
متطلبات ت��ــــح بناء
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طلب استصدار ت��ــــح بناء

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

نماذج الطلبات المستوفاة. 1
طلب الحصول ع� ت��ــــح بناء أو هدم•
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 والموصفات المرسومة طبقا

ي للعقار ومخطط الموقع•
وث�قة المسح الهند�ي القانوين

ح وأبعاد كل منها ن اإل�شاء القائم والمق�� .يبني
ي أخرى موجودة ع� موقع العقار

ي بالنسبة لحدود العقار وأي مباين
ن ارتدادات المباين .يبني

المخططات المعمار�ة•
ورة ل واألقسام عند ال�ن ن :طاتكما �جب تقد�م هذە المعلومات مع كل من المخط. تقد�م المساقط األفق�ة ل�ل مستوى، والواجهات ل�ل جانب من الم�ن

المساقط األفق�ة
عنوان المخطط ومق�اس الرسم•
األبعاد ال�ل�ة وأبعاد كل غرفة ومساحة•
استخدام الغرف والمساحات•
ي ذلك ال�مرات، العتبات العل��ة، األعمدة، )المواد المستخدمة(حجم ون�ع •

ا، والمسافات الفاصلة وموقع كل عن� من عنا� اإل�شاءات بما �ن واأللواح بيعال��
)الجدران الداخل�ة(الخشب�ة، الجدران الحاملة والقواطع 

مادة وحجم جميع تركيبات المكونات اإل�شائ�ة لألرض�ة، والجدران والسقف•
كيبات الخاصة بالسبا�ة• أما�ن جميع ال��

ل(الواجهات  � )ل�ل جانب من جوانب الم��
عنوان المخطط ومق�اس الرسم•
األبعاد ال�ل�ة وق�اسات جميع األبواب والنوافذ•
مستوى سطح األرض•
كسوة الجدران الخارج�ة، والتشطيبات والتصفيح•

األقسام
حجم ون�ع أساس الجدران والقواعد•
ي لجدار األساس لت��ف الماء الزائد المت�ب إ� األساس• نظام ال�ف المركب ع� الوجه الخار��
ن سطح األرض إ� طابق المستوى األول• سطح األرض والمسافة ما بني
بناء الطابق•
إ�شاء الجدران الخارج�ة والداخل�ة•
ي حالة استخدام دعامات (إ�شاء السقف والسطح •

، ُيرا� تقد�م تصم�م ومواصفات الجمالون / �ن ن )األرض�ة/ طوابق سابقة التجه�ي

التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء•
ن . �سخة من حسابات فقدان الحرارة والته��ة) 2(ُيرا� تقد�م  ، ستكون هناك حاجة إ� تقد�م حسابات الم�ن ي

ي تدفئة المنشأ اإلضا�ن
ي حالة الرغبة �ن

.ل القائم�ن
ي حالة توص�ل المن) 2(ُيرا� تقد�م 

ن موقع وحجم مجاري الهواء الجد�دة وأناب�ب مجاري الهواء الحال�ة �ن ي لنظام التدفئة يبني
ي �سخة من المسقط األف��

 به، شأ اإلضا�ن
.وموقع وحجم شبكات دفع الهواء المتحركة وشبكات طرد الهوا ء المرتجع

.عند تقد�م الطلبرسوم استصدار ت��ــــح البناء مطلوب سداد . 3
ي • ي السكين

دوالرا� للم�� الم��ــع إلجما�ي مساحة 8.04: بدون تدفئة–دوالرا�  للم�� الم��ــع إلجما�ي مساحة مسطحات الطوابق 10.34: بالتدفئة–المنشأ اإلضا�ن
دوالرا� كحد أدين 280.50مسطحات الطوابق أو مقابل 

دوالرا� 280.50م�� م��ــع أو بحد أدين / دوالرا� 4.59–التعد�الت ع� المنشآت السكن�ة •

ي تفت�شتصار�ــــح
خدمات التنظ�م وتقس�م األرا��
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استصدار ت��ــــح البناء
كة، �جب تقد�م نموذج طلب السماح بعمل إ�شاءات، مُ .1 ي عقار ُمسجل ومملوك مل��ة مش��

ك �ن ي حالة طلب إصدار ت��ــــح للبناء داخل عن� مش��
 �ن

ّ
�ه من ِقبل وك�ل معتمد ع علوق

ك من المبين أو الع ن االضطالع به داخل العن� المش�� ك، للحصول ع� ت��ــــح بالعمل الذي يتعني .قارللمؤسسة القائمة ع� إدارة العقار المش��
ل منفرد أو شبه منفصل �قع داخل �ي قد�م لمراجعة مخطط الموقع وفًقا ألحكام الئحة تقس�م ا50تبلغ طلب إضافة مساحة قد �خضع . 2 ن ا م��ًعا أو أ��� داخل م�ن ً ير�� . لمناطقم��

.الرج�ع إ� خدمات تقس�م المناطق للتحقق من المتطلبات
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