
)مصطبة(ِتراس
ي التنظ�ممفتش"منالتأ�د ير�� :الطلباتلمقد�ي ملحوظة

اسب��شاءُ�سمحكانإذا ما لتحد�د "البناءإدارة�� حال��  لعقاراع�المق��
�
التنظ�ملقواعد "وفقا

ي وتقس�م
بناءت��ــــحع�الحصولطبتقد�مقبل،"برامبتونلمدينةاألرا��

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

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

"هدم/ ت��ــــح بناء "نموذج طلب •

ب�انات المسؤول عن التصم�مات: 1الملحق •

من تطبيق بنود القانون المطبقالقائمة المرجع�ة للتحقق •

 لمق�اس رسم، ) 2(�سختان. 2
�
:يتضمنا ما ��ي و�جب أن من المخططات الهندس�ة المرسومة طبقا

ي للعقار"و" مخطط الموقع"•
ح وارتداد البناء ع� ح–" خ��طة المسح الهند�ي القانوي� اس المق�� � موقع وأبعاد ال�� �جب . دود الموقعبما يبني

ي مع مخطط الموقع
.أن ُترفق صورة من المسح الهند�ي القانوي�

الرسم العقاري ورسم المقاطع•

� األعمدة-األساس                                ب�ان الموقع، العمق، الحجم والفواصل بني

د، مع ب�ان مادة األعمدة، والحجم، وال-التأط�ي                                 اس وارتفاعه من مستوى سطح األرض الُمَمهَّ موقع، ب�ان أبعاد ال��

والمسافات الفاصلة وط��قة ال��ط والتوص�ل

ابيعب�ان مواد - )االمتداد( الخشب�ة،  مواد الرفع، والحجم، والمسافات الفاصلة واألبعاد ال��

)السطح غ�ي المسقوف(معلومات عن المواد المستخدمة وحجم األرض�ة -

اس أع� من - ي 2إذا كان ارتفاع أرض�ة ال��
� أبعاد الوا�� ، )الس�اج(قدم من مستوى سطح األرض الممهد، فيتم تضمني

الدرج والدراب��ن، ومعلومات عن المواد المستخدمة

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

متطلبات ت��ــــح بناء

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��

ي عمل�ات التفت�شتصار�ــــح
خدمات التنظ�م وتقس�م األرا��
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