ادارة تراخيص البناء

Building Permit Department

رقم اإلصدار)3( :
تاريخ اإلصدار0212/11/11 :
رقم السجل  /االستمارة :ش ف 4/20/
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المنطقة......................... :

رقم القطعة..................... :
مالحظات

المستندات المستلمة
صورة من خارطة األرض معتمدة من إدارة التخطيط والمساحة( .سارية المفعول)
صورة من سند الملكية( .إذا كانت األرض ملك ويكون ساري المفعول)
صورة عن جواز السفر
صورة عن بطاقة الهوية
عقد بين المالك واالستشاري( .األصل)
رخصة االستشاري( .ساري المفعول)
إيصال دفع الرسوم( .أصل االيصال)
دراسة فحص التربة( .األصل)
خطاب وخارطة األرض للموقع العام معتمدة من قسم الصرف الصحي بالبدلية تبين الخدمات بالمنطقة.
 +CDنسخة من الحسابات اإلنشائية مختومة من مكتب االستشاري.
 CDنسخة معمارية وخدمات .AutoCAD /
دفتر الشروط والمواصفات لكافة المشاريع فيما عدا الوحدات السكينة.
استمارة تفاصيل المشروع للمباني التجارية والصناعية.
موافقة الطيران للمباني متعددة الطوابق ( 15طابق وما فوق).
تعهد مكتب االستشاري.
اعتماد مخططات دائرة التخطيط.
اعتماد مخططات هيئة كهرباء والمياه والغاز.
اعتماد مخططات االتصاالت.
اعتماد مخططات الدفاع المدني والتفتيش الطارئ.
نسختان من مخططات المعمارية واإلنشائية والصحية المراد اعتمادها مطابقة للخدمات.
موافقة من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – إدارة رعاية األسرة والطفولة بالنسبة للحضانات.
اعتماد مخططات وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمدارس والمعاهد ورياض األطفال.
اعتماد مخططات دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالنسبة للمساجد.
اعتماد مخططات وزارة الصحة بالنسبة للمستشفيات.
اعتماد مخططات هيئة اإلنماء السياحي والتجاري للفنادق والشقق الفندقية.
اعتماد لجنة الموافقة على المخططات المبدئية للمباني فيما عدا الوحدات السكينة.
صورة من رخصه البناء والمخططات المعتمدة إذا كانت األرض بها بناء.
صورة اعتماد المخططات في حال اإلضافة او التعديل قبل اصدار رخصة البناء.
تصريح الهدم  +تقرير التفتيش للمواقع المبنية او قيد اإلنشاء.
شهادة انهاء اعمال الهدم في حال هدم مباني قائمه.
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اسم االستشاري وتوقيعه
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