
  

  املرفقات املطلوبة لكل خدمة
  . طلب رخصة بناء 1
  ال يزيد عن ستة أشهر) بتاريخ حديث( امللكيةمخطط صورة طبق األصل من سند امللكية و  -
  د املنشأةيوق الرخصة التجارية للشركاتمن صورة البطاقة الشخصية لألفراد أو صورة  -
 A3 استمارة إحصاء -
  قاول ملوا للمكتب االستشاري  وقيد املنشأة الرخصة التجارية -
ن   - ي لجنة قبول املهندس   شهادة قيد املكتب 
  ي حال كان السند خاضع لنظام اإلسكان كتاب من إدارة اإلسكان/ وزارة الشؤون االجتماعية  -
ي يوضح حدود العقار  -   تقرير مسا

ى  بعد   : يرفق الخدميةالجهات  موافقةالحصول ع
  تفويض شركة مقاوالت     - مقاوالت     شركة تعهد -        املالك تعهد -
  تفويض مكتب هندس استشاري  - مكتب هندس استشاري               تعهد -

  . إصدار شهادة إتمام بناء2
  موافقات الخدمات حسب نوع البناء -
ي البناء شهادة -   مطابقة املواد واملواصفات املستعملة 
ي -   صورة املوقع وعينة الصبغ الخار
  صورة رخصة البناء  -
  إعادة وضع عالمات مساحية (حسب تقدير مهندس البلدية) -
  استمارات اإلحصاء -
  الطلب ومقدم للمالك الشخصية البطاقة صورة -
  ) املعماري ( الخرائط من األصل طبق ورقية نسخة -
  إدارة الرقابة البلدية) –موقع (صادرة من قسم الرقابة الفنية  نظافة شهادة -
رونية  ) نسخة2( وجود مع) As Built( االستشاري  من مختومة املنفذة الخرائط -   الك

 تجديد رخصة بناء . 3
ية -   الرخصة املن
   ال يزيد عن ستة أشهر)  حديث (بتاريخ امللكية صورة طبق األصل من سند امللكية ومن مخطط -
   وقيد املنشأةصورة البطاقة الشخصية لألفراد أو صورة من الرخصة التجارية للشركات  -
  واملقاول  للمكتب االستشاري  وقيد املنشأة الرخصة التجارية -
ن  - ي لجنة قبول املهندس   شهادة قيد املكتب 
   ي حال كان السند خاضع لنظام اإلسكان ية/ وزارة الشؤون االجتماعاإلسكان إدارة كتاب من  -
  كتاب من إدارة أمالك الدولة للمشاريع الحكومية -

  . تعديل مخططات 4
رح -  مخططات معمارية توضح التعديل املق
 املخططات املعتمدة للرخصة السابقة -
 رخصة البناء السابقة -
 ال يزيد عن ستة أشهر)  (بتاريخ حديث امللكية صورة طبق األصل من سند امللكية ومن مخطط -
 وقيد املنشأةصورة البطاقة الشخصية لألفراد أو صورة من الرخصة التجارية للشركات  -
 واملقاول  للمكتب االستشاري  وقيد املنشأة الرخصة التجارية -
  ي حال كان السند خاضع لنظام اإلسكان / وزارة الشؤون االجتماعيةاإلسكان إدارة كتاب من -

  . طلب رخصة إضافة بناء 5
  حديث ال يزيد عن ستة أشهر) ومخطط امللكية (بتاريخ امللكية سند من األصل طبق صورة -
  للشركات التجارية الرخصة من صورة أو لألفراد الشخصية البطاقة صورة -
ي حال كان السند خاضع لنظام اإلسكان -   كتاب من إدارة اإلسكان/ وزارة الشؤون االجتماعية 
  كتاب عدم ممانعة من املالك  -
  شهادة تحمل بالنسبة لإلضافات العلوية -

  . رخصة غربلة دفان 6
  خرائط توضح مكان املنخل -
  صورة من رخصة الحفريات أو البناء للمشروع -
  موافقة وزارة البيئة -

ر استخدام . 7   تغي
ر املطلوب  - ى التغي  إفادة مبدئية من مجمع الرخص باملوافقة ع
  ال يزيد عن ستة أشهر)  (بتاريخ حديث امللكية صورة طبق األصل من سند امللكية ومن مخطط -
 وقيد املنشأة صورة البطاقة الشخصية لألفراد أو صورة من الرخصة التجارية للشركات  -
 واملقاول  للمكتب االستشاري  وقيد املنشأة الرخصة التجارية -
ي لجنة قبول امل - ن شهادة قيد املكتب   هندس
 مخططات معمارية توضح التعديالت املطلوبة -
 املخططات املعمارية املعتمدة سابقاً  -
  رخصة البناء السابقة -

  مباني صيانة رخصة طلب. 8
  )أشهر ستة عن يزيد ال حديث بتاريخ(ومخطط امللكية  امللكية سند من األصل طبق صورة -
  للشركات التجارية الرخصةمن   صورة أو لألفراد الشخصية البطاقة صورة -
   املالك من ممانعة عدم كتاب -
   للعقار غرافيةفوتو  صورة -
ر حال ي - رحة الواجهة يوضح مخطط يضاف املب واجهة تغ   املق
ر من ثالثة أدوار واملحالت التجارية واملكاتب واملباني الواقعة ضمن مناطق  للمباني - األك

  الخدمات املساندة تطلب موافقة إدارة الدفاع املدني

   مشروع إلدارة مؤقتة مكاتب رخصة طلب. 9
أو (بتاريخ حديث ال يزيد عن ستة أشهر)ومخطط امللكية  امللكية سند من األصل طبق صورة -

  صورة العقد مع أمالك الدولة (للمشاريع) 
  البناء رخصة من صورة -
  الخرائط املصدقة من صورة -
رح املوقع فيه موضحاً  التخطيط من املعتمد املوقع مخطط من صورة -   املؤقتة  للمكاتب املق
  صورة من قيد املنشأة للمقاول لشركة املقاوالت و صورة من الرخصة التجارية  -

   مباني هدم رخصة . طلب10
  ومخطط امللكية (بتاريخ حديث ال يزيد عن ستة أشهر) امللكية سند من األصل طبق صورة -
  والشركات املؤسسات حال ي التجارية الرخصة صورة أو لألفراد الشخصية البطاقة صورة-
  للعقار فوتوغرافية صورة -
  بتاريخ توصيل الكهرباء صورة من شهادة إتمام البناء أو إفادة من كهرماء -
  لهدم املباني الحديثة يطلب رخصة تطوير عقار  -
  ة يحال الطلب للجنة الصيانة والهدملهدم املباني ا ألثري -

  . طلب رخصة تحويط كامل11
  حديث ال يزيد عن ستة أشهر) ومخطط امللكية (بتاريخ امللكية سند من األصل طبق صورة -
  للشركات التجارية الرخصةمن  صورة أو لألفراد الشخصية البطاقة صورة -
  كتاب عدم ممانعة من املالك -
ي يوضح حدود العقار -   تقرير مسا

ر 1. طلب رخصة تحويط بارتفاع 12   م
  حديث ال يزيد عن ستة أشهر) ومخطط امللكية (بتاريخ امللكية سند من األصل طبق صورة -
  للشركات التجارية الرخصةمن  صورة أو لألفراد الشخصية البطاقة صورة -
  كتاب عدم ممانعة من املالك -
ي يوضح حدود العقار -   تقرير مسا

  كهرباء عداد إضافة لب. ط13
  (بتاريخ حديث ال يزيد عن ستة أشهر)ومخطط امللكية  امللكية سند من األصل طبق صورة -
ي حال األفراد الشخصية البطاقة صورة - ي حال الشركات  التجارية الرخصة صورة أو للمالك 

  واملؤسسات 
  صورة من الكروكي والخرائط (إن وجدت) -

    كهرباء تقوية طلب. 14
  (بتاريخ حديث ال يزيد عن ستة أشهر)ومخطط امللكية  امللكية سند من األصل طبق صورة -
ي حال األفرادلل الشخصية البطاقة صورة -  لشركاتي حال ا التجارية الرخصةصورة  أو مالك 

  واملؤسسات 
  

  




