هذا الوطن

يستحق أن نعمل من أجله
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كلمة حمافـظ الشــرقية

انتهاجا وتماشيا ً مع التخطيط العلمي السليم وإيمانا ً منا بأنه الوسييل
واألداة الوحيدة لتحقيق ما تصبو إلييه محاظةي الشية ي ظيي ا نطياق
نحو أظياق المسيتقب و ولي ا ظقيد تيم بحميد ي تعيالي ونونيه ا نتهيا مي
تطوية ندد م الخدمات األساسي التي تمس مصيال ميواطني محاظةي
الشة ي ظقد تم تطوية مكتب خدم الميواطني بالمحاظةي لتقيديم خدمي
متميزة للمواطني الي جانب تطوية مكتب خدم نواب الشعب ليكيو
حلق ي وصي ليسييتطيع السييادة النييواب مي تقييديم خييدمات متميييزة ألبنييا
دوائةهم المختلف م خا منةوم محكم و كما تم تطيوية مكتيب خدمي
المسييترمةي بنةييام الشييباح الواحييد بمفهومييه الحقيقييي ومعنييا الصييحي
تماشيا ً مع سياس الدول ظي تقديم خدمات ميسةة للميواطني إليج جانيب
اهتمامنييا األساسييي بمو ييوي تطييوية أدا األجهييزة التنفي ي ي بمحاظة ي
الشية ي وةظيع كفأتهيا والنةية بعيي وةايي را بي إليج مو يوي الفسياد
المالي واإلداةي للق ا نليه بمختلف صوة وأشيكاله ظيا معنيي للتطيوية دو الق يا نليي هي ا اليدا
اللعي و ول ا ظقد تم استحداث نيدد مي اآللييات والينةم الخاصي بتبسييط إجيةا ات العمي وسيةن
أدا الخدمات المنوط به والق ا نلي كاظ مةاهة الفساد اإلداةي والمالي داخ تلح المنةوم و

ً
وأخريا فقد مت االنتهاء من إنشاء مركز تدريب احملافظة لتحقيق عدد من األهداف
اإلسرتاتيجية التالية-:

 -1اسييتكما أهييداف خط ي الهيكل ي وتييدوية العيياملي التييي تمييت وبحمييد ي بمحاظة ي الشيية ي و لييح
بتدةيب العاملي الجدد ألماك نملهم الجديدة و
 -2إجةا التدةيب التحويلي للعاملي

بمحاظة الشة ي بغةض سد العجز ظي نيدد مي التخصصيات

كالمشةظي باإلداةات الهندسي والمحصلي و
 -3ا ستفادة م الخبةا والمختصي ظي نق خبةاتهم ظي تدةيب العاملي الجددو
 -4تصويب أدا الموةفي

الغية متميزي

وا ةتقا بأدائهمو

 -5تنمي مهاةات العاملي بالمحاظة بحصولهم نلي التعليم والتدةيب المستمةو
حمافـــظ الشــــــرقيـــة
لواء أ.ح  /خالد سعيد
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ملخص إلجراءات التخطيط العمرانى والتنظيم الواردة بقانون البناء املوحد رقم

 111لسنة  8002و الئحتة التنفيذية:


صدة القانو ظج  2002/5/11وصدةت ئحتي التنفي يي بقيةاة وزيية ا سيكا ة يم  144لسينه

 2002ظج  2002/4/2و ة م  102لسين  2013ظيي  2013/3/20و ة يم  76لسين  2014ظيي
2014/1/23و


تسةى أحكام هي ا القيانو نليج وحيدات ا داةة المحليي و المنياطق السيياحي و منياطق التجمعيات
العمةاني و المناطق الصناني و جميع أجهزة التنمي و التعمية بجميع أنحا الجمهوةي و

مبادئ عامة:

 -1المهندس و المشةف الفنج م ةكائز العمي بمجيالس الميد و ا حييا و الوحيدات المحليي ونليج
لح ظأ المديةيي

تيألوا جهيداً نحيو التحسيي المسيتمة لكفا تهميا الوةيفيي و ليح بيشيةاكهم ظيي

الدوةات التدةيبيي المتتابعي وظقيا ن لينةم التيدةيب المعتميدة و إميدادهما المسيتمة بأحيدث التعليميات
المنةم ي للعمي والفتيياوى المعتمييدة للييةد نلييج ا ستفسيياةات الناتج ي ن ي التطبيييق العملييج ألحكييام
القانو  112لسن  2002و با ج القواني المنةم للعم باإلداةات و ا سام الهندسي و
 -2م المبادئ القانوني (ندم ةجعي القواني ) وبنا ً نليه

يجوز تطبيق القانو  112لسين 2002

نلج المباني المقام ب صدوة و
 -3يتم تطبيق األحكام والقواني المعمو بها و ت و وي المخالف و
-4

ةوةة تحةية محا ة مخالفات لجميع األنما المخالف و

 -5محا ة ا ستئناف ليست محا ة مخالفات بنا بدو تةخيص وإنما هيج مةتبطي بعيدم ا لتيزام
بقةاة اإليقافو

يعترب أن الرتخيص يصدر على مرحلتني:

 -1مةحل طلب الحصو نلج بيا صاحي المو ع م الناحي التخطيطي و
 -2رم يتم تقديم ملف طلب التةخيص للبنا نلج المو ع الحاص نلج بيا الصاحي و
 -3يجب ا لتزام بالنما ج والتعليمات الواةدة بالقةاة  102لسن  ( 2013ةاة وزية اإلسكا بتعيدي
بعض أحكام الائح التنفي ي للقانو  112لسن )2002و
 -4يجب تيسية وتسهي إجةا ات إصداة تةخيص البنا وظي التو يتات الزمنيي المحيددة دو إ ياظ
أو تعقيدات و لح لتشجيع المواطني نلج الحصو نلج التةاخيص ب البد ظي أي أنما ونلج
الجانب اآلخة اتخا كاظ اإلجةا ات القانوني م أج التصدي لمخالفات البنا و
ملخص لتطبيق إجراءات التخطيط العمراني والتنظيم رقم  111لسنة 8002

صفحة رقم

4

تعريفات مهمة -:
المخطط االستراتيجى العام ( للمدينه أو القرية ):
هييو ال ي ى يو ي ا حتياجييات المسييتقبلي للتوسييع العمةانييج ومشييةونات وخطييط التنمي ي ا تصييادي
وا جتماني والبيئي والعمةاني لتحقيق تنمي مستدامه نليج المسيتوى المحليج بمشياةك كاظي الجهيات
المعني وشةكا التنمي ويشم و يع ةايي مسيتقبلي متكاملي للتنميي واسيتةاتيجي ابليه للتطبييق ظيج
اطاة اهداف وسياسات الدوله ويعتمد م وزية ا سكا و
الحيز العمراني -:
هييو المسيياح التييي يحييددها المخطييط اإلسييتةاتيجي العييام المعتمييد للمدينييه او القةييي

نمييا التنمييي

العمةاني طبقا ً إلحداريات و معالم أة ي وا ح و
المخطط التفصيلي -:
هيييو المخطيييط التنفيييي ي لاشيييتةاطات البنائيييي والتخطيطيييي والبيييةامت التنفي يييي لمنييياطق اسيييتعما ت
األةا ي والبني األساسي والمخطط اإلستةاتيجي العام
تقسيم األراضي -:
هو تجزئ طعه األةض الج اكرية مي

طعيه وتعتميد مي مشياةيع التقسييم مي السييد المحياظة او مي

ينوبه طبقا لحا ت التقسيم و
حد الطريق - :
هو الخط ال ى يحدد نةض الطةيق ناماًُ كا أو خاصيا ً طبقيا ً لعيةوض الشيواةي المقيةةة بالائحي
التنفي ي بالقانو و المخطط العام و التفصيلي و
خط التنظيم - :
هو الخط المعتمد ال ى يو ع لتعيي حد الطةيق و بفص بي ا ماح الخاصي و بيي المنياظع العامي
و د يكو مطابقا ً لحد الملكي أو داخاً أو خاةجا ً ننه و
زوائد التنظيم - :
هييج المسيياح الزائييدة المحصييوةة بييي خييط التنةيييم المعتمييد و حييد الملكي ي و الناتج ي ن ي وجييود خييط
التنةيم خاةج حدود الملكي و
ضوائع التنظيم - :
هج المساح الوا ع بي خط التنةيم المعتمد و حد الملكي و الناتج ن وجود خط التنةيم داخ حدود
الملكي الخاص و يلزم مها للمنفع العام و
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محور الطريق - :
هو مساة الخط ال ى يحدد منتصف نةض الطةيقو
خــط البناء - :
هو الخط ال ى يسم بالبنا نليه سوا كا مصادظا ً لحد الطةيق أو خط التنةيم أو مةتداً ن أى منهما
لمساظ معين تحددها القةاةات المعتمدة الصادةة م السلط المختص و
ارتفاع المبنى - :
هو اةتفاي ةهة منسوب الباط الخةساني لسقف الدوة األخية مقاسا ً م منسوب الةصيف أمام
منتصف واجه المبنج و يلزم إ يزيد ه ا ا ةتفاي ن الحد المقةة بالمخطط العام و التفصيلج للمدين
أو القةي أو ن مة و نصف نةض الطةيق بحد أ صج  37متةاً للمد و القةى التج لم يعتمد لها
المخطط العام أو التفصيلج و

بيان صالحية املوقع من الناحية التخطيطية و البنائية :
هو بيا معتمد تصدة الجه ا داةي المختص ن المو ع المطلوب البنا نليه و تحدد ظيه جميع
ا شتةاطات التخطيطي و البنائي الخاص بالمو ع و تحديد نوي ا ستخدام المسوح به للمبنج المةاد
التةخيص ببناا نلج المو عو
أهم إجراءات إصدار تراخيص البناء:
 -1إصداة بيا صاحي المو ع للبنا م الناحي التخطيطي وا شتةاطات البنائي الخاص بالمو ع
خا أسبوي م تاةيخ تقدم صاحب الشأ بطلب للحصو نلج ه
بطا

الشهادة مةظقا ً به صوةة

الة م القومي لطالب البيا واإليصا الدا نلج سداد الةسوم المستحق دو المطالب

بمستندات أخةى طبقا ً للمادة ( )110م الائح التنفي ي لقانو البنا تنفي اً ألحكام الفقةة األولج
م المادة ( )40م القانو المشاة إليه ،ونلج السادة ةاسا الوحدات المحلي التأكد م التنفي
الفعلي له ا العم حيث يعتبة ه ا البيا نقط البداي للحصو نلج تةخيص البنا بانتباةها
مواظق مبدئي م الجه اإلداةي نلج إصداة التةخيصو
 -2يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المتعا د مع صاحب الشأ

بتقديم طلب الحصو

التةاخيص مةظقا ً به الةسومات والمستندات المطلوب تنفي اً ألحكام المادة ( )40م

نلج

انو البنا

والمواد ( )117 ،115 ،113 ،112م الائح التنفي ي للقانو بحسب األحوا طبقا ً آلخة
تعدي مةظقا ً بها شهادة معتمدة منه تفيد صاحي األنما للتةخيصو
 -3يتولج مهندس الجه اإلداةي ظحص ومةاجع الةسومات تنفي اً ألحكام المادة ( )41م القانو
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والمادة ( )116م الائح التنفي ي المعدل بالقةاة الوزاةي ة م  102لسن  2013ويتعي نليه
أي ا ً ا لتزام بالتو يتات المحددة إلصداة التةخيص ظي مدة

تجاوز راري يوما ً وظي حال

وجود أي ماحةات يتم إةسالها لصاحب الشأ بخطاب مسج وبعد استيفا الماحةات يتم
إصداة التةخيص خا رار أسابيع م تاةيخ ا ستيفا و
 -4تلتزم الوحدة المحلي بأ

يتم إنها إجةا ات ظحص وانتماد التةاخيص ظي الجه اإلداةي

المختص بشئو التخطيط والتنةيم وإصداة نلج النمو ج المةظق بالائح التنفي ي ظي التو يتات
المحددة بالقانو  ،وإ كا هناح انتماد للسادة ةاسا الوحدات المحلي ظي بعض المحاظةات
ظهو انتماد إداةي خاص بالتأكيد نلج تو يعات المهندسي ظقط و يجوز التأخة ظي إصداة
التةخيص بسبب ه ا ا نتمادو
 -5إ ا لم تلتزم الجه اإلداةي به

التو يتات ظي انق ا المدة المحددة دو البت ظي التةخيص

يعتبة بمراب المواظق نليه بشةط أ يكو ونلج طالب التةخيص ا لتزام بجميع األو اي
والشةوط وال مانات المنصوص نليها بالمادة ( )42م القانو والمادة ( )112م الائح
التنفي ي و كاظ أحكام القانو  112لسن  2002و ئحته التنفي ي و التعليمات الدوةي المنةم
للعم  ،ويتم محاسب المتسبب ن ه ا التقصية وتتخ معه اإلجةا ات القانوني و
 -7يتم تسليم التةخيص للمالح أو م يمرله انونا ً بعد تو يعه نلج نمو ج اإل ةاة والتعهد المةظق
بالائح التنفي ي  ،ونلج السادة ةاسا الوحدات المحلي

بط نم الجهات اإلداةي المختص

بشئو التخطيط والتنةيم ن طةيق متابع الم ابط الخاص به

اإلداةات والتأكد م سية

اإلجةا ات ظي التو يتات المحددة ومحاسب المسئولي ن تأخة اإلجةا ات ظي إصداة التةاخيص
دو سند انونيو
 -6نلج أنه

بد للجه ا داةي أ تتأكد ب تسليم التةخيص الصادة د تحققت ظيه جميع أحكام

القانو  112لسن  2002و ئحته التنفي ي و جميع التعليمات الدوةي المنةم للعم و المتعلق
بأصداة التةاخيص و الواةدة م الجهات المختص و سداد كاظ الةسوم المقةةة نليهو
 -2يقوم المهندس المختص بالجه الدةاي بالمةوة نلج موا ع األنما ونليه التأكد م اآلتي:
 -2صدوة تةخيص باألنما و
 -10وةود أخطاة م المالح ببد تنفي أنما التةخيص مةظقا ً به شهادة أشةاف نلج التنفي معتمدة
م نقاب المهندسي و نقد مقاول مع مقاو التنفي معتمد طبقا ً للقانو و الائح التنفي ي
 -11يام المهندس المشةف باإلشةاف نلج تنفي األنما و
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 -12مطابق األنما للتةخيص الصادة ننها والةسومات المةظق بهو
 -13التأكد م مطابق األنما لخط البنا سوا مصادظا ً لحد الطةيق أو خط التنةيم أو مةتداً ن أي
منهما وتحديد مساظ الةدود إ وجدت خاص ظي بداي التنفي و

اإلجراءات القانونية ضد أعمال البناء املخالفة:
 -1التأكد م اتخا اإلجةا ات التي أ ةها القانو بالمواد ( )71 ،70 ،52والمادة ( )135م
الائح التنفي ي

د األنما المخالف ظي مهدها ظوةاً وذلك على النحو التالي:

 تحةية ةاة إيقاف مسبب وإنانه بالطةيق اإلداةي إلج األشخاص المشاة إليهم ظي المادة
( )52وت ع الجه اإلداةي المختص

ظت ظي مو ع العقاة مبينا ً نليها األنما المخالف و

 تحةية مح ة مخالف أنما باسم المخالف ويعل ل وي الشأ ويةس لقسم الشةط المختص
ليقوم بيخطاة النياب العام و
 تحةية مشةوي ةاة إزال ظوةاً وبحد أ صج خا أسبوي م تاةيخ المخالف ويتم انتماد
ظوةاً م السيد المحاظة ظي حال المخالفات المنصوص نليها ظي المادة ( )70م

انو البنا

أو م المحاظة أو م ينيبه ظي با ي المخالفات تنفي اً لحكم المادة ( )52وإنا

وي الشأ

بقةاة اإلزال أو التصحي للتنفي بمعةظتهم ظي المدة التي حددتها الجه اإلداةي بالقةاةو
 وظي حال ندم امترا المخالف لقةاة اإليقاف أو ندم يامه بتنفي

ةاة اإلزال ظي المدة

المحددة بالقةاة يتم تحةية مح ة مخالف بالغةام اليومي المنصوص نليها ظي المادة
( )106م القانو والتي تعاد  %1م

يم األنما و

 بالنسب لمخالف البنا خاةج األحوزة العمةاني يجب أ تتخ اإلجةا ات بالتنسيق الكام بي
الوحدات المحلي واإلداةات الزةاني بالمةاكز والمد والقةى للتأكد م

يام ك جه باتخا

اإلجةا ات المنوط بها تجا ه المخالفات وإةسالها إلج الطةف اآلخةو
 يتعي نلج الجه اإلداةي اتخا ما تةا م اإلجةا ات لقطع المةاظق ن العقاة المخالف أو
ا نتفاي باألجزا المخالف أو إ ام أي أنما بنا جديدة نليها ،كما يكو لها حق التحفة نلج
مواد البنا والمهمات المستخدم ظي اةتكاب المخالف بالتنسيق مع الجهات المختص تنفي اً
ألحكام المادة ( )52م القانو و
 -2التنسيق الكام بي المحاظةات ومديةي األم وبي الوحدات المحلي وأجهزة الشةط لو ع
خط زمني لتنفي ةاةات اإلزال ويتابع تنفي هاو
 -3يام الوحدات المحلي بالتنسيق مع جهات توصي المةاظق بصف دوةي وإةسا صوةة م
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محا ة المخالف إلج جهات توصي المةاظق والتأكيد نليهم بعدم توصي المةاظق ألي مبنج
مخالفو
 -4يام المحاظةات بتوظية اإلمكانيات الازم للوحدات المحلي للمةاكز والمد والقةى م معدات
ومهمات وشةكات متخصص لتنفي ةاةات اإلزال و
 -5التأكد م حصو المهندسي القائمي نلج أنما التخطيط والتنةيم بالوحدات المحلي نلج صف
مأموة ال بط الق ائيو
 -7يام الوحدات المحلي بمتابع سية محا ة الجن المحةةة

د أنما البنا المخالف ن طةيق

وحدات تنفي األحكام والشئو القانوني بها إلج حي صدوة األحكام النهائي بشأنها نلج أ يتم
دةاس األحكام الصادةة بشك دوةي للو وف نلج أهم الماحةات واألخطا الشائع لتداةكها
ظي المستقب و
 -6أهم ا ستفساةات الناتج ن

تطبيق القانو

و ئحته التنفي ي وأجــاباتـها الــواةدة بفتــاوى

وزاةة ا سكــا و المـةاظقو
اإلستفسار :
هـل يمكـن اعتمـاد اشتـراطـات مناطـق من إدارة التخطيط العمراني وتعتبر اشتراطات مؤقتة أم ينتظر
صدور المخطط التفصيلي للمناطق؟
الـــــــــرد :
اإلداةة العام للتخطيط والتنمي العمةاني بالمحاظةات

تقوم بينتماد ا شتةاطات الما ت ولكنها تقوم

– وظقا ً للمادة ( )15م القانو – بو ع واند واشتةاطات ما ت لمخططات تفصيلي لتنةيم العمةا
ظج حال ندم وجود مخططات نام أو ب

انتماد المخططات اإلستةاتيجي العام ويصدة به

ا شتةاطات ةاة م المحاظة المختص بعد العةض نلج المجلس الشعبج المحلج وبعد التنسيق مع
األجهزة المختص بوزاةة الدظايو
اإلستفسار :
ما موقف الترخيص بالبناء علي قطعة أرض بالكتلة السكنية القائمة مساحتها أقل من 00م 8؟
الـــــــــرد :
طع األةا ي المسموح بالبنا نليها بالكتل السكني القائم داخ الحيز العمةاني المعتمد للقةي أو
المدين تكو طبقا ً لما هو ائم نلي الطبيع وال ي يةد بالمخطط ا ستةاتيجي العام والتفصيلي دو
التقيد بمساحات محددة و
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اإلستفسار :
ما هو الحد االدني لمساحة قطعة األرض وابعادها بمناطق االمتداد العمراني ؟
الـــــــــرد :
تةح تحديد لح للمخططات التفصيلي التي ت عها ك محاظة طبقا ً لةةوظها و
اإلستفسار :
ما هو الحد االدني لعروض الطرق بالمدن والقرى والواردة بالالئحة التنفيذية للقانون وتعديالتها ؟
الـــــــــرد :
حددت الائح التنفي ي أ

نةض للشواةي نلي النحو التالي -:

 المد  7 ( :أمتاة ) للطةق داخ الكتل القائم التي ليست لها خطوط تنةيم معتمدة و(  10أمتاة ) بمناطق اإلمتداد العمةاني و
 القةى 4 ( :أمتاة للطةق الداخلي –  7أمتاة للطــةق الةئيسي –  2أمتاة لطةيــق دايـة الناحي )داخ الكتل القائم و
(  7أمتاة ) بمناطق اإلمتداد العمةاني و
اإلستفسار :
ما معنى الكثافة البنائية ؟
الـــــــــرد
هج تمر كحد أ صي بنسب إجمالي المساحات المبني بكاظ أدواة المبني أنلج أو أسف منسوب سط
الطةيق إلي إجمالي مساح

طع األةض المقام نليها المبنج  ،و يدخ ظي حساب الكراظ البنائي

المسطحات الازم للجةاجات و غةف مةاظق الخدمات بالسط و
اإلستفسار :
هل يمكن تعديل الحد األقصي لإلرتفاع باالشتراطات المؤقتة ليتجاوز 1,1م عرض الشارع ؟
الـــــــــرد :
يتم تحديد ا ةتفاي بحد أ صي مةة ونصف نةض الشاةي نند و ع ا شتةاطات البنائي الما ت
ويسم باإلةتفاي أكرة م

لح نند و ع ا شتةاطات بالمخطط ا ستةاتيجي العام للمدين أو القةي

والتي يتم ظيها مةاناة يود ا ةتفاي الواةدة م هيئ نمليات القوات المسلح و
االستفسار :
كيف يتم تحديد االرتفاع للعقارات التي تطل على شوارع عريضة من خالل ممرات ؟
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الرد :
يكو

لح وظقا ً لاشتةاطات البنائي الناتج ن المخططات اإلستةاتيجي العام والتفصيلي ظي ا لم تعتمد

ظتكو طبقا ً لإلشتةاطات البنائي الما ت التي يصدة بها ةاة م المحاظة المختص تطبيقا ً ألحكام المادة
( )15م

انو البنا و

ويكو لإلداةة العام للتخطيط والتنمي العمةاني ت مي تلح الحا ت لاشتةاطات الما ت بعد العةض
نلج السيد المحاظة و
اإلستفسار :
طلب اإلفادة عن الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء فى نطاق المناطق الصناعية الواقعة داخل
الزمام هل هى وحدات اإلدارة المحلية أم الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؟
الـــــــــرد :
المناطق الصناني طبقا ً للتعةيف الواةد بالمادة الراني م

انو

األةا ي التج تقع داخ أو خاةج زمام المحاظةات والمو

إحداريات حدودها الخاةجي نلج خةائط

البنا هج المساحات المحددة م

مساحي  ،وتخصص للمشةونات الصناني واألنشط الخدمي المةتبط بها وظقا ً ألحكام القواني
والقةاةات المنةم للصنان وا سترماة ظي نطاق المخطط اإلستةاتيجي و
وطبقا ً للفقةة الراني م المادة الة ابع م مواد اصداة انو البنا تكو الهيئ العام للتنمي الصناني
هي الجه المختص بشئو

التخطيط والتنةيم بالنسب للمناطق الصناني ولها كاظ ا ختصاصات

المنوط بها وظقا ً لقانو البنا و
اإلستفسار :
هل يجوز إصدار تراخيص والتعامل علي الكتل السكنية القديمة والقائمة خارج الحيز العمراني وداخل
كردون المدينة من عدمه ؟
الـــــــــرد :
يسم بيصداة التةاخيص والتعام نلي الكت السكني القديم والقائم داخ ا حوزة العمةاني المعتمدة
أما تلح القائم خاةج الحيز العمةاني المعتمد ظيتم الةجوي ظيها لوزاةة الزةان ظي األساس وظي حال
المواظق يتم التةخيص لها م خا الوحدة المحلي المعني وطبقا ً لما جا بالمادة الراني م مواد إصداة
القانو ة م  112لسن  2002و
اإلستفسار :
ما هو موقف طلبات التراخيص المقدمة للبناء علي قطع أراضي فضاء متخللة لكتلة سكنية قائمة
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ومعتمدة من الزراعة وتشتمل علي جميع المرافق وخارج الحيز العمراني ؟

( وما هي ا ةتفانات المطبق نلج الموا ع التي تقع خاةج الحيز العمةاني )
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة الراني م القانو ة م  112لسن  2002بيصداة انو البنا يحةة ا ام أي مبا أو
منشآت خاةج حدود ا حوزة العمةاني المعتمدة للقةي والمد ماندا الحا ت المسترنا بالبندي ( أ ) ،
(ب) م

ات المادة و
البنا نلي تلح األةا ي إلي القةاةات الصادةة م

ويةجع ظي شأ

السيد وزية الزةان بشأ

ال وابط الخاص بجميع حا ت البنا نلي األةا ي الزةاني خاةج ا حوزة العمةاني المعتمدة للمد
والقةي حيث أنه

يجوز البنا نلي ه

األةا ي ا

بمواظق الزةان كما يلزم الحصو نلي

تةخيص م الجه اإلداةي المختص بيصداة التةاخيص ب الشةوي ظي البنا و
االستفسار :
ما هي الجهة اإلدارية المنوط بها إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد التعدي على األراضي الزراعية
بأعمال البناء المخالف ؟
الـــــــــرد :
يتطلب األمة

ةوةة التنسيق الكام بي الجه اإلداةي المختص بشئو التخطيط والتنةيم بالوحدات

المحلي واإلداةات الزةاني المختص بالوحدات المحلي وتفعي أحكام القواني المنةم حيث يصب
التعدي بالبنا نلج األ ةا ي الزةاني نملي تبوية يليها نملي تجةيف ظي تلح األةا ي  ،ونليه يجب
نلج اإلداةات الزةاني المختص إتخا اإلجةا ات القانوني المنصوص نليها بقانو الزةان الصادة
بالقانو ة م  1277/53وتعدياته بشأ أنما التبوية والتجةيف لألةا ي الزةاني وإةسالها إلي
الو حدات المحلي التي تقوم بيتخا كاظ اإلجةا ات المقةةة بقانو
2002/112

البنا

الصادة بالقانو

ةم

د جميع أنما البنا المخالف سوا كانت بدو تةخيص أو بالمخالف للتةخيص الصادة

طبقا ً للقانو و
اإلستفسار :
المطالبة بإعادة العمل بالحاالت الواردة بالمادة ( )80من الالئحة التنفيذية للقانون  101لسنة 1101
الخاصة بالبناء على قطع األراضي المطلة على شارعين متقابلين أو ميادين أو سكك حديدية أو مانع
مائي أو طبيعي أو ترعة مغطاه ؟
الـــــــــرد :
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المادة ( )15م

انو البنا أناطت باإلداةة العام للتخطيط والتنمي العمةاني بالمحاظة و ع القواند

واإلشتةاطات الما ت لمخططات تفصيلي لتنةيم العمةا نلج أ يصدة بها ةاة م المحاظة المختص
بعد العةض نلج المجلس الشعبي المحلج وبعد التنسيق مع األجهزة المعني بوزاةة الدظاي يعم به
القواند واإلشتةاطات حتج يتم إنداد وإنتماد المخططات اإلستةاتيجي العام والتفصيلي نلج أ
تت م ه

اإلشتةاطات خطوط التنةيم للشواةي وإةتفانات المبانج نلج أ يتجاوز ا ةتفاي الكلج

للمباني مةة ونصف نةض الشاةي و
ويمك إدةاج الحا ت الواةدة بالمادة ( )20المشاة إليها

م ا شتةاطات البنائي الدائم الناتج ن

المخططات اإلستةاتيجي والتفصيلي أو ا شتةاطات الما ت التي يتم و عها تطبيقا ً للمادة ( )15م
انو البنا و
و د امت بعض المحاظةات ومنها محاظة القاهةة بت مي ا شتةاطات الما ت للمحاظة الحا ت
الم كوةة و لح بقةاة محاظة القاهةة ة م  4667لسن  2002بشأ

ا ةتفانات القصوى لألبني

بالمحاظة و
اإلستفسار :
هل يتم وضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لها اشتراطات بنائية معتمدة ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمـادة ( )15مـ

انـو البنا

يتم و ع اشتةاطات بنائي ما ت للمناطق القائم التي لها

اشتةاطات بنائي معتمدة نلي أساس مخططات نام أو تقاسيم معتمدة و
اإلستفسار :
مبني مقام علي جزء من مسطح قطعة أرض  ,ما هي شروط استكمال المبني القائم بالبناء علي كامل
المسطح ؟
الـــــــــرد :
يجوز البنا نلج بـا ي مساح األةض بغةض استكما المبنج القـائم بشةط أ يشك المبنج المقام
مع

والمبنج المةاد إ امته – نلج ات طع األةض – وحدة واحـدة متصل بالـدوة األة ي نلج األ

ا لتزام ظي لح با شتةاطات البنائي الناتج ن المخططات اإلستةاتيجي العام والتفصيلي وإ ا لم
تعتمد ظيكو طبقا لاشتةاطات البنائي الما ت الصادة بها ةاة م السيد المحاظة بعد العةض نلج
المجلس الشعبي المحلج وبعد التنسيق مع األجهزة المعني بوزاةة الدظاي طبقا للمادة ( )15م

انو

البنا و
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اإلستفسار :
كيف يمكن الحصول علي خرائط المخططات اإلستراتيجية والمخططات التفصيلية؟
الـــــــــرد :
تقوم الهيئ العام للتخطيط العمةاني التابع لوزاةة اإلسكا والمةاظق والمجتمعات العمةاني

بمواظاة

CD

) لما يتم

المحاظةات ومةاكز المد المختص بنسخ وة ي وأخةى ة مي نلي ةص مدمت (

إنداد وانتماد م دةاسات ومخططات إستةاتيجي سوا للمد أو القةى ويمك الحصو نلي صوةة
منها م خا إحدي الجهتي أو ن طةيق المو ع األلكتةوني للهيئ Gopp.gov.egو
اإلستفسار :
هل يمكن تطبيق المخططات التفصيلية السابقة قبل صدور قانون البناء والعمل بها بعد اعتماد
المخططات اإلستراتيجية العامة؟
الـــــــــرد :
يمك تطبيق المخططات التفصيلي المعتمدة والمعدة ظي إطاة مخطط نام معتمد أما ظي حال إنداد
وانتماد المخططات ا ستةاتيج العام ظينه طبقا ً ألحكام المادة ( )14م

انو البنا يلزم يام اإلداةات

العام للتخطيط والتنمي العمةاني بينداد المخططات التفصيلي للمد والقةى بنا نلي ا شتةاطات
التخطيطي والبنائي للمخطط ا ستةاتيجي العام المعتمد للمدين أو القةي  ،كما تقوم بينادة النةة ظيما تم
إنداد وانتماد م مخططات تفصيلي وإجةا ما يلزم م تعديات ظي

و المخطط ا ستةاتيجي

العام و
وطبقا ً للمادة ( )16م

ات القانو تعتبة ا شتةاطات البنائي الواةدة بالمخططات اإلستةاتيجي العام

شةوطا ً بنائي يجب ا لتزام بها ومةا ب

تطبيقها و

اإلستفسار :
كيفية التعامل مع حاالت توطين الخدمات والمشروعات علي أراضي ذات ملكية خاصة لألفراد ؟
الـــــــــرد :
يتم توطي تلح الخدمات والمشةونات ات األولوي ظي حال

يام األهالي بالتبةي باألةا ي

الازم إل ام هـ الخدمـات والمشةونـات  ،و لح ظي إطاة المشاةك المجتمعي المنشودة و
أما ظي حال ندم التبةي ظبالنسب للمشةونات يتم ةظع الةمز الخاص بها م

المخطط

ا ستةاتيجي حيث يلزم تبني صاحب األةض للمشةوي ل ما جدوا  ،أما بالنسب للخدمات ظيتم ا تةاح
المو ع األنسب للخدمات م وجه النةة التخطيطي

م األةا ي التي تم
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ويتـم و ـع الةمز الدا نلي ه

الخدمات دو تد يق للمو ع داخ ه

الةمز غية ملزم ويجب إنداد مخططات تفصيلي لألةا ي التي تم
طبقا ً لقانو البنا  ،ويةاني ظي ه
للطةق والميادي

األةض ويكو مو ع ه ا

مها لألحوزة العمةاني الجديدة

المخططات طبقا ً لما حدد القانو استقطاي األةا ي المطلوب

والمناطق المفتوحـ والمنشآت الخدميـ بأنوانهـا ( مداةس – وحدات صحي –

وحدات اجتماني وووو ) والتي تعد م المنفع العام  ،وتتولي المحاظةات م خا إداةات التخطيط
والتنمي العمةاني بها مسئولي إنداد المخططات التفصيلي وتحديد المو ع الد يق لك خدم م خا
ه المخططات التفصيلي و
اإلستفسار :
التضرر من شبكة الطرق المقترحة بالمخطط االستراتيجي؟
الـــــــــرد :
شبك الطةق المقتةح بالمخطط اإلستةاتيجي العام يتم تحديدها بطةيق استةشادي  ،مع مةاناة األسس
والمبادئ األساسي للمخطط والةامي إلج توظية المساةات الازم لحةك النق والطواةئ  ،ويتم تد يق
مساةات تلح الطةق نند إنداد المخططات التفصيلي لها والتي يةانج نند إندادها الملكيات و طع
األةا ي ووظقا ً لما وةد بقانو البنا و ئحته التنفي ي و
اإلستفسار :
مدي إمكانية تطبيق القواعد الواردة بالمخطط االستراتيجي العام المعتمد علي طلبات التراخيص
المقدمة في ظل عدم اعتماد المخططات التفصيلية؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( )16م

انو البنا يتم البت ظي طلبات التةاخيص المقدم ظي

و ا شتةاطات الناتج

ن المخططات اإلستةاتيجي العام والتفصيلي المعتمدة وظي حال ندم انتماد المخطط التفصيلي أو
ندم ت مي

المخطط ا ستةاتيجي العام لاشتةاطات البنائي المقةةة للبنا يكو

التةخيص ظي

البت ظي طلب

و القواند وا شتةاطات الما ت المنصوص نليها بالمادة ( )15م

المعتمدة م السيد المحاظة بعد العةض نلج المجلس الشعبي المحلج وبما

انو البنا

يتعاةض مع المخطط

ا ستةاتيجي العام المعتمد و
اإلستفسار :
هل يجوز للجهة اإلدارية رفض إصدار تراخيص البناء لحين االنتهاء من المخطط التفصيلي للمنطقة ؟
الـــــــــرد:
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طبقا ً ألحكام المادة ( )15م

البنا ظينه يتم البت ظي طلبات التةاخيص المقدم ظي

و

انو

ا شتةاطات الناتج ن المخططات اإلستةاتيجي العام والتفصيلي المعتمدة وإ ا لم توجد ظفي

و

القواند وا شتةاطات الما ت المعتمدة م السيد المحاظة بعد العةض نلج المجلس الشعبي المحلج و
مع التزام الجه اإلداةي المختص بالمدد القانوني المحددة للبت ظي طلب التةخيص وإصداة وظقا
لقانو البنا و ئحته التنفي ي و
إ أنه يمك للمحاظة المختص إيقاف إصداة التةاخيص بموجب المادة ( )44م القانو لمدة ست أشهة
م تاةيخ نشة القةاة ظي الو ائع المصةي و
وللمجلس األنلي للتخطيط والتنمي العمةاني بقةاة مسبب بنا ً نلي ا تةاح المحاظة المختص مد الو ف
لمدة أو لمدد أخةي إلنتباةات يقدةها بما

يزيد نلي سنتي و

اإلستفسار :
كيف يتم تطبيق قانون البناء في األماكـن والمـدن التي لم يصدر لها مخطط استراتيجي عام وليس
لها أي نوع من المخططات؟
الـــــــــرد :
ظي حال ندم وجود مخططات نام أو ب انتماد مخططات إستةاتيجي نام لمناطق تقع داخ الحيز
العمةاني  ،تقوم اإلداةة العام للتخطيط والتنمي العمةاني بو ع اشتةاطات ما ت لتنةيم العمةا
يصدة بها ةاة م المحاظة المختص بعد مواظق المجلس الشعبي المحلي وبعد التنسيق مع األجهزة
المعني بوزاةة الدظاي طبقا ً ألحكام المادة ( )15م

انو البنا و

االستفسار :
ما هو المقصود بتقسيم األراضي ؟
الرد :
ك تجزئ لقطع أةض إلي أكرة م

طع واحدة و

وطبقا ً للمادة ( ) 53م الائح التنفي ي للقانو ظي إ ام أكرة م مبني نلج طعه أةض واحدة يحتاج
مشةوي تقسيم و
االستفسار :

ما هي حاالت التقسيم المختلفة والواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البناء؟
الرد :
هناح حالتي م حا ت التقسيم وهما :
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الحال األولج :
خاص بقطع األةا ي الوا ع نلي طةق ائم أو مخطط و يحتاج تقسيمها لشق طةق جديدة
أو إمدادها بالمةاظق مع تطبيق كام ا شتةاطات التخطيطي والبنائي المو ون م خا المخططات
المعتمدةو
الحال الراني :
خاص بقطع األةا ي التي يتطلب مشةوي التقسيم ظيها شق طةق داخلي وإنشا جميع المةاظق
والخدمات العام المطلوب وظقا ً للمخططات المعتمدة خصما ً م مساح أةض التقسيم و
االستفسار :
هل يجوز التقدم بطلب ضم قطعتين أو ثالث قطع في تقسيم معتمد وقائم وما هي قيمة الرسوم التي
سيتم تحصيلها عند التقدم في تلك الحالة ؟
الرد :
يجوز المواظق نلج طلب ال م ظي حال ندم حةة اشتةاطات التقسيم ل لح  ،وطبقا ً للمادة ( )21م
انو البنا والمادة ( )52م الائح التنفي ي لقانو البنا ظي أي تغيية ظي تقسيم معتمد يعد بمراب
تعدي ظي التقسيم وتتبع ات اإلجةا ات الخاص بانتماد مشةوي التقسيم والمنصوص نليها بقانو
البنا و ئحته التنفي ي و
وحيث سبق تحصي

يمـــــ الةســــوم نلي كام مساح أةض التقسيم نند انتماد مشةوي التقسيم ،

وم رم ظينه منعا ً زدواجي التحصي نلي ات المساح وحيث أ المطلوب هو تعدي ب م طعتي أو
راث طــــــع داخـــــ التقسيم المعتمــــــد ظيتـــم تحصي الةسوم طبقا ً للمساح المطلوب تعديلها ظقط و
اإلستفسار :
صعوبة اعتماد التقاسيم من الهيئة العامة للتخطيط العمراني نظرا لكثافة التقاسيم المطلوبة علي
مستوى الجمهورية؟
الـــــــــرد :
الهيئ العام للتخطيط الع مةاني ليست الجه المختص بانتماد التقاسيم  ،و د أناط القانو بالمادة ()20
المحاظة المختص بيصداة ةاة بانتماد مشةونات تقسيم األةا ي و ائم الشةوط الخاص بها بنا ً
نلي نةض اإلداةة العام للتخطيط والتنمي العمةاني كما أ المادة ( )22م

ات القانو ألزمت الجه

اإلداةي البت ظج طلب انتماد مشةوي التقسيم ظج موند أ صا رار أشهة م تاةيخ تقديم البيانات
والمستندات والةسومات وظقا ً لما تحدد الائح التنفي ي للقانو و
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اإلستفسار :
هل يلزم استصدار قـرار اعتمـاد التقسيم من السيد المحافظ طبقـا لقانون البناء ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً ألحكام المادة ( )20م

انو البنا  ،والمادة ( )52م الائح التنفي ي يلزم صدوة ةاة م

السيد المحاظة ( أو م يفو ه طبقا ً لقانو التفويض ظي الحال األولي ظقط ) بانتماد التقاسيم طبقا ً
ألحكام انو البنا و
اإلستفسار :
هل سيطبق قانون البناء على كل من التقاسيم الجديدة والتقاسيم القديمة المعتمدة ؟
الـــــــــرد :
بالنسب للتقاسيم المعتمدة ب سةيا

انو البنا يتم تطبيق ا شتةاطات المعتمدة الخاص بها  ،أما

التقاسيم الجديدة التي ستعتمد ظي ة ه ا القانو يتم تطبيق أحكامه نليهاو
اإلستفسار :
كيفية التعامل علي قطع األراضي بتقاسيم أهالي غير معتمدة نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح ؟
الـــــــــرد :
المناطق التي نشأت بالمخالف للقواني واللوائ هي مناطق غية مخطط وظقا ً لما وةد بالقانو ويتم
التعام مع تلح التقاسيم طبقا ً للمادة ( )25م

انو البنا والتي تق ي بأ يتم تحديد ه

المناطق

بالمخطط ا ستةاتيجي العام أو التفصيلي والتي يقةها المجلس األنلي للتخطيط والتنمي العمةاني بنا ً
نلي نةض المحاظة المختص وتقوم الجه اإلداةي بينا المناطق غية المخطط بانتباةها مناطق
تخ ع للتطوية والتحسي ويصدة المحاظة المختص ه ا اإلنا و
كما تقوم الجه اإلداةي بالتعاو مع المجلس الشعبي المحلي وممرلي المجتمع المدني بتحديد أهم
المشةونات المطلوب لتطوية المنطق ظي

و المواةد الحكومي المخصص والمواةد المتاح م

المساهم األهلي وأي جهات أخةي و
وتتولي الجه اإلداةي المختص و ع مخطط التطوية والتحسي بالمنطق وتتبع ظي شأ إنداد وإنتماد
مخطط التطوية ات الخطوات المتبع ظي شأ إنداد وإنتماد المخطط التفصيليو
اإلستفسار :
التضرر من تعدد المستندات المطلوب إيداعها لدي مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري عند
اإلعالن على مشروعات تقاسيم للحالة األولي ؟
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الـــــــــرد :
تيسيةاً إلجةا ات اإلنا ظيما يخص الحال األولي تم تعدي المادة ( )70م الائح التنفي ي بأ يتم
إيداي نسخ م مشةوي التقسيم المعتمد ونسخ م

ةاة المواظق نلج اإلنتماد ظقط و

اإلستفسار :
التضرر من طول الفترة الزمنية الالزمة للبت في مشروعات التقسيم بعد استيفاء مالحظات الجهة
اإلدارية للحالة األولي ؟
الـــــــــرد :
تيسيةاً نلج المواطني تم تخفيض المدة الزمنيى الازم للبت ظي مشةوي التقسيم المعد بالمواظق أو
تتجاوز شهة بد ً م شهةي و

التعدي بالنسب للحال األولي م مشةونات التقسيم ظي مدة
االستفسار :

ما هي النسبة الواجب استقطاعها من مساحة أرض التقسيم ( حالة ثانية) والتي يجب تخصيصها
للطرق والميادين والخدمات العامة بدون مقابل ؟
الرد :
بالنسب للحال الراني م حا ت التقسيم يجب تخصيص رلث مساحــــ أةض التقسيــم نلي األ

للطةق

والميادي والحدائق والمتنزهات والخدمات العام دو مقاب و
وظي حال كو مساح أةض التقسيم أ

م خمس أظدن و تتطلب إ ام خدمات نام نليها وظقا ً

للمخططات المعتمدة ظيجب تخصيص نسب  %25نلي األ

م مساح أةض التقسيم للطةق والميادي

والحدائق والمتنزهات دو مقاب و
و لح كله مع مةاناة أ تق المساح الكلي المستقطع للطةق ن  %20م المساح الكلي ألةض
التقسيم و
اإلستفسار :
ما هي اإلجراءات التي يتبعها المواطن في حالة رغبته في الطعن في أحد التقسيمات لتضرره منها ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً لنص المادة ( ) 114م القانو ينعقد ا ختصاص لمحكم الق ا اإلداةي دو غيةها بالفص ظي
الطعو نلج جميع القةاةات الصادةة م الجه اإلداةي تطبيقا ً ألحكام ه ا القانو  ،كما تختص ه
المحكم بالنةة ظي إشكا ت التنفي ظي األحكام الصادةة منها ظي ه ا الشأ وم رم يتعي نلج المواط
المت ةة اللجو لمحكم الق ا اإلداةي المختص و
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اإلستفسار :
ما موقف الطلبات المقدمة لفحص واعتماد مشاريع تقاسيم علي أراضي خارج الحيز العمراني
وخارج الزمام وما هي الجهات الواجب الرجوع إليها وما هي المستندات المطلوبة من تلك الجهات
والخطوات واإلجراءات الواجب إتباعها؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمـادة الراني م القانو ة م  112لسن  2002بيصداة ـانو البنا تحةة إ ام أي مبا أو
أو المناطق التي ليس لها مخطط

منشآت خاةج حدود األحوزة العمةاني المعتمدة للقةى والمد

استةاتيجي نام معتمد  ،أو اتخـا أي إجةا ات ظي شأ تقسيم ه األةا ي ماندا الحا ت المسترنا (أ
 ،ب ) ب ات المـادة التي يشتةط ظيها صدوة تةخيص طب ًقا ألحكام ه ا القانو م الجه اإلداةي
المختص بعد مواظق وزاةة الزةان و
اإلستفسار :
هل يلزم اعداد واعتماد مشروع تقسيم للمشروعات الخدمية المقامة علي قطعة أرض واحدة
وتشكل مجموعة من المبانـي السكنيـة والخدمية والترفيهية (تجمع سكني) طبقا لقانون البناء من
عدمه؟
الـــــــــرد :
المشةونات الخدمي التي تقام نلي طع أةض واحدة و

يتم تقسيمها تندةج تحت مشةونات

"التصميم العمةاني " و يلزم ظي ه الحال انداد مشةوي تقسيم واستصداة ةاة وزاةي لها نلي أنـه
يلـزم تـواظة الشةوط اآلتي -:
وجود مخطط تفصيلي معتمد للمنطق الوا ع بها طع األةض وظقا ً للقانو و
 -2يكو المشةوي و نشاط ةئيسي واحد وملحقاته و يكو ه ا المشةوي سكني و
 -3ظي حال تجزئ األةض يلزم استصداة مشةوي تقسيم و
 -4يكو للمشةوي مالح واحد سوا كا شخص طبيعي أو معنوي
اإلستفسار :
ما هي مستندات إصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واإلشتراطات البنائية ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للبند (أ) م المادة ( )110م الائح التنفي ي لقانو البنا يقدم المواط المستندات اآلتية :


طلب محدد به ننوا وحدود المو ع و

ملخص لتطبيق إجراءات التخطيط العمراني والتنظيم رقم  111لسنة 8002

صفحة رقم

20



صوةة م بطا الة م القومي لطالب البيا و



اإليصا الدا نلج سداد الةسوم و



ةسم كةوكي يبي المو ع والطةق المادي إليه مو ع نليه م مقدم الطلب و



و يطالب المواط بأي مستندات إ اظي أو مواظقات م أي جهات أخةيو

االستفسار :
صعوبة استدالل مهندس الجهة االدارية على الموقع المراد استصدار شهادة صالحية موقع له.
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( )110يتـــــم تقديم ةسم كةوكج يبي المو ع والطةق المادي إليه مو ع نليه م مقدم
الطلب و لح لتسهي ا ستد

و

اإلستفسار :
ما هي قيمة رسوم بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واإلشتراطات البنائية ؟
الـــــــــرد :
تحدد يم ةسوم بيا صاحي المو ع للبنا طبقا ً للقةاة الصادة م المحاظة المختص بعد مواظق
المجلس الشعبي المحلج نلج أ تتجاوز مائتي جنيه و لح طبقا ً للمادة ( )12م

انو البنا و

اإلستفسار :
ما هي المدة المحددة إلصدار بيان صالحية الموقع للبناء؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للبند (د) م المادة ( )110م الائح التنفي ي لقانو البنا تلتزم الجه اإلداةي المختص بيصداة
البيا خا أسبوي م تاةيخ تقديم الطلب وظقا ً للنمو ج المةظق بالائح التنفي ي للقانو و
اإلستفسار :
من الذي يتقدم بطلب بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واإلشتراطات البنائية ؟
الـــــــــرد :
وظقا ً ألحكام البند (أ) م المادة ( )110م الائح التنفي ي للقانو ظينه يجوز ألي مواط أ
يتقدم للجه اإلداةي للحصو نلي بيا صاحي المو ع للبنا م الناحي التخطيطي واإلشتةاطات
البنائي و
اإلستفسار :
هل يجوز إصدار ترخيص باستخدام بيان صالحية صادر باسم شخص آخر غير طالب الترخيص ؟
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الـــــــــرد :
يشتةط أ يكو بيا صاحي المو ع باسم م يصدة له التةخيص حيث أ بيا الصاحي يصدة
للمو ع وهو أحد المستندات األساسي للحصو نلي تةخيص و
اإلستفسار :
هـل يصدر بيان صالحية الموقع ألرض فضـاء فقـط أم لعقار قائم ؟
الـــــــــرد :
يصدة بيا الصاحي للمو ع سوا كا أةض ظ ا أو مقام نليها مبني حيث يلزم تقديم بيا صاحي
للمو ع ظي حال التقدم بطلب للحصو نلي تةخيص بنا نلي أةض ظ ا أو الحصو نلي تةخيص
تعلي أو تعدي لمبني ائم و
اإلستفسار :
هل يلزم تقديم سند ملكية للحصول علي بيان صالحية الموقع ؟
الـــــــــرد :
يلزم تقديم سند ملكي للحصو نلي بيا صاحي المو ع حيث أ المادة ( )110م الائح التنفي ي
للقانو حددت المستندات التي تةظق مع طلب الحصو نلي بيا صاحي المو ع و
اإلستفسار :
ما هي مسئولية مهندس الجهة اإلدارية عند تنفيذ األعمال ؟
الـــــــــرد :


يتولج المهندس المسئو بالجه اإلداةي المختص مسئولي المةوة نلج موا ع األنما و



متابع ما يجةى م أنما ومدى مطابقتها للتقاةية الدوةي المقدم والتةاخيص المنصةظ و



اتخا ا جةا ات القانوني حيا ا نما المخالف و



صدوة تةاخيص باألنما م ندمه و



يام المهندس المشةف باإلشةاف نلج تنفي األنما و



سةيا وريق التأمي و



مطابق األنما للتةخيص الصادة ننها والةسومات المةظق به وخاص ظي بداي التنفي للتأكد
م مطابق ا نما لخط البنا سوا كا مصادظا ً لحد الطةيق أو خط التنةيم أو مةتداً ن أي
منهما وتحديد مساظ الةدود إ وجدت و



ا لتزام بتنفي اإلجةا ات الازم لو اي وسام الجيةا وأماكهم والماةة والشواةي وما د
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يكو ظج باط األةض م أجهزة ومنشآت المةاظق العام وغيةها م أخطاة التنفي و


تنفي ةاةات و ف األنما المخالف والقةاةات واألحكام النهائي الصادةة ن

ات األنما و

اإلستفسار :
ما اإلجراء المتبع لتراخيص المباني الحكومية عند قيام مديرية اإلسكان بالمحافظة بإعداد الرسومات ؟
الـــــــــرد :
تةاخيص المباني الحكومي التي تعد ةسوماتها بمعةظ مديةي اإلسكا يتبع ظي شأنها ات اإلجةا ات
الواةدة بقانو البنا و ئحته التنفي ي
المختص

ستخةاج التةاخيص م حيث وجوب أ يتقدم للجه اإلداةي

مهندس  /مكتب هندسي بملف تةخيص البنا بنا ً نلج توكي م الجه المالك طبقا ً لفئات

األنما واشتةاطات المهندسي ومتطلبات المكاتب الهندسي و
االستفسار :
ما هي المستندات المطلوب تقديمها في حالة التقدم الستخراج ترخيص بناء ؟
الـــــــــرد :
يقــــدم طلب التةخيص إلج الجه اإلداةي نلج النمو ج المةظق بالائح التنفي ي للقانو م المهندس
أو المكتب الهندسي مةظقا به المستندات اآلتية -:


المستندات الدال نلج ملكي األةض مو وي التةخيصو



صوةة م بطا الة م القومج لم سيصدة التةخيص باسمه و



ح وة م سيصدة باسمه التةخيص أو م يمرله انونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي
للسية ظج إجةا ات استخةاج التةخيصو



حساب يم األنما طبقا ً للنمو ج المةظق والمنصوص نليه به الائح و



شهادة صاحي األنما للتةخيص طبقا ً للنمو ج المةظق والمنصوص نليه به

الائح مةظقا

بها صوةة بيا صاحي المو ع للبنا م الناحي التخطيطي وا شتةاطات البنائي الصادة ن
الجه اإلداةي المختص مو ع م المهندس أو المكتب الهندسجو


راث نسخ م الةسومات الهندسي معتمدة م المهندس أو المكتب الهندسج و

وظج حال المبانج التج تخ ع لوريق التأمي طبقا ً للمادة  47م القانو يتعي باإل اظ إلج المستندات
السابق كةها تقديم وريق تأمي

مةظقا بها نسخ الةسومات ا نشائيه المعتمدة م

مكتب المجمع

المصةي لتأمي المسئولي المدني ن أخطاة أنما البنا والصادة نلج أساسها الوريق ودةاس التةب
والنوت الحسابي طبقا ً للنما ج المةظق به الائح و
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االستفسار :
هل يلزم حضور المالك بنفسه عند تقديم مستندات استخراج ترخيص بناء ؟
الـــــرد :
يل زم ح وة م سيصدة باسمه التةخيص أو م يمرله انونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي
للسية ظج إجةا ات استخةاج التةخيص و
االستفسار :
ما هـــي المستندات المطلوب تقديمها في حالــــــة التقدم الستخراج ترخيص ترميم /تدعيم أو كالهما ؟
الـــــــــرد :
في حالة التقدم الستخراج ترخيص ترميم /تدعيم أو كالهما يتم تقديم المستندات التالية :
طلب تةخيص مقدم م المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنمو ج المةظق بالائح التنفي ي للقانو و
القـةاة النهائي الصادة م الجه اإلداةي بالتةميم أو التدنيم أو كاهما طبقا ً ألحكام المادة ( )20م
القانو و
تقةية ظني مصحوبا ً بةسومات تفصيلي بالتةميم والتدنيم المطلوب  ،وظي حال تةميم أو تدنيم العناصة
اإلنشائي يكو التقةية الفني م مهندس إستشاةى متخصص ظي الهندس اإلنشائي  ،وأ يشتم التقةية
نلج أسلوب التدنيم أو التةميم  ،وتفاصي التنفي  ،بما يحقق األما الكاظي أرنا وبعد التنفي  ،مصحوبا ً
بالةسومات اإلنشائي الازم و
االستفسار :
ما هي المستندات المطلوبة في حالة التقدم الستخراج ترخيص ألعمال التشطيبات الخارجية ؟
الـــــــــرد :
ظي حال التقدم ستخةاج تةخيص ألنما التشطيبات الخاةجي يتم تقديم المستندات التالية :
طلب تةخيص مقدم م المهندس أو المكتب الهندسي  ،طبقا للنمو ج المةظق بالائح التنفي ي للقانو و
ةسومات الواجهات و
االستفسار :
ما هي المستندات المطلوبة في حالة التقدم الستخراج تعلية  /تعديل أو كالهما ؟
الـــــــــرد :
ظي حال التقدم ستخةاج تةخيص ستخةاج تعلي  /تعدي أو كاهما يتم تقديم المستندات التالية :


طلب تةخيص مقدم م المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنمو ج المةظق بالائح التنفي ي
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للقانو و


المستندات المطلوب إلصداة تةخيص البنا والمحددة بالمادة ( )112م الائح التنفي ي و



تقةية م مهندس استشاةي متخصص ظـي الهندس اإلنشائي أو ظج تصميم المنشآت الخةساني
أو ظي تصميم المنشآت المعدني بحسب األحوا إلربات أ الهيك اإلنشائي للمبني وأساساته
يتحم أنما التعلي أو التعدي المطلوب التةخيص بها و لح طبقا ً للنمو ج الصادة ن نقاب
المهندسي ويحتوي نلج األخص معاين وظحص ودةاس المبنج و

االستفسار :
ما هي المستندات المطلوبة في حالة التقدم الستخراج ترخيص هـدم كلـي أو جزئـي للمباني غيـر
الخاضعـــة للقانـون رقـــم  111لسنة  8001؟
الـــــــــرد :
ظي حال التقدم ستخةاج تةخيص هـدم كلـي أو جزئـي للمباني غيـة الخا عـــ للقانـو ة ـــم 144
لسن  2007يتم تقديم المستندات التالية :


طلب تةخيص طبقا للنمو ج المةظق بالائح التنفي ي للقانو و



صوةة بطا الة م القومي للمالح مقدم طلب التةخيص و




ةاة نهائي بالهدم صادة م الجه اإلداةي طبقا ً للمادتي ( )22(،)20م القانو و
تقةية م مهندس إنشائي خبةته

تق ن  6سنوات مو حا ً به الطةيق المستخدم لتنفي

نملي الهدم  ،وا حتياطات الازم لتأمي الشاغلي والماةة والمنشآت المجاوةة و
اإلستفسار:
ما هي المستندات الدالة علي الملكية المطلوبة في حاله التقدم بطلب ترخيص ( إنشاء – تعليه –
تعديل – إضافة ) طبقا لقانون البناء والئحته التنفيذية ؟
الـــــــــرد :
المستندات الـدال نلج الملكي ظي حـال ( إنشا – تعليه – تعدي – إ اظـ ) هي أي م المستندات
التالي -:


نقد ملكي مسج و



نقد ابتدائي مشمو ً بحكم صح ونفا و



ةاةات وخطابات التخصيص الصادةة م الجهات اإلداةي المختص و
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الشهادات الصادةة م مصلح ال ةائب العقاةي بيسم المالح ( كشف مشتمات) و



نقد القسم والتجنيب المشهة و



كشف المشتمات المصحوب بينام الوةار المشهة لم آلت إليهم الملكي بالميةاثو



نقود البيع ا بتدائي المشمول بحكم صح تو يع متج استوظت شةائطها و

و لح نلج سند م أ المادة ( )40م

انو البنا ت منت أنه

يتةتب نلج من التةخيص أو تجديد

أى مساس بحقوق وى الشأ المتعلق بملكي األةض و
اإلستفسار :
ما معني عبارة ( متي استوفت شرائطها ) الواردة بعقود البيع االبتدائية المشمولة بحكم صحة توقيع
حتي يمكن االعتداد بها كمستند دال علي الملكية ؟
الـــــــــرد :
شةوط نقود البيع ا بتدائي المشمول بحكم صح تو يع حتي يمك ا نتداد به كسند للملكي هي صدوة
الحكم بح وة صاحب الشأ وإ ةاة بتو يعه أو صدوة الحكم مع تغيب صاحب الشأ بشةط أ يكو
تم إنانه بشخصه و
االستفسار :
ما هى المستندات التى يلزم تقديمها قبل البدء فى تنفيذ األعمال المرخص بها ؟
الــــــــرد :
يتعي نلج المةخص له ب البد ظج تنفي األنما المةخص بها القيام بيخطاة الجه اإلداةي المختص
بخطاب موصج نليه بعلم الوصو بعزمه نلج تنفي األنما المةخص بها وظقا ً للنمو ج المةظق  ،و لح
ب البد ظج أنما البنا بأسبوني نلج األ


مرفقا به اآلتى-:

صوةة م نقد مقاول مع مقاو وظج حال زيادة يم األنما ن  350000جنيه يكو العقد
مع أحد المقاولي المسجلي با تحاد المصةى لمقاولج التشييد والبنا و



صوةة م شهادة اإلشةاف م المهندس المشةف نلج التنفي  ،نلج أ تكو الشهادة معتمدة م
ب نقاب المهندسي و

اإلستفسار :
هل يلزم اعتماد شهادة صالحية األعمال للترخيص وشهــادة صالحية المبني لالشغال والتقارير
الهندسية والرسومات من نقابة المهندسين ؟
الـــــــــرد :
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طبقا ً ألحكام المادة ( )130م الائح التنفي ي لقانو البنا ظي شهادة ا شةاف هي الشهادة الوحيدة
بملف التةخيص التي يلزم إنتمادها م نقاب المهندسي و
اإلستفسار :
ال يوجد نماذج لتراخيص الهدم  .هل يجوز استخراجها علي نموذج تراخيص المباني ؟
الـــــــــرد :
نمو ج إصداة التةخيص المةظق بالائح التنفي ي لقانو البنا لكاظ أنواي التةاخيص ( بنا ،
تعلي  ،هدم ،وووو) نلي أ يتم تدوي نوي التةخيص بالنمو ج و
اإلستفسار :
التضرر من اعتماد شهادة صالحية المبني لالشغال من المكاتب الهندسية مما يمثل عبئا ماديا كبيرا
علي المواطنين ؟
الـــــــــرد :
لم يلزم انو البنا و ئحته التنفي ي إنتماد شهادة صاحي المبني لإلشغا م مكاتب هندسي وطبقا ً
للمادة ( )72م

انو البنا يتم تقديم شهادة صاحي المبني لإلشغا م المهندس المشةف تفيد أنه تم

التنفي طبقا ً للتةخيص المنصةف والكودات المنةم وأحكام انو البنا و ئحته التنفي ي و
اإلستفسار :
هل التحقق من صحة سند الملكية المقدم رفق طلب الترخيص مسئولية الجهة االدارية المختصة
بشئون التخطيط والتنظيم أم هي مسئولية المهندس مقدم طلب الترخيص ؟
الـــــــــرد :
بالنسب لسند الملكي المقدم ةظق طلب التةخيص ظقد حددت المادة ( )40م

انو البنا أ م

يصدة باسمه التةخيص يكو مسئو ً نما يقدمه م بيانات ومستندات متعلق بحقه ظي التةخيص ونليه
ظي سند الملكي يكو مسئولي م سيصدة باسمه التةخيص و يتةتب نلي من التةخيص أو تجديد
أي مساس بحقوق وي الشأ المتعلق بالملكي و
االستفسار :
هل يجوز إصدار ترخيص بناء أو ترميم باسم المستأجر ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً ألحكام انو البنا و ئحته التنفي ي التةخيص

يصدة إ باسم المالح و

اإلستفسار :
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مااا هااي الشااروط الواجااب توافرهااا فااي المهناادس أوالمكتااب الهندسااي الااذي يتقاادم بملااف إلسااتخراج
التراخيص ؟
الـــــــــرد :
حددت الائح التنفي ي للقانو بالمواد (  124 ، 124مكةة  ) 127 ، 125 ،اشتةاطات المهندس أو
المكتب الهندسي ال ي يقوم بالتقدم إلستخةاج تةخيص البنا نلج النحو التالي:


فئة (أ)  :جميع األعمال :



بيت خبةة هندسي أو مكتب استشاةي هندسي خبةته
خبةته



تق ن  5سنوات أو مهندس استشاةي

تق ن  10سنوات و

ظئ (ب)  :جميع األنما ظيما ندا المنشآت والمشةونات الواةد كةها بالمادة ( )124مكةة
( المنشآت والمشةونات متعددة األغةاض )و



أنما التعلي والتعدي والتدنيم والتةميم و



مكتب استشاةي هندسي أو مهندس استشاةيو



ظئ (ج)  :المباني السكني حتج اةتفاي  22متةاً  ،والمباني غيية السيكني حتيج اةتفياي  22متيةاً ،
ومساح الدوة

تزيد نلج 1000م2و
تق ن  6سنوات نلج األ



مهندس متخصص ظي الهندس المعماةي أو المدني خبةته



ظئ (د) :المباني السكني واإلداةيي والتجاةيي حتيج اةتفياي  17متية ومسياح اليدوة

و

تزييد نليج

 500م2و
تق ن سنتي نلج األ



مهندس متخصص ظي الهندس المعماةي أو المدني خبةته



وظييي جميييع األحييوا تكييو التصييميمات معتمييدة م ي مهنييدس م ي

و

ات التخصييص نلييج أ تكييو

التصميمات اإلنشائي معتمدة م مهندس إنشائي طبقا ً لفئ األنما ونونيتها و
االستفسار :
مـــــــا هــــي مواصفات المهندس المشرف علي أعمال التدعيم والترميم ؟

الةد :
تسند أنما ا شةاف نلي التنفي ظي حالتي التدنيم والتةميم للعناصة ا نشائي بالمبني لمهندس
استشاةي متخصص ظي الهندس ا نشائي و
اإلستفسار :
هل يمكن إصدار ترخيص لمباني تمت إقامتها بالفعل ؟
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الـــــــــرد :
طبقا ً ألحكام المادة ( )32م

انو البنا ظينه يحةة إنشا مبا أو منشآت أو إ ام أنما دو

الحصو نلج تةخيص ظي لح م الجه اإلداةي المختص بشئو التخطيط والتنةيم وظ ًقا لاشتةاطات
البنائي و ت إصداة التةخيص و
ونليه

يجوز استصداة تةاخيص لمباني تمت إ امتها بالفع و

اإلستفسار :
فـي حالـة تعديـل خطوط التنظيم للشوارع وبالتالي أصبحت المباني بارزة عن خط التنظيم الجديد هل
يجوز التعلية علي تلك المباني ؟
الـــــــــرد:
طبقا ً ألحكام المادة ( )112م

انو البنا ظينه يحةة البنا أو التعلي ظي األجزا الباةزة ن خطوط

التنةيم وم رم يتم إلزام طالب التةخيص بالةدود ن األجزا الباةزة ن خط التنةيم ظي أدواة التعلي
نند المواظق نلي طلب التعلي و
اإلستفسار:
تم تحديد الرسوم الخاصة ببيان الصالحية ورسوم فحص واعتماد التقاسيم وإصدار الترخيص
بالمادتين ( ) 11 , 11من قانون البناء ولم يتم تحديد رسوم فحص ملف الترخيص ؟
الـــــــــرد:
ةسم اصداة التةخيص المنصوص نليه بالمادة ( )45م

انو البنا يتعلق بكاظ أنما وإجةا ات

التةخيص بمةاحله المختلف حتي اصداة وم رم يصدة السيد المحاظة ةاة تطبيقا ً للمادة ()45
للةسوم المستحق ن إصداة التةخيص ون تجديد نلي أ يكو ه ا الةسم شاماً ظحص ملف
التةخيص و
اإلستفسار:
هل يلزم تقديم النوتة الحسابية وتقرير جسات التربة رفق ملف الترخيص ؟
الـــــــــرد:
يتم تقديم النوت الحسابي وتقةية التةب بالنسب لألنما التي تتطلب تقديم وريق تأمي ظقط و لح طبقا ً
للمادة ( )47م

انو البنا والمادة ( )112م الائح التنفي ي للقانو و

اإلستفسار:
ما هي الحـاالت التي يتطلب فيها تقديم وثيقة تأمين ؟
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الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( )47م


انو البنا يلزم تقديم وريق تأمي ظي أي م الحاالت اآلتية :

األنما التي تبلغ يمتها مليو جنيه ظأكرة(تحدد تكلف المتة المسط بقةاة م السيد وزية
اإلسكا )



المباني المكون م أةبع أدواة ظأكرة و



أنما التعلي ويسترنج منها التعلي التي

تجاوز  200ألف جنيه لمةة واحدة ولطابق واحدو

االستفسار :
هل ُيعد البدروم وغرف مرافق الخدمات بالسطح ضمن األدوار المنصوص عليها عند تطبيق أحكام
المادة ( )11والخاصة بوثيقة التأمين ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( 112مكةة ) م الائح التنفي ي للقانو

يعد البدةوم وغةف مةاظق الخدمات بالسط

م األدواة نند تطبيق أحكام المادة ( )47إ أنها تحتسب

م تكلف إنشا المبني و

اإلستفسار :
هاال يااتم تقااديم وثيقااة التااأمين مااع طلااب التاارخيص فااي حااين أن المجمعااة العشاارية تطلااب موافاتهااا
بالرسومات معتمدة من الجهة اإلدارية ؟
الـــــــــرد :
مسئولي استيفا ملف التةخيص لجميع المستندات والمواظقات المطلوب ومنها وريق التأمي المنصوص
نليها بالمادة ( )47م

انو البنا تقع نلج المهندس  /المكتب الهندسي مقدم طلب التةخيص و د ام

طاي اإلسكا والمةاظق بوزاةة اإلسكا وجهاز التفتيش الفني نلي أنما البنا بمخاطب المجمع
العشةي لقبو طلبات وريق التأمي المقدم م المهندس  /المكتب الهندسي مباشة ًةو
اإلستفسار :
هل يلزم تقديم وثيقة التأمين في حالة التقادم بتاراخيص بنااء لمنشاكت حكومياة ومان الاذي يتحمال قيماة
الوثيقة ؟
الـــــــــرد :
ظي حال التقدم بطلب تةخيص بنا يلزم تقديم وريق تأمي إ ا كانت يم األنما مليو جنيه ظأكرة أو
كا المبني مكونا ً م أةبع أدواة ظأكرة ويتحم تكاليفها الجه المالك للمبني ( مالم ينص ظج العقود
المبةم خاف لح ) و
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اإلستفسار :
هاال يلاازم تقااديم وثيقااة تااأمين ألعمااال التاارميم وأن يكااون ضاامن المسااتندات المقدمااة رفااق طلااب
الترخيص رسومات هندسية إنشائية للعرض على المجمعة العشرية من عدمه ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( )47م

انو البنا والمادة ( )126م الائح التنفي ي للقانو ظينه ظـي حالـ أنمـا

التةميـم أو التدنيم التي تبلغ مليو جنيه ظأكرة يلزم تقـديم وريق تأمي وأ يتوظة للمهندس أو أحد
المهندسي بالمكتب الهندسي مقـدم طلـب التةخيص خبـةة

تقـ نـ نشة سنوات مع ا لتزام بتقديم

كاظ المستندات المطلوب ظي حال استخةاج تةخيص تةميم أو تدنيم الواةدة بالمادة ( )113م الائح
التنفي ي لقانو و
اإلستفسار:
ما موقف قيمة التمغات الهندسية وغرامات إشغال الطريق ؟
الـــــــــرد :
التمغات الهندسي يتم الةجوي بشأنها إلي القانو المنةم أما بخصوص إشغا الطةيق ظقد وةد
بالمادة ( )102م الائح التنفي ي لقانو البنا أ ةظع اإلشغا ت بالطةيق ومخلفات البنا
صةف التأمي بنسب (  ) %0،2م

م أوجه

يم األنما و

اإلستفسار :
ما قيمة رسوم تراخيص الهدم للمباني اآليلة للسقوط وغيرالخاضعة للقانون رقم  111لسنة  8001؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( )45م

انو البنا ظي المحاظة المختص هو المنوط به إصداة ةاة

بتحديد الةسوم المستحق ن إصداة التةخيص ون تجديد بما

يجاوز ألف جنيه لك ةسم إصداة

ويزاد ه ا الحد ا صي سنويا ً بوا ع  ( %3رار ظي المائ )و
ومـ رـم يةجع بشأ تحديد ةسوم تةاخيص هـدم المباني غية الخا عـ للقانو ة م 144
لسن  2007إلي ةاة المحاظة المختص به ا الشأ

و

االستفسار :
ما هي شروط توفير أماكن إليواء السيارات ؟
الـــــــــرد :
يحدد المخطط التفصيلي أو ا شتةاطات التخطيطي والبنائي الما ت شةوط توظية أماك
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السياةات بالمباني و
االستفسار :
هل يتم إلزام المنشكت أو المباني التي تقام بالقرى بتوفير أماكن إليواء السيارات ؟
الـــــــــرد :
تعفج القةى م شةط توظية أماك إليوا السياةات  ،ويجوز للمحاظة المختص بعد مواظق المجلس
المحلي و ع اشتةاطات لتوظية أماك إليوا السياةات ببعض القةى أو ألماك ظيها إ ا دنت الحاج
إلي لح و
اإلستفسار :
ما قيمة الرسوم المقررة في حالة تركيب مصعد في مبني جديد ؟
الـــــــــرد :
الةسوم المقةةة ظي حال تةكيب مصعد ظي مبني جديد تكو

م الةسوم المحصل لتةخيص مبني

جديد و توجد ةسوم مستقل للمصعد حيث تحص الةسوم نلي إجمالي يم األنما للتةخيص و
اإلستفسار :
ما هي شروط اقامة غرف مرافق الخدمات باألسطح طبقا لقانون البناء ؟
الـــــــــرد :
وظقا ً للمادة ( ) 104م الائح التنفي ي لقانو البنا يكو اةتفاي غةف مةاظق الخدمات با سط بحد
أ صج خمس أمتاة  ،ماندا غةف المصاند ظيكو اةتفانها وظقا ً لما تتطلبه ا شتةاطات الفني للمصاند
 ،و يسم باستخدامها ظي أغةاض مخالفــ لخدمات المبنج و
ويجب أ يزيد مسط غةف مةاظق الخدمات بالسط نلج  %25م مسط الدوة األة ـي ،
وأ تشك ظي مجمونها وحدة سكني  ،كما يمك وصو المصاند لخدم السط و
اإلستفسار :
هل يمكن إصادار التارخيص بغارف مرافاق الخادمات علاي دور الساطح بصارف النظار عان عادد األدوار
وارتفاعها ؟
الـــــــــرد :
مانــع بشــــةط أ يكــــو المبنــــي متجاوز يود ا ةتفاي أو ندد األدواة المسموح ببنائها
طبقا ً لاشتةاطات الساةي و ت التقدم بطلب التةخيصو
اإلستفسار :
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هل يمكن بناء غرف مرافق الخدمات بالسطح علي واجهة العقار؟
الــــرد :
انو البنا و ئحته التنفي ي لم يحددا مكانا ً معينا ً إل ام مةاظق الخدمات بسط العقاة سوا ظي
واجه العقاة أو ظي الجز الخلفي م

ات السط ويتم اإللتزام ظي لح بما تحدد ا شتةاطات الساةي

والمعتمدة للمنطق و
االستفسار :
متي يجب الزام صاحب الشأن بعمل غرفة حارس وما هي مواصفاتها ؟
الـــرد :
ك بنا يشتم نلي أكرة م ست وحدات يلزم تهيئ غةظ لحاةس البنا مزودة بدوةة ميا
تشتم نلي مةحاض وحوض لغسي ا يدي نلي أ تق مساح الغةظ ن 7م 2وأ يق أي بعد ظيها
ن 2،25م و
االستفسار :
التضرر من مساحات االفنية بالنسبة للمبانى ذات المساحات الصغيرة خاصة المنتشرة بالقرى
الـــرد :
بالنسب لقطع ا ةا ج التج

يزيد المسط المسموح بالبنا نليه للدوة األة ي نلج  100م2

و يجاوز ا ةتفاي المسموح به 12م ظقد تم مةاناة تقلي الحد ا دنج بعاد الفنا ومسطحه با اظ
المادة (22مكةة) بالائح التنفي ي و
االستفسار :
هل يجوز اقامة ساللم ومصاعد داخل افنية المباني السكنية ؟
الـــرد :
يجوز ا ام سالم أو أي منشآت أخةي يكو م شأنها تقلي أبعاد ومسطحات ا ظني ن
الحدود الدنيا المنصوص نليها بأحكام الائح التنفي ي لقانو البنا ويسترني م
ظي المباني المقام

ب صدوة انو البنا بشةط أ تمنع ا

لح تةكيب المصاند

ا ة والتهوي أو تارة نلي مساةات

مةاظق العقاة وسامته ا نشائي
االستفسار :
هاال يمكاان إرجاااء إصاادار تاارخيص البناااء لحااين تقااديم الشااهادات الدالااة علااي سااداد مسااتحقات
الهيئة القومية للتأمين االجتماعي ؟
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الـــرد :
ت م

ستخةاج

انو البنا و ئحته التنفي ي كاظ ا جةا ات والةسوم والمستندات المطلوب

التةاخيص و
ومتي استوظت طلبات التةاخيص المقدم تلح ا جةا ات والةسوم والمستندات ظينه
اصداةها مالم يك هناح ما يمنع انونا ً أو حكم

يجوز و ف

ائي نهائي يق ي ب لح وينحصة دوة الوحـــدة

المحلي ظي إةسا البيانات الخاص بتةاخيص المباني ومشةونات التقسيم المنصةظ لتلح الجهات و
اإلستفسار:
اإلفادة عن مدي االلتزام بالسجل التجاري بالنسبة للمهندسين والمكاتب الهندسية من عدمه؟
الـــــــــرد:
نلي المهندس/المكتب الهندسي ال ي يتقدم بطلب التةخيص استيفا السج

الهندسي وليس السج

التجاةي و لح طالما لم يماةس أي أنما تجاةي تتطلب استيفا السج التجاةي طبقا ً لنمو ج اصداة
التةخيص المةظق بالائح التنفي ي و
اإلستفسار :
ما هي مسئولية مهندس الجهة اإلدارية قبل إصدار الترخيص ؟
الـــــــــرد :
التأكــــد م

استيفا المستندات المطلوب للتةخيص والتـــأكد م

مطابق الةسومــــات المعماةي

لاشتةاطات التخطيطي والبنائيـــ الواةدة ببيا صاحي المو ع للبنا المعتمد م الجه ا داةيــــ
وال ي يشتم نلج ا شتةاطات البنائي العام ( مناوة  -أبعاد غةف – أبعــــاد سالم  -وووووو ) و
اإلستفسار :
كيفية التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ؟
الـــــــــرد :
انو البنا أجاز ل وى الشأ التةلم م القةاةات التي تصدةها الجه اإلداةي م خا لجن تشك
بمقة الوحدة المحلي و لح خا راري يوما ً م تاةيخ إخطاةهم به

القةاةات كما اختص القانو

محكم الق ا اإلداةي بالفص ظي الطعو نلج جميع القةاةات الصادةة م الجه اإلداةي وإشكا ت
التنفي ظي األحكام الصادةة منها ظي ه ا الشأ و
اإلستفسار :
اإلفادة عن مدي جواز صرف ترخيص بالهدم وترخيص باإلنشااء فاي تارخيص واحاد فاي حالاة اإلحاالل
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والتجديد أم يتم صرف ترخيص بالهدم أوال وتنفيذه ثم بعد ذلك صرف ترخيص البناء ؟
الـــــــــرد :
مع ندم ا خا بيحكام القانو ة م  42لسن  1266ظينه طبقا ً للمادة ( )22م
 )112 ، 110م الائح التنفي ي للقانو

انو البنا والمادتي (

يجوز صةف تةخيص هدم وتةخيص بنا ظي تةخيص

واحد وإنما يتم السية ظي إجةا ات التةخيص بالهدم للمباني غية الخا ع لقانو هدم المباني غية اآليل
للسقوط وتنفي

أو ً رم استصداة بيا صاحي مو ع يتم التأكد م خاله م صاحي المو ـع وندم

إشغاله بأي مباني تعوق نملي البنا رم يتم السية ظي إجةا ات التةخيص بالبنا وظقا ً ألحكام انو البنا
و ئحته التنفي ي وتقديم المستندات الواةدة بالمادة ( )112م الائح التنفي ي لقانو البنا
اإلستفسار :
ما هي التزامات المالك في مراحل الترخيص والبناء؟
الـــــــــرد :
ظي مةحل استخةاج التةخيص يكو المالح مسئو ً ظقط ن صح سند الملكي و
في مرحلة التنفيذ يكون المالك مسئوال عن :
التعا د مع مقاو لتنفي األنما ومهندس لإلشةاف وإخطاة الجه اإلداةي بعزمه نلي تنفي األنما
المةخص بها ب البد باسبوني نلي األ

مع تقديم صوةة م نقد المقاول وشهادة اإلشةاف ( و لح

طبقا ً للمادة " "130م الائح التنفي ي )و
إيقاف األنما ظي حالتي -:


ةظع الغطا التأميني وندم استئناف األنما إ بعد إنادة التغطي التأميني و



تخلي المقاو أو المهندس المشةف نلي التنفي ن القيام بمهامه و لح لحي تكليف مقاو آخة
أو مهندس مشةف آخة نلي التنفي ( و لح طبقا ً للمادة " "130م الائح التنفي ي )و



اإللتزام بو ع ظت األنما المةخص بها ظي مكا ةاهة م واجه العقاة مو حا ً بها بيانات
المالح وة م التةخيص وبيانات المهندس المشةف نلي التنفي ( طبقا ً للمادة " "133م الائح
التنفي ي )و

 ا لتزام باإلبقا نلي ظت المخالفات التي ت عها الجه اإلداةي


بمو ع العقاة و

بعد اإلنتها م التنفي وصدوة شهادة صاحي المبنج لإلشغا يكو المالح مسئو ً ن -:
 ا حتفاة بشهادة صاحي المبنج لإلشغا لمدة نام م تاةيخ صدوة الشهادة ظي مكا ةاهة
بمدخ العقاة و
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اتخا اإلجةا ات الكفيل لتشغي وصيان المصعد و



ندم اإلخا باشتةاطات تأمي المبنج وشاغليه م أخطاة الحةيق و



إداةة المكا

المخصص إليوا سياةات شاغلج العقاة وندم استخدامه ظي غية الغةض

المةخص له ( و لح طبقا ً للمادة " "130م الائح التنفي ي )و
االستفسار :
هل يجوز اصدار ترخيص العمال مؤقتة لفترة محددة من عدمه ؟
الـــــــــرد :
يجوز التصةي با ام أنما أو مباني ما ت لفتةة محددة نلي أ يتم إنشا ه المباني داخ خطوط
التنةيم ويكو انشااها طبقا ً لاو اي والمواصفات التي يصدة بها ةاة م المحاظة المختص نلي أ
تزا تلح المباني بينتها المشةوي و
االستفسار :
مـا هاي االجاراءات المتبعاة فاي حالاة إجاراء تعاديالت بسايطة ال تماس الناحياة االنشاائية للمبناي
اثناء التنفيذ ؟
الـــــــــرد :
ا ا ا ت ت ال ةوةة ارنا التنفي إجةا تعديات

تمس الناحي ا نشائي للمبني ( مر انحةاف

بعض موا ع الفتحات أو تةحي بعض الحوائط وووووو) بما

يخالف ا شتةاطات والكودات يقوم

المهندس المشةف بتو يع تلح التعديات نلي الةسومات المعتمدة للتةخيص بعد انتماد مهندس انشائي
خبةته

تق ن سبع سنوات نلي أ تقوم الجه ا داةي بانتماد الةسومات بعد التعدي واةظا ها

بملف التةخيص و
االستفسار :
ما هى االجراءا ت المطلوبة فاى حالاة الرغباة فاى اجاراء تعاديالت ال تماس الحالاة االنشاائية بعاد
صدور شهادة صالحية المبنى لالشغال
الـــــــــرد :
ظج حال صدوة شهادة صاحي المبنج لإلشغا  ،وإ ا ما نشأت الحاج إلج إجةا تعديات

تمس

الناحي اإلنشائي و تعتبة تعديات جوهةي ظج الةسومات المعتمدة ظينه يتعي نلج المهندس أو المكتب
الهندسج التقدم بطلب للجه اإلداةي مةظقا به الةسومات المعماةي المعتمدة م الجه اإلداةي مو عا ً
نليها التعديات  ،ومعتمدة م مهندس إنشائي خبةته

تق ن سبع سنوات
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اإلستفسار :

ماهو اإلجةا ال ى تتبعه الجه اإلداةي ظج حال إةتكاب مخالف بعد صدوة
شهادة صاحي المبنج لإلشغا ؟
الـــــــــرد :
طبقا ً للمادة ( )71م

انو البنا والمادة ( )144م الائح التنفي ي تلتزم الجه اإلداةي باتخا

اإلجةا ات القانوني حيا المخالف ولها ظي سبي تنفي ةاة إزال المخالف أو تصحيحها أ تخلي المبني
بالطةيق اإلداةي م شاغليه دو حاج إلي إتخا أي إجةا ات

ائي و

وإ ا ا ت ي تنفي أنما التصحي اخا المبني ما تا ً م ك أو بعض شاغليه  ،يتم لح ا خا
بالطةيق ا داةي  ،مع تحةية مح ة باسما م تم اخا مبانيهم  ،وبيانات العي التج تـم إخااها ،
ويتحم المتسبب ظج المخالف تكاليف إزال المخالف أو تصحيحها  ،إ اظ الج القيم ا يجاةي للوحدات
التج تم إخااها والوحدات البديل لحي ا نتها م األنما و
االستفسار :

ما مدي إمكاني بو شهادات إتمام اإلشةاف وصاحي اإلشغا للمبني م
مهندس جديد غية المهندس المشةف نلج التنفي و لح ظي حال سفة المهندس
المشةف نلج التنفي خاةج الباد أو لعدم ا ستد نليه ألي سبب ؟
الـــــــــرد :
يمك ا نتداد بالتقاةية الةبع سنوي ن تقدم سية العم التي دمها المهندس المشةف نلج التنفي
تت م األنما الجزئي التي تمت تحت إشةاظه و
وحا ندم وجود التقاةية الةبع سنوي يتم اتخا كاظ اإلجةا ات القانوني ويمك للمةخص له تقديم
تقةية هندسي معتمد م جه هندسي استشاةي يت م تقييم األنما الجزئي التي تمت تحت إشةاف
المهندس المشةف نلج التنفي نلج أ يعتد بها كشهادة جزئي لصاحي المبني لإلشغا مع ا لتزام
بأحكام المادة ( ) 122م الائح التنفي ي لقانو البنا بأ يكو التقةية صادة م جه هندسي م
ات ظئ األنما
االستفسار :

ما هو اإلجةا المطلوب ظي حال ندم يام المهندس المشةف بتقديم تقاةية
ةبع سنوي ةغم تعهد باإلشةاف نلج تنفي األنما ؟
الـــــــــرد :
تحةية مح ة مخالف نلج النمو ج المةظق بالائح التنفي ي وإةسا أص المح ة وراث صوة لقسم
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الشةط المختص ليقوم باخطاة النياب العام بأص المح ة

ام الدنوي وطلب الحكم نلي المخالف

للعقوبات المقةةة انونا ً و
االستفسار :

ه يلزم تشطيب واجه الجز المةاد شغله بالمبني بالنسب للقةي و
الـــــــــرد :
ظــــي حال إصداة شهادة صاحي المبنج لإلشغا الجزئي ظينه تيسيةاً نلي المواطني بالقةى ومةاناة
لةةوظهم ا تصادي ظقد تم الغا شةط تشطيب الجز المةاد إشغاله م الخاةج و
االستفسار :

ه يتعي نلج مهندس الجهه ا داةي انطا المخالف مهل لتصحي ا نما
المخالف ب اتخا ا جةا ات القانوني ؟
الـــرد :
منعا نطا المخالف ظةص

تمام البنا المخالف وحةصا ً نلج التعام مع المخالف ظج مهدها ظقد تم

الغا المهل الممنوح للمخالف لتصحي ا نما و
االستفسار :

ما هي ا لي المتبع لمنع انتفاي المخالف بالمخالف ؟
الـــرد :
يتم اتخا اإلجةا ات الازم نحو طع المةاظق ن األجـزا أو الوحدات المخالف والتحفة نلي مواد
البنا واألدوات والمهمات المستخدم ظي اةتكاب المخالف  ،بالتنسيق مع الجهات المختص طبقا ً لما تم
ا اظته بالمادة ( )135م الائح التنفي ي

م ا جةا ات المتخ ة م مهندس الجه ا داةي تجا

ا نما المخالف و
االستفسار :
ال يستطيع مهندس الجهـــــــة اإلدارية عند ثبوت مخالفات بــدون ترخيص تحدياد أسام المخاالف
ورقم بطاقته وعنوان إقامته فما هو الحل ؟
الـــــــــرد :
تم تعدي نمو ج مح ة المخالف المةظق بالائح التنفي ي بحيث يتم إةساله لقسم الشةط
المختص ال ي يقوم بعم التحةيات الازم لتحديد البيانات المطلوب و لح للمخالفات المقام بدو
تةخيص  ،أما المخالفات الصادة لها تةخيص ظيمك

الةجوي للبيانات الموجودة بملف التةخيص و

االستفسار :
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متى يتم البدء في تحرير محضر الغرامة اليومية لعدم تنفيذ قرار اإلزالة أو التصحيح ؟
الـــــــــرد :
يتم تحةية مح ة الغةام اليومي بعد انتها المدة المحددة لتنفي ةاة اإلزال أو التصحي والتي
تحددها الجه اإلداةي بنمو ج القةاة الواةد بالائح التنفي ي و
االستفسار :
ما هو أقصي ارتفاع مسموح به لسقف البدروم ؟
الـــــــــرد :
تم تعةيف البدةوم بالائح التنفي ي لقانو البنا بأنه نباةة ن طابق أو أكرة تحت منسوب
سط األةض و يزيد منسوب تشطيب أة ي الدوة األة ي للمبني ن 1،5م م سط الةصيف و
االستفسار :
عقار صدر له ترخيص بناء ولم يشرع المالك في التنفيذ خاالل السانة األولاي ولام يتقادم صااحب
الشأن بطلب التجديد إال في خالل السنة األخرى فهل يجوز الموافقة على التجديد ؟
الـــــــــرد :
المشةي لم ينص صةاح نلج و ت محدد ستصداة شهادة السةيا ونليه يمك للجه اإلداةي
استصداة شهادة سةيا التةخيص ب انتها مدة السن األولي أو خا السن األخةى نلج أ تصدة
الشهادة لمدة سن واحدة تبدأ م انتها السن األولي و
االستفسار :
كيف يتم حساب حمل اإلشغال لمنشأ متعدد األغراض ؟
الـــــــــرد :
حم ا شغا هو ندد األشخاص المحتم تواجدهم بالمبني أو الفةاغ طبقا ً لنوني اإلشغا ويتم حسابه
وظقا ً للكود المصةي ألسس التصميم واشتةاطات التنفي لحماي المنشآت م الحةيق ( جز أو )و
االستفسار :
ما هي المنشكت والمشروعات متعددة االغراض أو متعددة االشغاالت .
الرد :
هي المشةونات التي تشم نلي أكرة م نوني م ا شغا ت السكني والتجاةي وا داةي ودوة
العةض السينمائي والمسةحي والمطانم وصا ت ا لعاب الةيا ي وما شابههاو
االستفسار :
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هل يلزم اعتماد كافاة المشاروعات والمنشاكت متعاددة االغاراض أو متعاددة االشاغاالت  ,وماا هاي جهاة
االعتماد ؟
الرد :
يلزم انتماد كاظ المشةونات والمنشآت متعددة ا غةاض أو متعددة ا شغا ت ظي حال تواظة شةطا
نلي ا

م الشروط التالية :


مساح الدوة األة ي تزيد نلي 3000م 2و



ا ةتفاي يزيد نلي 37م و



حم ا شغا يزيد نلي  2000شخص و



ندد البدةومات يزيد نلي بدةومي و

وتكو

جه ا نتماد لجن مةاجع المشةونات متعددة ا غةاض المشكل بالمةكز القومي

لبحوث اإلسكا والبنا التابع لوزاةة ا سكا أو ما يمار تلح اللجن م الجهات ا ستشاةي ا خةي
والصادة بها ةاة م وزية ا سكا

و اهلل ويل التوفيق،..

ملخص لتطبيق إجراءات التخطيط العمراني والتنظيم رقم  111لسنة 8002

صفحة رقم

40

