المستندات المطلىبة الستخراج ترخيص بناء
يقذو ؽهت انتشخيض إنٗ انجٓخ اإلداسيخ عهٗ انًُٕرج انًشفق ثٓزح انالئحخ يٍ انًُٓذس أٔ انًكتت
انُٓذسي يشفقب" ثّ انًستُذاد اآلتيخ


انًستُذاد انذانخ عهٗ يهكيخ األسع يٕػٕع انتشخيض .



طٕسح يٍ ثطبقخ انشقى انقٕيي نًٍ سيظذس انتشخيض ثبسًّ .



حؼٕس يٍ سيظذس ثبسًّ انتشخيض أٔ يٍ يًثهّ قبََٕبً نتفٕيغ انًُٓذس أٔ انًكتت
انُٓذسٗ نهسيش فٗ إجشاءاد استخشاج انتشاخيض .



حسبة قيًخ اإلعًبل ؽجقب نهًُٕرج انًشفق انًُظٕص عهيّ ثٓزح انالئحخ .



شٓبدح طالحيخ األعًبل نهتشخيض ؽجقب نهًُٕرج انًشفق ٔانًُظٕص عهيّ ثٓزِ انالئحخ
يشفقبً ثٓب طٕسح ثيبٌ طالحيخ انًٕقع نهجُبء يٍ انُبحيخ انتخطيطيخ ٔاالشتشاؽبد انجُبئيخ
انظبدس عٍ انجٓخ اإلداسيخ انًختظخ يٕقعخ يٍ انًُٓذس أٔ انًكتت انُٓذسي .



ثالث َسخ يٍ انشسٔيبد انُٓذسيخ يعتًذح يٍ انًُٓذس أٔ انًكتت انُٓذسي



ٔفٗ حبنخ انًجبَي انتي تخؼع نٕثيقخ انتبييٍ ؽجقب نهًبدح (  )46يٍ انقبٌَٕ يتعيٍ
ثبإلػبفخ إنٗ انًستُذاد انسبثق ركشْب



تقذيى ٔثيقخ تبييٍ يشفقب ثٓب َسخخ انشسٔيبد اإلَشبئيخ انًعتًذح يٍ يكتت
انًجًعخ انًظشيخ نتبييٍ انًسئٕنيخ انًذَيخ عٍ أخطبس أعًبل انجُبء ٔانظبدس عهٗ
أسبسٓب انٕثيقخ ٔدساسخ انتشثخ ٔانُٕتخ انحسبثيخ ؽجقب نهًُبرج انًشفقخ ثٓزح انالئحخ .

المستندات المطلىبة في حالة استخراج ترخيص تعلية  /تعديل أو كليهما



ؽهت تشخيض يقذو يٍ انًُٓذس أٔ انًكتت انُٓذسي ؽجقب نهًُٕرج انًشفق ثٓزِ
انالئحخ .



انًستُذاد انًطهٕثخ إلطذاس تشخيض انجُبء ٔانًحذدح ثبنًبدح (  )112يٍ ْزِ انالئحخ .



تقشيش يٍ يُٓذس استشبسٖ يتخظض فٗ انُٓذسخ اإلَشبئيخ أٔ فٗ تظًيى انًُشآد
انخشسبَيخ أٔ فٗ تظًيى انًُشآد انًعذَيخ ثحست األحٕال



إلثجبد أٌ انٓيكم اإلَشبئٗ نهًجُٗ ٔأسبسبتّ يتحًم أعًبل انتعهيخ أٔ انتعذيم انًطهٕة
انتشخيض ثٓب ٔرنك ؽجقبً نهًُٕرج انظبدسعٍ َقبثخ انًُٓذسيٍ ٔيحتٕٖ عهٗ األخض يعبيُخ
ٔفحض ٔدساسخ انًجُٗ .

المستندات المطلىبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى
غيرالخاضعة للقانىن رقن  144لسنة 2006



ؽهت تشخيض ؽجقب نهًُٕرج انًشفق ثٓزِ انالئحخ .



طٕسح ثطبقخ انشقى انقٕيي نهًبنك يقذو ؽهت انتشخيض .



قشاس َٓبئي ثبنٓذو ٔطبدس يٍ انجٓخ اإلداسيخ ؽجقب" نهًبدح (  )92( , )90يٍ انقبٌَٕ .



تقشيش يٍ يُٓذس إَشبئٗ خجشتّ ال تقم عٍ  7سُٕاد يٕػحب ثّ انطشيقخ انًستخذيخ
نتُفيز عًهيخ انٓذو ٔ,االحتيبؽبد انالصيخ نتؤييٍ انشبغهيٍ ٔانًبسح ٔانًُشآد انًجبٔسح

