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:منالمستو��

 ت��ــــح بناء أو هدم"نموذج طلب"

 ك�ب : 2المسؤول عن التصم�م والملحق ب�انات : 1الملحق و عندما �كون هناك حاجة لمراجعة نظام ال�ف الص�ي أ(ب�انات المسؤول عن ال��

)عمل امتدادات

لتحقق من تطبيق بنود القانون المطبقالمرجع�ة لقائمة ال

:يتضمنا ما ��ي و�جب أن مجموعتان من المخططات اإل�شائ�ة مرسومة بمق�اس رسم، . 2

"ي للعقار"و" خ��طة الموقع
ح إضافتهبما يوضح موقع ، "المسح الهند�ي القانوي� ي القائمة واإل�شاءات الُمق��

ا ع� خ��طة الموقع، وأبعاد المباي�

� األ  حة إ�بعاد منوتبني ي القائمةاإلضافة المق��
الهند�ي �جب أن يرفق مع خ��طة الموقع صورة من المسح. حدود قطعة األرض والمباي�

ي 
.القانوي�

 1" = 1/4: يتم عنونة كل مخطط  وذكر مق�اس الرسم، مثال(الرسم العقاري والرسومات المقطع�ة’(

 عن تفاص�ل �ف الماء الزائد المت�ب إ� األساساألساس                         
ً
ب�ان تفاص�ل إ�شاء القاعدة واألساسات، فضال

ي                   
ب�ان األبعاد ال�ل�ة لإل�شاءات اإلضاف�ة مع ذكر استخدامات الغرف والمساحاتمسقط أف��

 األعمدة والدعائم(ب�ان تفاص�ل إ�شاء الجدران واألرض�ة والسقف � وتأط�ي كافة) الحجم والتباعد بني

)النوافذ واألبواب(الفتحات الخارج�ة 

كيبات ب�ان تفاص�ل العزل، والتشطيبات الداخل�ة والخارج�ة لجميع ال��

الدعامات � ب�ان مادة ال�مرات، وحجمها والمسافة بني

�ة الخارج�ة وت��ف الماء الزائد المت�ب إ� األساسات، إ�شاءالمقاطع                        ب�ان القاعدة، واألساسات، وسطح ال��

اح دعامات هندس�ة : مالحظة. األرض�ات، والجدران و��شاء السقف ي حالة اق��
� ب�انات–�� �لزم تضمني

وقت تقد�م الطلب، أحجام ال�مرات والعتبة العل��ة) مختومة(الجمالون الهندس�ة 

 السطحب�انات تكس�ة الجدران وتغط�ة

ي بما يوضح األبعاد ال�ل) الواجهات(يرا� تقد�م المناظر الجانب�ة الواجهات                     
�ة،ل�ل جانب من جوانب المنشأ اإلضا��

ج�ةوفتحات النوافذ واألبواب، ومستوى سطح األرض، و�شطيبات الجدران الخار 

ل تفاص�ل                          � )األرض�ة والسقف(توضيح أسلوب التوص�ل مع الم��

 8.04بواقع رسوم إصدار الت��ــــح تطبق . 3
�
 280.50بحد أدي� (الم�� الم��ــع / دوالرا

�
.أ�ام10ت��ــــح خالل مقابل خدمة استصدار )دوالرا

2020

)طابق واحد(متصلة بنظام التدفئةإضافة غ�ي –متطلبات طلب استصدار ت��ــــح بناء 
الوثائق والمخططات المطل��ة

.توفاةالطلبات غ�ي المسلن تقبل . بناء المعلومات التال�ةال�جب أن يتضمن طلب استصدار ت��ــــح 

ي عمل�ات التفت�شتصار�ــــح
خدمات التنظ�م وتقس�م األرا�ن
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استصدار ت��ــــح البناء

كة، �جب تقد�م نموذج طلب السماح.  1 ي عقار ُمسجل ومملوك مل��ة مش��
ك �� ي حالة طلب إصدار ت��ــــح للبناء داخل عن� مش��

بعمل إ�شاءات، ��

� االض  ك، للحصول ع� ت��ــــح بالعمل الذي يتعني ع عل�ه من ِقبل وك�ل معتمد للمؤسسة القائمة ع� إدارة العقار المش��
ّ
ن� طالع به داخل العُموق

ك من المبى� أو العقار .المش��
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