
متطلبات ت��ــــح بناء

ي الشمس�ةاأللواح
السكن�ةالوحدات��

ي الشمس�ةالمستجمعاتع�التال�ةالبناءت��ــــحاستصدار طلبمعلوماتتنطبق:الطلباتلمقد�ي ملحوظة شبهأو المنفصلةمسا�نالأسطحع�تثبيتها يتمالي�
كة،والمسا�نالمطلقة،المل��ةذاتوالمسا�نالمنفصلة، ةوالوحدات،)الدو�ل�س(المتصلةنصفوالمسا�نالمش�� ي الصغ�ي ي /جاريتعن� منتتكونالي� ومكونمكتي�

ي  .الشخصلنفسسكين

طلب استصدار ت��ــــح بناء
ي طلب استصدار ت��ــــح بناءيتكون . 1

:منالمستو��

"هدم/ ت��ــــح بناء "نموذج طلب •

ب�انات المسؤول عن التصم�م: 1الملحق •

من تطبيق بنود القانون المطبقالقائمة المرجع�ة للتحقق •

ي تتضمن) 2(�سختان . 2 :من المخططات الهندس�ة الي�

 
�
:للحصول ع�  الم�اە الساخنة من الطاقة الشمس�ة محل�ا

ي ذلك األبعاد وعدد األلواح ون�ع البناء المستخدم للسطح الحا�ي •
حة بما �ن امات هندس�ة أي دع(مخطط للسقف موضح به  موقع المستجمعات الشمس�ة لمق��

ابيع/ أو يتم اإلشارة إ� حجم ومقدار التباعد وتباعد العوارض ) .o.c(عند المركز "  24بمقدار  )الخشب�ة للسطحال��

ي �شتمل ع� المعلومات التال�ة) مخططات(مخطط • :ورسومات األقسام المختلفة الي�

ي يوضح موقع خزان الماء الساخن ومضخة الدوران والمبادل الحراري) 1(
مسقط أف��

ح ) 2( )جدار مفرد أو مزدوج، إلخ(ن�ع المبادل الحراري المق��

")glycol"الجل�كولأي ن�ع (المادة الوس�طة المستخدمة لنقل الحرارة ) 3(

ي تتضمن موقع ون�ع مانع االرتجاع ) د( )إن أمكن(الرسومات التخط�ط�ة الي�
ي بعدم تأث�ي ترك�ب المستجمعات و للمستجمعاتالتفاص�ل الهندس�ة •

المعدات المرتبطة بها ع� الشمس�ة وتوص�لها بالسقف الحا�ي وتأ��د من المهندس اإل�شائئ
.ه�كل السقف الحا�ي 

:للطاقة الشمس�ة الضوئ�ة
ي ذلك األبعاد وعدد األلواح ون�ع البناء المستخدم للسطح الحا�ي •

حة بما �ن ات هندس�ة أي دعام(مخطط للسقف موضح به موقع المستجمعات الشمس�ة لمق��
ابيع/ أو يتم اإلشارة إ�  حجم ومقدار التباعد  وتباعد العوارض ) .o.c(عند المركز "  24بمقدار  )الخشب�ة للسطحال��

ي بأن تأث�ي ترك�ب المستجمعات واللمستجمعاتالتفاص�ل الهندس�ة •
لمعدات المرتبطة به لن يؤثر الشمس�ة وتوص�لها بالسقف الحا�ي وتأ��د من المهندس اإل�شائئ

.سلًبا ع� ه�كل السقف الحا�ي 

 280.50: رسوم استصدار الت��ــــح. 3
�
دوالرا� كند�ا

استصدار ت��ــــح البناء
لب عن ط��ق الهاتفعند االنتهاء من المراجعة، سيتم التواصل مع مقدم الط. سيتم التواصل مع مقدم الطلب و�بالغه بأي أمور قد تنشأ أثناء مراجعة الطلب المقدم منه والوثائق الداعمة. 1

وري من أجل إصدار الت��ــــح .و�بالغه بأي إجراء �ن

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