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حالموقع�� المق��
 العقارع�

�
ي وتقس�مالتنظ�ملقواعد "وفقا

.بناءت��ــــحع�الحصولطبتقد�مقبل،"برامبتونلمدينةاألرا��

طلب استصدار ت��ــــح بناء
.الطلبات غ�ي المستوفاةلن تقبل . التال�ةالب�انات�جب أن يتضمن طلب استصدار ت��ــــح بناء 

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

"هدم/ ت��ــــح بناء "نموذج طلب •
ب�انات المسؤول عن التصم�م: 1الملحق •
من تطبيق بنود القانون المطبقالقائمة المرجع�ة للتحقق •
إخطار إ�شاء مدخل يؤدي إ� أسفل المبى� تحت سطح األرض–) باء(الملحق •

:يتضمنا ع� ما ��ي و�جب أن من المخططات والمواصفات مرسومة بمق�اس رسم، ) 2(�سختان . 2
ي للعقار ومخطط الموقع •

ح–المسح الهند�ي القانوي� .بما يوضح الموقع واألبعاد الحق�ق�ة للمدخل المق��
ي •

ي حالة الحاج(يوضح موقع وحجم المدخل، وأبعاد الدرج و�سطة الدرج، وموقع ال�ف، ومكان الدراب��ن والس�اج الحاجز –مسقط أف��
)ة إل�ه��

العل��ة ) تالعتبا(توضح مكان القاعدة واألساس، و��انات الحجم واإل�شاءات، و��انات إ�شاء الدرج، ومكان وحجم الباب، وحجم العتبة –المقاطع •
المطل��ة فوق الباب، ومكان اإلضاءة الخارج�ة ومفتاح اإلضاءة، و��انات ارتفاع الس�اج الحاجز وك�ف�ة اإل�شاء

ي حالة انخفاض مقاومة األساس الحا�ي إ� أقل من –التدع�م •
ح، �جب ) frost coverage(قدم من ترا�م الصقيع 4�� �سبب عمق المدخل المق��

ي الرسوم المقطع�ة مع ب�ان، من خالل الرسوم. قدم4: تدع�م األساس للوصول إ� الحد األدي� 
ي �جب تدع�مها �� ات أو يتم اإلشارة إ� المنطقة الى�

المواصفات، ك�ف سيتم تدع�م األساسات
ي الجزء الداخ–مخطط منطقة البدروم وال�ف •

اح أي تغي�ي �� ي حالة اق��
يرا� تقد�م . �ي مطلوب تقد�م مخطط الطابق للبدروم و��انات اإل�شاء ��

التجميع السفل�ةب�انات توص�ل ال�ف إ� شبكة المجاري أو حفرة 

ي غضون دوالرا� مقابل الحصول ع� ت��ــــح بناء 280.50ُتطبق رسوم بواقع . 3
أ�ام من تار�ــــخ تقد�م الطلب10�ن

بناءالمتطلبات ت��ــــح 

استصدار ت��ــــح البناء

كة.  1 ي عقار ُمسجل ومملوك مل��ة مش��
ك �� ي حالة طلب إصدار ت��ــــح للبناء داخل عن� مش��

بعمل إ�شاءات، ، �جب تقد�م نموذج طلب السماح��

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

ك من المبى� أو العقار .المش��

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