
ي يتكون طلب استصدار ت��ــــح بناء. 1
:منالمستو��

"هدم/ ت��ــــح بناء "نموذج طلب •
ب�انات المسؤول عن التصم�م: 1الملحق •
من تطبيق بنود القانون المطبقالقائمة المرجع�ة للتحقق •
إخطار �شط�ب البدروم–) ألف(الملحق •

:يتضمنان ع� ما ��ي و�جب أن من المخططات الهندس�ة مرسومة بمق�اس رسم، ) 2(مجموعتان. 2
)’1" = 1/4: مثالً (عنوان المخطط ومق�اس الرسم •
األبعاد ال�ل�ة وأبعاد كل غرفة ومساحة•
الغرض من استخدام كل غرفة ومساحة•
حة• موقع وحجم النوافذ القائمة والمق��
ي ذلك المواد، والحجم والفواصل •

حة بما �ن )الجدران، األبواب واألسقف(الب�انات اإل�شائ�ة الخاصة باإل�شاءات الُمق��
كيبات قائمة بالفعل أو تركيبات جد�دة• أما�ن تركيبات أعمال السبا�ة؛ مع ذكر ما إذا كانت ال��
إنذار الدخان) أجهزة(موقع جهاز •
ب�ان أما�ن شبكات اإلمداد بالهواء المتحركة وشبكات الطرد القائمة، وشبكات اإلمداد بالهواء المتحركة وشبكات الطرد الجد�دة•
ب�ان موقع مروحة الطرد للحمام إذا لم �كن الحمام مزودا� بنافذة �مكن فتحها•
ات تثب�ت؛ و�تم توض�• ن ي منفذ إضاءة واحد ع� األقل مع تجه�ي

ي االتجاە �قع أع� وأسفل الدرج للتحكم �ن
ي الم�جب توف�ي مفتاح حائط ثالئ�

خطط؛ واإلشارة إ� ما حه �ن
 من قبل

�
إذا كان المفتاح جد�ًدا أم قائما

لمساحة النافذةالمطلوبالحد األدئن :                                                               ملحوظة

غرفة المع�شة وغرفة الطعام       غرف النوم

ل الذي يرجع تار�ــــخ إ�شاؤە إ�  ن من مساحة الغرفة% 5من مساحة الغرفة           % 10سنوات أو أقل     5الم�ن
ل الذي يرجع تار�ــــخ إ�شاؤە إ�  ن من مساحة الغرفة% 2.5من مساحة الغرفة           % 5سنوات أو أ���        5الم�ن

ي البدروم وجود نافذة **
ف�ه �ن ال تتطلب غرفة ال��

طبق رسوم بواقع . 3
ُ
ي غضون دوالرا� مقابل خدمات إصدار ت��ــــح بناء 280.50ت

أ�ام من تار�ــــخ تقد�م الطلب 10��

فرض رسوم بواقع : مالحظة
ُ
، ت ي ي حالة طلب إضافة نوافذ أو أبواب فوق مستوى سطح األرض الخار��

دوالرا� مقابل كل وحدة 114.89�ن

)البناءقبو (البدروم�شط�بأعمال

طلب استصدار ت��ــــح بناء
.توفاةلن تقبل الطلبات غ�ي المس. التال�ةالب�اناتبناء ال�جب أن يتضمن طلب استصدار ت��ــــح

متطلبات ت��ــــح بناء

استصدار ت��ــــح البناء

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

بعمل إ�شاءات، �ن

ن 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 المبىن أو العقار .المش��

ي تفت�شتصار�ــــح
خدمات التنظ�م وتقس�م األرا��
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