
 Approval Engineering Drawings اعتماد املخططات الهندسية

تعتمد املرفقات املطلوبة حسب نوع الطلب ) املشاريع الجديدة /  -

 مشاريع التعديالت / مشاريع اإلضافة(.

تعتمد املرفقات املطلوبة حسب نوع املشروع ) سكني/ زراعي /  تجاري/  -

صناعي / مدرسة / مسجد / فندق / مستشفى / .........الخ(.

 جميع املشاريع:

 هوية املالك. -

خارطة األرض. -

سند امللكية. -

 رخصة االستشاري. -

 رسالة تكليف االستشاري. -

 تقرير فحص التربة. -

املخططات اإلنشائية املقترحة. -

 املخططات املعمارية املقترحة. -

 املخططات الصحية املقترحة. -

 الحسابات اإلنشائية. -

 ملف مواصفات املشروع. -

 مشاريع التعديالت واإلضافة:

 تقرير تفتيش. -

- .
ً
املخططات املعتمدة سابقا

- The required documents are approved according to the type of

request (new projects / modified projects / expanded projects).

- The required documents are approved according to the type of

project (residential / agricultural / commercial / industrial /

school / mosque / hotel / hospital / ......... etc.). 

All Projects: 

- The identity of the owner.

- A map of the land.

- Ownership Deed.

- Consultant license.

- Letter of assigning the consultant.

- Soil examination report.

- The proposed construction plans.

- The proposed architectural plans.

- Suggested health plans.

- Construction accounts.

- Project specification file.

Modified or Expanded Projects: 

- An inspection report.



اجازة البناء السابقةمن نسخة  -

 تصريح الهدم -

 شهادة اتمام اعمال الهدم -

 لوحدات السكنية والزراعية:ا

 موافقة إدارة الصرف الصحي. -

 مخططات دائرة التخطيط واملساحة. -

) للمشاريع ذات األراض ي   مخططات هيئة الكهرباء واملياه والغاز  -

 .فقط( امللك

 مخططات اتصاالت. -

 لتجارية والصناعية:ا

 موافقة إدارة الصرف الصحي. -

 مخططات دائرة التخطيط واملساحة. -

 مخططات هيئة الكهرباء واملياه والغاز. -

 مخططات اتصاالت. -

مخططات اإلدارة العامة للدفاع املدني. -

تصريح دائرة الطيران املدني للمباني متعددة الطوابق )للمشاريع  -

 طابق وما فوق(. 15ذات 

 املساجد:

 مخططات دائرة األوقاف. -

 ملدارس واملعاهد ورياض األطفال:ا

- Previously approved plans.

- A copy of the previous building permit

- the demolition permit

- Certificate of completion of demolition work

Residential and agricultural units: 

- Approval of the Sewerage Department.

- Charts of the Department of Planning and Survey.

- Electricity, Water and Gas Authority plans (for projects with

property lands only).

- Communication plans.

Commercial and industrial: 

- Approval of the Sewerage Department.

- Charts of the Department of Planning and Survey.

- Electricity, Water and Gas Authority plans.

- Communication plans.

- Plans of the General Administration of Civil Defense.

- A permit from the Civil Aviation Department for multi-storey

buildings (for projects with 15 floors and above).

Mosques: 

- Charts of the Department of Endowments.

Schools, institutes and kindergartens: 



مخططات وزارة التربية والتعليم / مخططات هيئة الشارقة  -

للتعليم الخاص.

 املستشفيات والعيادات:

ووقاية املجتمع / مخططات مدينة مخططات وزارة الصحة  -

 الشارقة الطبية.

 لفنادق والشقق الفندقية واملنتجعات:ا

مخططات هيئة اإلنماء التجاري والسياحي. -

- Plans of the Ministry of Education / Plans of the Sharjah

Authority for Private Education.

Hospitals and clinics: 

- Ministry of Health and Prevention plans / Sharjah Medical

City plans.

Hotels, Hotel Apartments and Resorts: 

- Plans of the Commercial and Tourism Development

Authority.




