�إدارة الهند�سة واملباين
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�إدارة الهند�سة واملباين :
تعترب �إدارة الهند�سة واملباين اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن تنظيم �أعمال البناء واملباين وامل�ؤ�س�سات

العاملة وامل�شاركة يف �أعمال البناء املختلفة و�ضمان االلتزام باملعايري وال�سيا�سات والت�رشيعات ذات

العالقة حيث قامت بو�ضع الت�رشيعات واملعايري الفنية املرتبطة باخت�صا�صات الإدارة والتدقيق
الهند�سي على خمططات املباين واعتمادها و�إ�صدار رخ�ص البناء املختلفة وفقاً لل�رشوط واملعايري

الفنية وتنظيم وت�أهيل عمل املكاتب اال�ست�شارية و�رشكات املقاوالت و�إ�صدار تراخي�ص الإعالنات
ومراقبتها بالإ�ضافة اىل رفع كفاءة املرافق احلكومية ( البلدية ) .

يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الهند�سة واملباين من الأق�سام التالية :

�إدارة الهند�سة واملباين

ق�سم تراخي�ص البناء

ق�سم رقابة املباين
ومواد البناء

ق�سم امل�شاريع العامة

ق�سم الإعالنات
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هدفنا :
• االرتقاء بنظام وموا�صفات ومعايري البناء واملباين و�ضمان االلتزام بها .

• الرفع من م�ستوى جودة �إجناز املباين واملواد امل�ستعملة يف بنائها وحماية البيئه من خملفات �أعمال
البناء .

• خدمة احتياجات الإمارة من امل�شاريع العامة اجلديدة والقائمة .

• اال�ستفادة من �إمكانيات البلدية يف توفري �أماكن للإعالنات وتنظيم عملياتها ومراقبة حمتوياتها .

من �أهم اللوائح والأنظمة والقوانني التى �صدرت لالرتقاء بهذه الإدارة :
• قانون الرقابة على الإعالنات رقم (  ) 11ل�سنة 2008

• قانون تنظيم املباين رقم (  ) 1ل�سنة 2009

• الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين رقم (  ) 1ل�سنة 2009

• الالئحة التنفيذية لقانون الرقابة على الإعالنات يف �إمارة ر�أ�س اخليمة 2012
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الإجراءات اخلا�صة ب�إدارة الهند�سة واملباين
�إ�صدار رخ�صة �إ�ضافة

�إ�صدار رخ�صة �إ�ضافة حائط

�إ�صدار رخ�صة بناء حائط على �أر�ض خالية
�إ�صدار رخ�صة بناء على �أر�ض خالية
�إ�صدار رخ�صة بناء قائم

�إ�صدار رخ�صة تغيري اال�ست�شاري امل�رشف
�إ�صدار رخ�صة تغيري مقاول

اعتماد املخططات ( التدقيق الهند�سي ) ومتابعتها
�إعداد تقرير عن حالة مبنى

ال�شكوى  +حتويل للجنة حتكيم
حتويل جلنة فنية

ت�سجيل اال�ست�شاري واملقاول
ت�رصيح �إنرتلوك

ت�رصيح ديكور
ت�رصيح زراعة

ت�رصيح �صيانة
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ت�رصيح كرفان

ت�رصيح م�ؤقت ل�رشكات املقاوالت واملكاتب اال�ست�شارية-مرخ�صة من خارج �إمارة ر�أ�س اخليمة
ت�رصيح هدم

ا�سرتجاع ت�أمني

التفتي�ش على املباين قيد الإن�شاء ومراحل �صب اخلر�سانة
التفتي�ش على املناطق بوا�سطة مراقبي املخلفات
املنازعات

�شهادة �إجناز

�إجراء عملية ال�صيانة

�إ�صدار �شهادات الدفع
اعتماد العينات

�إعداد التكلفة التقديرية

�إعداد املوا�صفات

ت�صميم امل�شاريع

تقرير فني عن م�رشوع

�ضبط عملية �إدارة م�رشوع جديد
�ضبط عملية �صيانة مبنى
�إزالة اللوحات املخالفة

�إ�صدار ت�صاريح �أعالم م�ؤقتة
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�إ�صدار ت�صاريح �إعالنات على مركبات
�إ�صدار ت�صاريح اللوحات الإر�شادية

�إ�صدار ت�صاريح اللوحات الإعالنية( لوحات �أعمدة الإنارة ولوحات املوڤي )
�إ�صدار ت�صاريح لوحات جانبية للمحالت التجارية
�إ�صدار ت�صاريح لوحات م�ؤقتة

اعتماد اللوحات الرئي�سية للمحالت التجارية
اعتماد املواد الإعالنية املقرتحة
�إنذار املحالت التجارية املخالفة

ت�صاريح و�ضع عالمات جتارية على املحالت التجارية
�ضبط ال�رشكات الإعالنية املخالفة
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ق�سم رقابة املباين
يهدف هذا الق�سم �إىل الرفع من م�ستوى جودة �إجناز املباين و املواد امل�ستعملة يف بنائها و حماية
البيئة من خملفات �أعمال البناء.

مهامه:

 - 1الرقابة على مواقع البناء و حتديد املخالفات و حما�سبة املخالف و الت�أكد من �إزالة املخالفة.

 - 2املحافظة على نظافة مواقع البناء و الت�أكد من طريقة التخل�ص من املخلفات ب�شكل �سليم.

 - 3و�ضع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة و الت�أكد من تطبيقها يف مواقع البناء بالتوعية و معاقبة املخالفني.

 - 4الرقابة على املوردين و امل�صنعني ملواد البناء كم�صانع اخلر�سانة اجلاهزة و الطابوق و الإ�سمنت
والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املعتمدة.

 - 5الرقابة على املن�ش�آت العاملة يف جمال املقاوالت و اال�ست�شارات الهند�سية.
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�إجراءات الق�سم
ا�سرتجاع ت�أمني

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ا�سرتجاع ت�أمني عن طريق خدمة املتعاملني مع �إرفاق امل�ستندات التالية:
• رخ�ص الأبنية القائمة

• �سند القب�ض ال�صادر لرخ�صة البناء القائم

ثانياً ) حتديد موعد خلروج مراقب للت�أكد من خلو املوقع من املخلفات الإن�شائية.

ثالثاً ) يف حالة �أن املوقع ال يحتوي لأي خملفات يقوم موظف خدمة العمالء ب�إ�صدار وثيقة �إعادة ت�أمني
توقع من قبل املراقب وتعتمد من قبل رئي�س ق�سم الرقابة.

رابعاً ) ت�سلم �إىل املتعامل ملراجعة ق�سم احل�سابات ال�ستالم املبلغ.

( ال�سقف الزمني لهذه العملية � 3أيام )
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التفتي�ش على املباين قيد الإن�شاء ومراحل �صب ال�سقف

و�صف العملية:

�أو ًال ) بعد �أن يتم �إ�صدار رخ�صة البناء يعطى املتعامل امل�ستلم للرخ�صة منوذج �شهادة حالة مبنى قيد
الإن�شاء ( للتدقيق على مراحل الإن�شاء ) عن طريق خدمة املتعاملني.

ثانياً ) يقوم املقاول ب�إخطار البلدية با�ستالم �أعمال احلديد للمرحلة املعنية وذلك بعد اعتماد
اال�ست�شاري للمرحلة مبراجعة خدمة العمالء لأخذ موعد عن طريق الكاونرت وخروج املهند�س
للتدقيق واالعتماد بعد �إح�ضار الفورم معتمد ًا من اال�ست�شاري.

ثالثاً ) خروج املهند�س ملطابقة نوع وكمية وتوزيع احلديد بالإ�ضافة �إىل ال�شدات اخلر�سانية و�صالحيتها
للموا�صفات واملخططات املعتمدة.

رابعاً ) يف حالة مطابقة املوا�صفات املعتمدة من البلدية يعطى موافقه ال�ستكمال البناء و�صب اخلر�سانة.
خام�ساً ) يتم تطبيق التفتي�ش يف جميع مراحل البناء للم�رشوع.

�ساد�ساً ) حتتفظ ب�شهادة حالة املبنى قيد الإن�شاء وت�سلم حني طلب اخلدمات للم�رشوع.

التفتي�ش على املناطق بوا�سطة مراقبي املخلفات

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتم عمل جداول لدوريات املراقبني �أ�سبوعياً.

ثانياً ) يتم توزيع اجلداول على املراقبني مع تو�ضيح املناطق.

ثالثاً ) عند خروج املراقب �أثناء الدورية ولوحظ وجود خمالفات يتم التايل:
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• �إعطاء �إح�ضارية للمخالف.

• ت�سليم ن�سخة من الإح�ضارية ملهند�س الرقابة.

• يتم ا�ستدعاء ال�شخ�ص املخالف

• يف حالة �إمكانية ترخي�صها وفق الأنظمة والقوانني ترخ�ص وتطبق الغرامات املقررة.

رابعاً ) الت�أكد من متابعه تنفيذ الإح�ضارية عن طريق املراقب.

خام�ساً ) يتم ح�رص جميع الإح�ضاريات بجداول �إك�سل وذلك ملتابعة التنفيذ.

�ساد�ساً ) ويف حالة عدم قبول املخالفة يتم �إخطار املخالف بالإزالة يف مدة �أق�صاها �شهر.

�سابعاً ) و يف حالة عدم االلتزام تتم خماطبة دائرة الأ�شغال العامة والإدارة العامة لل�رشطة وذلك لتوفري
احلماية.

ثامناً ) متابعة تنفيذ ( �أمر الإزالة ) عن طريق خدمة املتعاملني.

املنازعات

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم �صاحب العالقة بطلب �شكوى عن طريق خدمة املتعاملني وتعبئة منوذج ال�شكوى على
النحو التايل-:

• حتديد �أ�سباب ال�شكوى.

• امل�ستندات ( رخ�ص البناء ،املخططات املعتمدة من البلدية ،عقد الإ�رشاف واملقاولة ).

• يطلب منه �أرقام هواتف بقية الأطراف.

ثانياً ) يتم االت�صال بالأطراف الثالثة بغر�ض معرفة �أبعاد ال�شكوى و�أخذ املعلومات الالزمة لإعداد التقرير.
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ثالثاً ) حتديد موعد خلروج املهند�س �إىل املوقع للوقوف على �أبعاد ال�شكوى وت�صوير املوقع.
رابعاً ) �إعداد تقرير عن املنازعة بغر�ض حتويله �إىل جلنة ف�ض املنازعات.

خام�ساً ) يتم اتخاذ القرار عن طريق جلنة ف�ض املنازعات وتر�سل ر�سالة بالقرار �إىل املهند�سني لتطبيقه
ويف حالة عدم قبول �أحد الأطراف بالقرار يتم عمل تظلم يرفع �إىل املدير العام لإ�صدار

القرار النهائي.

�شهادة �إجناز

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب �شهادة �إجناز عن طريق خدمــة املتعاملني مع �إرفاق م�ســـتندات الق�ســيمة
( رخ�ص البناء وامللكية والكروكي ).

ثانياً ) ختم الطلب من م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت و هيئة ال�رصف ال�صحي .
ثالثاً ) حتديد موعد خلروج املراقب على املوقع.

رابعاً ) حتويل الطلب �إىل خدمة املتعاملني للطباعة.
خام�ساً ) اعتماد الطلب من رئي�س الق�سم.

�ساد�ساً ) ت�سلم ال�شهادة �إىل املتعامل بعد دفع الر�سوم املقررة (  ) 50درهم للفيال وامللحق100 ( ،
) درهم للبناية.

�سابعاً ) مدة �إجناز املعاملة ( يوم ) واحد.
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ق�سم امل�شاريع
يهدف هذا الق�سم �إىل خدمة احتياجات الإمارة من امل�شاريع العامة اجلديدة و القائمة.

مهامه:

• �إعداد الدرا�سات اخلا�صة باحتياجات الإمارة للم�شاريع العامة وتكلفتها.
• �إعداد الت�صاميم اخلا�صة بامل�شاريع املقرتحة و موا�صفاتها الفنية.

• �إعداد م�ستندات املناق�صات وتقييم العرو�ض املقدمة من املقاولني و اختيار املقاول املنا�سب.

• الإ�رشاف على تنفيذ امل�شاريع و التن�سيق مع �أطرافها املختلفة من مقاولني ا�ست�شاريني
ومقاويل باطن.

• �إعداد خطة ال�صيانة ال�سنوية ملباين البلدية والإ�رشاف على تنفيذها.

�إجراءات الق�سم

� - 1إجراء عملية ال�صيانة

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتم �إجراء عملية ال�صيانة طبقاً لتحليل البنود و�إعداد املوا�صفات ويتم اختيار املقاول و البدء
بالتنفيذ طبقاً ملا ورد �سابقاً.

ثانياً ) وتتم متابعة عملية ال�صيانة طبقاً للبنود والربنامج الزمني املعد.
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� - 2إ�صدار �شهادات الدفع

و�صف العملية:

يتم ربط التدفق املايل بن�سب الإجناز حت�سيناً ل�سري العمل وت�شجيعاً للمقاول بالعمل الالزم وبال�رسعة
املطلوبة وذلك بوا�سطة منوذج معد لذلك ويتم وفق الآتي-:

�أو ًال ) يتم �إعداد منوذج �رصف الدفعات وذلك ا�ستناد ًا �إىل ن�سب الإجناز بامل�رشوع.

ثانياً ) يتم اخلروج للك�شف على املوقع من قبل مهند�س امل�شاريع.

ثالثاً ) حتديد ن�سبة الإجناز بامل�رشوع وعليه يتم �إعداد منوذج �رصف الدفعات.
رابعاً ) حتال �إىل مدير الإدارة العتماد منوذج ال�رصف.

خام�ساً ) حتال �إىل املدير العام ل�رصف املبالغ عن طريق ق�سم املوارد املالية.

 - 3اعتماد العينات

و�صف العملية:

�أو ًال ) يطلب من املقاول اعتماد عينة البند الذي �سيبد�أ بتنفيذه.

ثانياً ) تتم زيارة املوقع ومطابقة العينة للموا�صفات املعتمدة.

ثالثاً ) يف�ضل اعتماد �أكرث من عينة للبند الواحد لزيادة املرونة يف العمل.

رابعاً ) تعتمد العينة ويلزم املقاول بتوريدها للموقع قبل وقت ٍ
كاف من بداية العمل بها �ضماناً جلودة
التنفيذ.
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� - 4إعداد التكلفة التقديرية

و�صف العملية:

�سبق و�صف العملية يف م�رشوعات ال�صيانة ولكن االختالف يكمن يف تعدد وكرثة بنود الأعمال وتكون
للم�رشوعات التي يطلب فيها ذلك.

�أو ًال ) حتديد امل�رشوع املطلوب �إقامته.

ثانياً ) �إعداد التكلفة التقديرية للم�رشوع والتي يتم فيها حتليل امل�رشوع �إىل بنود �أعمال ويتم ح�رص
قيمة كل بند ( كميته ).

ثالثاً ) حتديد فئة كل بند.

رابعاً ) يتم جتميع قيمة البنود للح�صول على القيمة التقديرية للم�رشوع.
خام�ساً ) حتال التكلفة التقديرية للإدارة لالعتماد.

�ساد�ساً ) بعد االعتماد يتم البدء يف �إجراءات طرح مناق�صة للم�رشوع.

� - 5إعداد املوا�صفات

و�صف العملية:

�أو ًال ) �أثناء فرتة الت�صميم يتم حتديد موا�صفات البنود بالتوازي وذلك طبقاً للموارد املالية املعتمدة
للم�رشوع وموقع امل�رشوع وطبيعة امل�رشوع.

ثانياً ) قد يتم ا�ستخدام نف�س موا�صفات مبنى قائم �إذا كانت طبيعة امل�رشوع اجلديد حتتاج لذلك.
ثالثاً ) يتم حتديد املوا�صفات طبقاً للمتعارف عليه داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.
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 - 6ت�صميم امل�شاريع

و�صف العملية:

�أو ًال ) حتديد االحتياجات وح�رصها للم�رشوع املراد �إن�شائه.

ثانياً ) تنق�سم عملية ت�صميم امل�شاريع �إىل �أربع مراحل-:

• مرحلة ما قبل الت�صميم ( مرحلة الدرا�سات ).
• مرحلة الت�صميم االبتدائي.
• مرحلة الت�صميم النهائي.

• مرحلة تطوير امل�رشوع و�إعداد وثائق املناق�صة.
ثالثاً ) مرحلة الدرا�سات تنق�سم �إىل-:
• �إدارة امل�رشوع.

• برنامج وظيفي.

• درا�سات جدوى.

• درا�سات متويلية.

• درا�سات فراغات.
• درا�سات موقع.

رابعاً ) الت�صميم االبتدائي-:

• �إدارة امل�رشوع.

• توزيع الفراغات.

• ت�صميم ابتدائي.
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• درا�سات خدمات.

• درا�سات بيئية.

• عمل مقرتح مبدئي.

خام�ساً ) مرحلة الت�صميم النهائي-:
• �إدارة امل�رشوع.

• الت�صميم املعماري.

• الت�صميم الإن�شائي.

• الت�صميم امليكانيكي.

• الت�صميم الكهربائي.
• الت�صميم املدين.

• الت�صميم الداخلي.
• تن�سيق املوقع.

• اختبار املواد واملوا�صفات.
• جدول زمني للم�رشوع.
• التكلفة املبدئية.
• عر�ض امل�رشوع.

�ساد�ساً ) تطوير امل�رشوع و�إعداد وثائق املناق�صة باعتماد نف�س اخلطوات ال�سابقه يف الت�صميم النهائي.
�سابعاً ) �إعداد املوا�صفات الفنية للم�رشوع.
ثامناً ) �إعداد العقود.
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تا�سعاً ) طرح امل�رشوع للمتناق�صة على ( املقاولني ).
عا�رش ًا ) مدة الإجناز على ح�سب نوع امل�رشوع.

خال�صة :تعترب عملية ت�صميم امل�شاريع ناجحة عند حتقيق الأهداف الثالثة-:
 - 1ال�سالمة الإن�شائية للبناء.
 - 2حتقيق املتطلبات واحلاجات الوظيفية للم�شروع.
 - 3مراعاة امليزانية املر�صودة للم�شروع مع حتقيق جودة موا�صفاتها.
 - 7تقرير فني عن امل�شروع

و�صف العملية:

�أو ًال ) تتم حتديد حالة املبنى وذلك عن طريق الزيارات الدورية �إىل املوقع �أو عن طريق تقرير من
اجلهه املديره للموقع.

ثانياً ) يتم زيارة املوقع لرفع تقرير عن حالة امل�رشوع وحتديد امل�شكالت واقرتاح بنود �أعمال ال�صيانة
املطلوبة.

ثالثاً ) يتم تقدمي تقرير �إىل املدير العام بوا�سطة �إدارة الهند�سة واملباين التخاذ القرار واعتماد البنود.

�ضبط عملية �إدارة م�رشوع جديد
و�صف العملية:

تهدف العملية �إىل �إن�شاء م�رشوع خدمي جديد من مرحلة التوجيه ب�إن�شاء امل�رشوع �إىل مرحلة ت�سليم
امل�رشوع ومتابعة �صيانته ومتر العملية باملراحل الآتية:
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�أو ًال ) يتم تخ�صي�ص موقع الق�سيمة من قبل �إدارة التخطيط وامل�ساحة.

ثانياً ) يتم البدء يف �أعمال ت�صميم امل�رشوع ( �إن�شائي ومعماري وخدمات ) عن طريق الإدارة �أو تر�سيته
ال�ست�شاري وذلك ح�سب نوع امل�رشوع.

ثالثاً ) تتم مراجعة الت�صاميم واعتمادها من قبل �إدارة الهند�سة واملباين وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
وهيئة الكهرباء واملاء والدفاع املدين وهيئة ال�رصف ال�صحي وذلك ح�سب نوع امل�رشوع.

رابعاً ) ح�ساب التكلفة التقديرية للم�رشوع ورفعها للإدارة العليا لأخذ املوافقة على امل�رشوع �إن طلب.
خام�ساً ) طرح امل�رشوع يف �صورة مناق�صة على املقاولني امل�سجلني لدى ق�سم امل�شاريع.

�ساد�ساً ) �أعمال الرت�سية وتتم فيها تر�سية امل�رشوع على املقاول الفائز وت�سليمه �أر�ض امل�رشوع وذلك بعد
اعتماد الإدارة العليا.

�سابعاً ) تنفيذ امل�رشوع من قبل املقاول ومتابعته من قبل ق�سم امل�شاريع العامة وا�ست�شاري امل�رشوع
�إن وجد.

ثامناً ) اال�ستالم النهائي للم�رشوع.

� - 9ضبط عملية �صيانة مبنى

و�صف العملية:

�أو ًال ) يقدم طلب ال�صيانة من اجلهة الطالبة �أو من قبل ق�سم امل�شاريع.

ثانياً ) تتم درا�سة الطلب وحتديد �أعمال ال�صيانة يف قائمة بنود التكلفة التقديرية �إن طلب.

ثالثاً ) ترفع درا�سة بالتكلفة التقديرية ل�سعادة املدير العام للموافقة واالعتماد يف حال وجودها.

رابعاً ) جتهيز امل�رشوع للمناق�صة يف حال املوافقة على �أعمال ال�صيانة.
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خام�ساً ) يتم طرح امل�رشوع على �شكل مناق�صة حمدودة بني املقاولني امل�سجلني لدى ق�سم امل�شاريع.

�ساد�ساً ) يتم اختيار املقاول بوا�سطة جلنة فتح املظاريف.
�سابعاً ) يبد�أ املقاول يف تنفيذ الأعمال.

ثامناً ) يتم �إعداد تقرير عن الأعمال يرفع ملدير الإدارة ( لرفعه �إىل املدير العام ).

تا�سعاً ) يتم �رصف الدفعات بناء على ن�سبة �إجناز امل�رشوع.

عا�رش ًا ) بعد االنتهاء من امل�رشوع يتم ا�ستالمه ابتدائياً عن طريق مهند�س الإ�رشاف.
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ق�سم تراخي�ص البناء
يهدف هذا الق�سم �إىل االرتقاء بنظم و موا�صفات و معايري البناء و املباين و �ضمان االلتزام بها

مهامه:

• و�ضع قانون املباين و حتديث املوا�صفات القيا�سية للمباين.

• �إ�صدار تراخي�ص البناء املختلفة و الت�أكد من مطابقتها لال�شرتاطات املعتمدة.

• �إ�صدار الت�صاريح اخلا�صة مب�شاريع البناء يف الإمارة.

• التن�سيق مع الدوائر املحلية و امل�ؤ�س�سات االحتادية فيما يخ�ص ا�شرتاطات املباين ( �صحية و�أمن
و�سالمة فنية وكهرباء )

�إجراءات الق�سم

� - 1إ�صدار رخ�صة �إ�ضافة

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة �إ�ضافة بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• رخ�ص البناء ال�سابقة.

• تقرير مفت�ش املباين .
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• ورقة التدقيق الهند�سي و اعتماد امل�ساحات .

• الرخ�صة املهنية لال�ست�شاري .
• الرخ�صة التجارية للمقاول

• عقد املقاولة و عقد الإ�رشاف

• تعهد نقل املخلفات( �صادر من دائرة الأ�شغال العامه )

• تعهد تركيب لوحة امل�رشوع .

• املخططات املعتمدة ( املعمارية و الإن�شائية )

• املخططات املعتمدة من الهيئة االحتادية للكهرباء واملياه
• املخططات املعتمدة من م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات .

ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب .

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.

خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد ا�ستيفاء الر�سوم ح�سب م�ساحة
البناء.

�سابعاً ) مدة �إجناز الرخ�صه خالل ( � ) 5أيام.
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� - 2إ�صدار رخ�صة �إ�ضافة حائط

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة �إ�ضافة حائط بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• رخ�ص البناء ال�سابقة.

• ورقة التدقيق الهند�سي و اعتماد امل�ساحات .
• الرخ�صة املهنية لال�ست�شاري .
• الرخ�صة التجارية للمقاول

• عقد املقاولة و عقد الإ�رشاف

• املخططات املعتمدة ( املعمارية و الإن�شائية )

ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات .

ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.
خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س الق�سم لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد ا�ستيقاء الر�سوم ح�سب امل�ساحه.
�سابعاً ) مدة �إجناز الرخ�صه خالل ( � ) 5أيام.
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� - 3إ�صدار رخ�صة بناء حائط على �أر�ض خالية

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة بناء حائط على �أر�ض خالية بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )

• تثبت الأ�سياخ.

• خلو املوقع من اخلدمات ( الهيئة االحتادية للكهرباء و املياه و م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت )

• ورقة التدقيق الهند�سي و اعتماد امل�ساحات .

• الرخ�صة املهنية لال�ست�شاري .
• الرخ�صة التجارية للمقاول

• عقد املقاولة و عقد الإ�رشاف

• تعهد نقل املخلفات( �صادر من دائرة الأ�شغال العامة )

• تعهد تركيب لوحة امل�رشوع .

• املخططات املعتمدة ( املعمارية و الإن�شائية )

ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات
ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب .

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.

خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

58

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد �إ�ستيفاء الر�سوم املقررة ح�سب
امل�ساحة.

�سابعاً ) مدة �إجناز الرخ�صه خالل ( � ) 4أيام.

� - 4إ�صدار رخ�صة بناء على �أر�ض خالية

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة بناء على �أر�ض خالية بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• تثبيت الأ�سياخ.

• خلو املوقع من اخلدمات ( الهيئة االحتادية للكهرباء و املياه و م�ؤ�س�سة الإمارات
الت�صاالت )

• ورقة التدقيق الهند�سي و اعتماد امل�ساحات .
• الرخ�صة املهنية لال�ست�شاري .
• الرخ�صة التجارية للمقاول

• عقد املقاولة و عقد الإ�رشاف

• تعهد نقل املخلفات ( �صادر من دائرة الأ�شغال العامة )
• تعهد تركيب لوحة امل�رشوع .

• املخططات املعتمدة ( املعمارية و الإن�شائية )

• املخططات املعتمدة من الهيئة االحتادية للكهرباء واملياه
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• املخططات املعتمدة من م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

• املخططات املعتمدة من هيئة ال�رصف ال�صحي –دائرة الأ�شغال العامة )
• اال�شرتاطات التخطيطية بالن�سبة للق�سائم التجارية و ال�سكنية التجارية

• املخططات املعتمدة من �إدارة الدفاع املدين .

• ر�سالة برنامج ال�شيخ زايد ال�سكان ( يف حال الق�سيمة خم�ص�صة النتفاع برنامج )
• عقد الرهن( يف حالة ر�سالة الربنامج قر�ض )

ثانياً ) بعد توفري جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات
ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتمادالطلب

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.

خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد ا�ستيفاء الر�سوم ح�سب م�ساحة
البناء.

�سابعاً ) مدة �إجناز الرخ�صه خالل ( � ) 5أيام.

� - 5إ�صدار رخ�صة بناء قائم

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة بناء قائم بعد توفري امل�ستندات الالزمة وت�شمل-:

• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• رخ�ص البناء ال�سابقة.
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• تقرير مفت�ش املباين .

• تثبت الأ�سياخ وتقرير �إدارة التخطيط وامل�ساحة يف ( الق�سائم دون رخ�ص البناء �أو حائط قائم )
ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات
ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.

خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة ح�سب
نوع املخالفة.

� - 6إ�صدار رخ�صة تغيري اال�ست�شاري امل�شرف

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة تغيري اال�ست�شاري امل�رشف بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )

• رخ�ص البناء ال�سابقة( الأ�صلية )
• تقرير مفت�ش املباين .

• تنازل اال�ست�شاري امل�رشف ال�سابق.

• الرخ�صة املهنية لال�ست�شاري امل�رشف
• الرخ�صة التجارية للمقاول
• عقد الإ�رشاف
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مالحظة:
يف حال كانت الق�سيمة خالية ومر على �صدور الرخ�صة �أكرث من � 3أ�شهر يطلب:
• كروكي الأر�ض �ساري
• تثبيت الأ�سياخ.
• خلو املوقع من اخلدمات( ات�صاالت )
• خلو املوقع من الكهرباء واملاء ( يف حالة مرور الرخ�صة �أكرث من � 6أ�شهر )
ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات
ثالثاً ) حتول �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.

خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد دفع الر�سوم (  ) 100درهم.
�سابعاً ) مدة �إجناز الرخ�صه خالل ( � ) 5أيام.

� - 7إ�صدار رخ�صة تغيري املقاول

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب رخ�صة تغيري مقاول بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
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• رخ�ص البناء ال�سابقة( الأ�صلية )
• تقرير مفت�ش املباين

• تنازل املقاول ال�سابق.

• الرخ�صة املهنية ال�ست�شاري
• الرخ�صة التجارية للمقاول

• بطاقة املهند�س.

• تعهد نقل املخلفات( �صادر من دائرة الأ�شغال العامة )

• تعهد تركيب لوحة امل�رشوع .

مالحظات:
• ف�سخ عقد املقاول من الربنامج( يف حالة الرخ�صة مبوجب برنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان )
• يف حال كانت الق�سيمة خالية ومر على �صدور الرخ�صة �أكرث من � 3أ�شهر يطلب:
• كروركي جمدد
• تثبت الأ�سياخ
• خلو املوقع من اخلدمات( االت�صاالت )
• خلو املوقع من الكهرباء واملاء( يف حال مرور الروخ�صة �أكرث من � 6أ�شهر )

ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات .
ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.
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خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد دفع الر�سوم (  ) 1000درهم.
�سابعاً ) مدة �إجناز الرخ�صه خالل ( � ) 4أيام.

 - 8اعتماد املخططات( التدقيق الهند�سي ) ومتابعتها

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب اعتماد املخططات بعد توفري امل�ستندات الالزمه وت�شمل-:
• خمطط معتمد من املكتب اال�ست�شاري امل�رشف .

• خطاب التكليف اال�ست�شاري بالت�صميم .
• الرخ�صة املهنية للمكتب اال�ست�شاري.

• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• قر�ص �أ�سطواين ( .) CD

• ال�رشوط التخطيطية ( يف حالة الأر�ض جتارية �أو ا�ستثمارية )

ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق امل�ستندات .
ثالثاً ) ت�سجل يف ك�شف املخططات و�إعداد منوذج التدقيق الهند�سي للمخطط.

رابعاً ) حتال �إىل الر�سامني لتدقيق امل�ساحات ثم حتول �إىل خدمة املتعاملني لت�سجيل تاريخ عودتها.

خام�ساً ) ومن ثم حتال �إىل الق�سم املعماري للتدقيق ثم حتول �إىل خدمة املتعاملني لت�سجيل تاريخ
عودتها.

�ساد�ساً ) حتال �إىل الق�سم الإن�شائي للتدقيق ثم حتول �إىل خدمة املتعاملني لت�سجيل تاريخ عودتها.
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�سابعاً ) تتم متابعة �سري املخططات عن طريق خدمة املتعاملني.

ثامناً ) يف حالة مل يعتمد املخطط ومت �إيقافه يخطر املراجع ال�ستالمها.

تا�سعاً ) ي�سلم املخطط �إىل املتعامل ،هذا الإجراء ال يت�ضمن �أي ر�سوم.
عا�رش ًا ) يتم التدقيق الهند�سي على املخطط خالل فرتة ( � ) 10أيام.

� - 9إعداد تقرير عن حالة مبنى

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل لأخذ موعد عن طريق خدمة املتعاملني خلروج مهند�س مع �إرفاق �صورة من
(رخ�ص البناء �أو امللكية والكروكي ).

ثانياً ) حتول للمهند�س املخت�ص

ثالثاً ) خروج املهند�س �إىل املوقع ملعاينة املبنى بغر�ض �إعداد التقرير عن حالة املبنى.

رابعاً ) �إعداد تقرير فني ( �شهادة ملن يهمة الأمر ) يف حالة كان املبنى �صالح لل�سكن �أو بحاجة �إىل
�صيانة �أو حمتاج لهدم.

خام�ساً ) حتول �إىل خدمة املتعاملني للطباعة.

�ساد�ساً ) حتال �إىل مدير الإدارة لالعتماد النهائي.

�سابعاً ) ت�سلم �إىل املتعامل بعد دفع الر�سوم (  ) 300درهم.
ثامناً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 4أيام كحد �أق�صى.
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 - 10ال�شكوى  +حتويل جلنة حتكيم

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم �صاحب العالقة بطلب �شكوى عن طريق خدمة املتعاملني وتعبئة منوذج ال�شكوى على
النحو التايل-:

ثانياً ) يتم حتديد �أ�سباب ال�شكوى ويوقع عليه الطرف امل�شتكي.
ثالثاً ) حتديد موعد مع مراقب للك�شف عن موقع ال�شكوى.

رابعاً ) حتويل املعاملة �إىل املهند�س املخت�ص للنظر مبو�ضوع ال�شكوى وعمل الإجراء املنا�سب وغالباً
يطلب امل�شتكى عليه والنظر يف م�ستنداته.

خام�ساً ) يتم �إعداد تقرير عن ال�شكوى بغر�ض حتويله �إىل جلنة التحكيم يف املجل�س البلدي يف حال
مت التو�صل �إىل حل ٍ
مر�ض.

�ساد�ساً ) حتول �إىل جلنة التحكيم يف ( املجل�س البلدي ) بعد دفع الر�سوم املقررة  100درهم.

�سابعاً ) يتم اتخاذ القرار عن طريق جلنة التحكيم وتر�سل الر�سالة بالقرار �إىل املهند�سني لتطبيقه.

ثامناً ) يف حالة رف�ض �أحد الأ�شخا�ص تطبيق القرار نقوم ب�إر�سال ر�سالة ر�سمية �إىل الأ�شغال �أو ال�رشطة ويف

بع�ض الأحيان ي�ستعان ب�إدارة التخطيط وامل�ساحة للت�أكد يف حال وجود خمالفات بخارج
حدود الق�سيمة.
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 - 11حتويل جلنة فنية

و�صف العملية

�أو ًال ) يقوم مهند�س الرتخي�ص ب�إحالة املعامالت املخالفة لقانون تنظيم املباين �إىل اللجنة مع �إرفاق
امل�ستندات التالية-:

• تقرير املراقب.

• تقرير مهند�س الرتاخي�ص الإن�شائي عن حالة املبنى.

• ر�سالة من �إدارة التخطيط حمدد بها �أن البناء املخالف مطابق لل�رشوط التخطيطية
وا�ستعمال الق�سيمة.

• م�ستندات الق�سيمة.

ثانياً ) حتال �إىل اللجنة الفنية بعد ا�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة وذلك عن طريق مدير الإدارة.
ثالثاً ) حت�صيل الر�سوم املقررة (  ) 100درهم.
رابعاً ) اجتماع اللجنة الفنية.

خام�ساً ) ت�صدر القرار بالرتخي�ص �أو عدم الرتخي�ص مع فر�ض الغرامة.

�ساد�ساً ) ي�صل القرار للمهند�س وي�سلم ل�صاحب العالقة.

�سابعاً ) يحال �إىل خدمة املتعاملني لرتخي�ص املخالفات و�إ�صدار �إجازة بناء للبناء املخالف.

ثامناً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 5أيام.
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 - 12ت�سجيل اال�ست�شاري واملقاول

و�صف العملية:

العملية :ت�سجيل اال�ست�شاري واملقاول ( بو�ضعية م�ؤقته )

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب عن طريق خدمة املتعاملني.
ثانياً ) يتم حتديد موعد خلروج املراقب لإعداد تقرير.

ثالثاً ) حتول �إىل مهند�س الرتخي�ص ليتم درا�سة الطلب بعد الت�أكد من امل�ستندات-:
 طلب ت�سجيل ا�ست�شاري �أو مقاول بو�ضعية م�ؤقته -عقد �إيجار

 �شهادة جامعية -تقرير موقع

رابعاً ) يف حالة املوافقه يتم حتويل املعاملة خلدمة املتعاملني لت�سليم املعاملة �إىل املتعامل بعد
دفع الت�أمني (  ) 10,000درهم.

و�صف العملية:
العملية :ت�سجيل اال�ست�شاري واملقاول ( بو�ضعية دائمة )

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب عن طريق خدمة املتعاملني بعد توفري الوثائق التالية-:
• منوذج ا�ستمارة ت�سجيل مكتب ا�ست�شاري �أو �رشكة مقاوالت.
• �أ�صل الرخ�صة التجارية �أو املهنية لالطالع ون�سخة منها.

• ال�سرية الذاتية للمدراء وال�رشكاء واجلهاز الفني.
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• ن�سخه من قائمة العمل والعمال باملكفولني باملكتب �أو ال�رشكة.

• �أ�صل بطاقات ع�ضوية املهند�سني يف جمعية املهند�سني بالدولة لالطالع و�أخذ
ن�سخة منها.

ثانياً ) ت�صنيف الوثائق املطلوبة والت�أكد منها عن طريق خدمة املتعاملني.

ثالثاً ) حتديد موعد ملقابلة مهند�س الرتخي�ص.

رابعاً ) يقوم مهند�س الرتخي�ص بتدقيق امل�ستندات املقدمة.

خام�ساً ) يتم حتديد موعد خلروج مهند�س الرتخي�ص على املكتب اال�ست�شاري.

�ساد�ساً ) حتويل املعاملة خلدمة املتعاملني بالرف�ض �أو القبول.

�سابعاً ) ت�سليم املعاملة �إىل املتعامل عن طريق خدمة املتعاملني.

 - 13ت�صريح �إنرتلوك

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب �إىل خدمة املتعاملني مرفقاً معه:

• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )

• ورقة خلو املوقع من اخلدمات من اجلهات املخت�صة ( االت�صاالت-هيئة الكهرباء
واملاء).

ثانياً ) يتم ت�سليم التقرير �إىل خدمة املتعاملني.

ثالثاً ) يحال التقرير �إىل مهند�س املنطقة لدرا�سة الطلب والبت فيه.

رابعاً ) يف حال املوافقة على الطلب يحال �إىل خدمة املتعاملني لطباعة الت�رصيح.
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خام�ساً ) حتالإىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد .

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الت�رصيح للمتعامل بعد ا�ستيفاء الر�سوم (  ) 100درهم .

�سابعاً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 4أيام

 - 14ت�صريح ديكور

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح ديكور عن طريق خدمة املتعاملني مرفقاً معه-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• رخ�ص الأبنية القائمة

• الرخ�صة التجارية للمقاول .

• تكليف من املالك �أو امل�ست�أجر ملكتب الديكور.
• موافقة املالك على �أعمال الديكور.

• خمطط بالتعديالت( يف حالة التق�سيمات الداخلية )

ثانياً ) يتم حتديد موعد خلروج املراقب ملعاينة املوقع.

ثالثاً ) يتم ت�سليم التقرير �إىل خدمة املتعاملني ومن ثم حتال �إىل مهند�س املنطقة لدرا�سة الطلب
والبت فيه.

رابعاً ) يف حالة املوافقة على الطلب حتال �إىل خدمة املتعاملني لطباعة الت�رصيح.
خام�ساً ) حتال �إىل مدير الإدارة لالعتماد.

�ساد�ساً ) ي�سلم الت�رصيح للمتعامل بعد دفع الر�سوم املقررة (  ) 300درهم.
�سابعاً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 4أيام كحد �أق�صى
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 - 15ت�صريح زراعة

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح زراعة عن طريق خدمة املتعاملني مرفقاً معه:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• رخ�ص الأبنية القائمة

• ورقة خلو املوقع من اخلدمات من اجلهات املخت�صة( االت�صاالت-هيئة الكهرباء واملاء
)

ثانياً ) يتم ت�سليم التقرير �إىل خدمة املتعاملني.

ثالثاً ) يحال التقرير �إىل مهند�س املنطقة لدرا�سة الطلب والبت فيه.

رابعاً ) يف حالة املوافقة على الطلب حتال �إىل خدمة املتعاملني لطباعة الت�رصيح.
خام�ساً ) حتال لرئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم املتعامل الت�رصيح بعد دفع الر�سوم ( ) 100درهم.
�سابعاً ) ت�سليم الت�رصيح للمتعامل بعد دفع الر�سوم (  ) 100درهم.
ثامناً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 4أيام كحد �أق�صى.

 - 16ت�صريح �صيانة

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح �صيانة عن طريق خدمة املتعاملني مرفقاً معه-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
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• رخ�ص الأبنية القائمة
• تقرير املراقب.

• الرخ�صة التجارية للمقاول.

• عقد املقاولة ( يف البنايات �أو املعار�ض التجارية )

• ر�سالة من املالك( يف حال �صيانة املحالت �أو عقار م�ست�أجر )

• تعهد نقل املخلفات� (.صادر من دائرة اال�شغال العامة )
• تعهد تركيب لوحة

ثانياً ) بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات ت�سلم �إىل خدمة املتعاملني لتدقيق كافة الأوراق.
ثالثاً ) حتال �إىل مهند�س الرتخي�ص العتماد الطلب.

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني للطباعة والتدقيق.

خام�ساً ) حتال �إىل رئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد النهائي.

�ساد�ساً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم الرخ�صة �إىل املتعامل بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
�سابعاً ) مدة �إجناز اات�رصيح ( � ) 5أيام.

 - 17ت�صريح كرفان

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح كرفان عن طريق خدمة املتعاملني مرفقاً معه-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• رخ�ص الأبنية القائمة

ثانياً ) يتم حتديد موعد خلروج املراقب ملعاينة املوقع.
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ثالثاً ) يتم ت�سليم التقرير �إىل خدمة املتعاملني.

رابعاً ) يحال التقرير �إىل مهند�س املنطقة مع الطلب لدرا�سته والبت فيه.

خام�ساً ) يف حالة املوافقة على الطلب حتال �إىل خدمة املتعاملني لطباعة الت�رصيح.

�ساد�ساً ) حتال لرئي�س ق�سم الرتاخي�ص لالعتماد.

�سابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني لت�سليم املتعامل بعد حت�صيل الر�سوم املقررة(  ) 300درهم.
ثامناً )مدة �إجناز املعاملة ( � ) 4أيام كحد �أق�صى.

تا�سعاً ) يف حال الرف�ض يتم �إبالغ املتعامل ب�أ�سباب الرف�ض وذلك بالرجوع لقانون تنظيم املباين.

 - 18ت�صريح م�ؤقت ل�شركات املقاوالت واملكاتب اال�ست�شارية-مرخ�صة
من خا رج �إمارة ر�أ�س اخليمة

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح م�ؤقت عن طريق خدمة املتعاملني مرفقاً معه-:
• م�ستندات الق�سيمة ( كروكي الأر�ض �أو امللكية و اخلارطة )
• الرخ�صة التجارية لل�رشكة

• ك�شف العاملني واملهند�سني

• طلب للح�صول على ت�رصيح م�ؤقت .

ثانياً ) يف حال املوافقة على الطلب يتم طباعة الت�رصيح.
ثالثاً ) حتال �إىل مدير الإدارة لالعتماد.

رابعاً ) ي�سلم الت�رصيح للمتعامل بعد دفع الر�سوم املقررة (  ) 11000درهم.
خام�ساً ) مدة �إجناز املعاملة يومان كحد �أق�صى.
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 - 19ت�صريح هدم

و�صف العملية

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح هدم عن طريق خدمة املتعاملني مع �إرفاق �صورة من رخ�ص البناء
وامللكية.

ثانياً ) يتم طباعة الت�رصيح عن طريق خدمة املتعاملني.

ثالثاً ) حتال ملدير الإدارة لالعتماد.

رابعاً ) حتال �إىل خدمة املتعاملني وت�سلّم للمراجع يف املوعد املحدد مع دفع ر�سوم الت�رصيح ( 50
) درهم وت�أمني الهدم (  ) 250درهم.

خام�ساً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 3أيام كحد �أق�صى.
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ق�سم الإعالنات
يهدف هذا الق�سم �إىل اال�ستفادة من �إمكانية البلدية يف توفري �أماكن للإعالنات و تنظيم عملياتها
ومراقبة حمتوياتها

مهامه:
� - 1إ�صدار ت�صاريح الإعالنات املختلفة و الت�أكد من مطابقتها للموا�صفات الفنية.

 - 2الرقابة على الإعالنات يف الإمارة وح�رص املخالفات و الت�أكد من �إزالتها.
 - 3التحديث الدوري لقانون الإعالنات و الئحته التنفيذية.

 - 4اختيار ال�رشكات امل�ست�أجرة و متابعة عقودها و التزامها بال�رشوط التعاقدية.

 - 5عمل احل�رص ال�سنوي للمواقع الإعالنية امل�ؤجرة للت�أكد من التزام امل�ست�أجرين
بال�رشوط التعاقدية.

 - 6التدقيق اللغوي لكي يكون الإعالن خالياً من الأخطاء ومكتوباً باللغة العربية
الف�صيحة.

 - 7اعتماد اللوحات التجارية وتدقيقها لغوياً.

 - 8تنظيم حمالت دورية على املحالت التجارية القدمية وتنظيم لوحاتها التجارية.
 - 9تنظيم اللوحات التجارية على البنايات التجارية.
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�إجراءات الق�سم
�.1إزالة اللوحات املخالفة

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتم �ضبط املخالفة عن طريق مراقب الإعالنات.
ثانياً ) يقوم املراقب ب�إنذار اجلهه املخالفة.

ثالثاً ) تعر�ض املخالفة على رئي�س الق�سم للعلم واتخاذ الإجراء الالزم.

رابعاً ) يف حالة كانت املخالفة قابلة للرتخي�ص يتم ترخي�صها مع دفع غرامة ويف حالة كانت املخالفة
غري مطابقة لل�رشوط واملوا�صفات يتم �إخطار اجلهه بالإزالة.

خام�ساً ) �إذا مل تقم اجلهه بالإزالة تقوم دائرة البلدية ب�إزالتها عن طريق دائرة الأ�شغال مع فر�ض غرامة
قدرها (  ) 500درهم ر�سوم الإزالة.

� .2إ�صدار ت�صاريح �أعالم م�ؤقتة

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بر�سالة ر�سمية �إىل ق�سم الإعالنات مو�ضحاً فيها مواقع الإعالن املطلوبة.

ثانيا ) يف حال املحالت التجارية الراغبة بو�ضع �أعالم م�ؤقتة تتم منحهم املوافقة بو�ضع الأعالم �أمام
املحل فقط وبعيد ًا عن ال�شارع.

ثالثاً ) يف حال املنا�سبات والفعاليات يتم املوافقة على الأعالم يف موقع املنا�سبة وبع�ض املناطق
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املتفرقة من الإمارة �رشط توفر �رشوط الأمن وال�سالمة التي يحددها مراقب الق�سم.

رابعاً ) يتم طباعة الت�رصيح عن طريق م�س�ؤول ت�صاريح الإعالنات ويحول �إىل رئي�س الق�سم لالعتماده.
خام�ساً ) دفع الر�سوم املقررة :ر�سوم العلم (  ) 100درهم لل�شهر الواحد.

�ساد�ساً ) مدة �إجناز املعاملة يومان كحد �أق�صى.

� .3إ�صدار ت�صاريح �إعالنات على مركبات

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح �إىل ق�سم الإعالنات.
ثانياً ) ترفق مع الطلب امل�ستندات التالية-:

• �صورة عن الرخ�صة التجارية لل�رشكة التي �ست�ضع الإعالن ( مالكة املركبة ).

• �صورة عن ملكية ال�سيارة.

• �صورة عن املل�صق الذي �سيو�ضع على ال�سيارة.

رابعاً ) التدقيق اللغوي على املل�صق الإعالين للمركبة.

يف حال وجود مل�صق �إعالين خا�ص بجهات �أخرى يتطلب وجود موافقه من تلك اجلهات.
خام�ساً ) يرفع الطلب لرئي�س الق�سم لالعتماد.

�ساد�ساً ) دفع الر�سوم املقررة ح�سب الالئحة التنفيذية-:
• جزء من املركبة (  ) 150درهم.

• مركبة خفيفة ( �صالون ) كاملة (  ) 500درهم �سنوياً ،جزء منها (  ) 300درهم �سنوياً.

• مركبة ثقيلة ( �شاحنات ) كاملة (  ) 1500درهم �سنوياً ،جزء منها (  ) 1200درهم �سنوياً.
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• حافلة كبرية كاملة (  ) 1500درهم �سنوياً ،جزء منها (  ) 1000درهم �سنوياً.

• حافلة �صغرية كاملة (  ) 1000درهم �سنوياً ،جزء منها (  ) 800درهم �سنوياً.

�سابعاً ) مدة �إجناز املعاملة يوم واحد

�.4إ�صدار ت�صاريح اللوحات الإر�شادية

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب لوحات �إر�شادية ب�إح�ضار ر�سالة ر�سمية موجهه �إىل البلدية.

ثانياً ) ترفق مع الطلب الرخ�صة التجارية للمن�ش�أة الراغبة بو�ضع اللوحة ومواقع اللوحات املطلوبة.

ثالثاً ) خروج املراقب على املواقع املقرتحة ورفع التقرير �إىل رئي�س الق�سم للمناق�شة وبعد املوافقة
عليها يرفع ملدير الإدارة لالعتماد.

رابعاً ) توجه ر�سالة ر�سمية للمن�ش�أه املقدمه للطلب بالرف�ض �أو القبول ويف حالة القبول يو�ضح يف الر�سالة
املواقع التي مت اعتمادها كذلك موا�صفات اللوحة الإر�شادية املعتمدة يف ق�سم الإعالنات.

خام�ساً ) موا�صفات و�رشوط اللوحات الإر�شادية املعتمدة-:
• مقا�س اللوحة � 90سم  X 3مرت.

• الأملنيوم �شيتات مبقا�س �20سم.

• الأعمدة حديد مربعة املقطع مطلية مبادة م�ضادة لل�صد�أ.
• اخللفية �ستيكر بني  3Mهوين كوم بريزمتيك.

• اخللفية �ستيكر �أبي�ض عاك�س 3Mهوين كوم بريزمتيك.

�ساد�ساً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 3أيام كحد �أق�صى.
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� .5إ�صدار ت�صاريح اللوحات الإعالنية( لوحات �أعمدة الإنارة ولوحات املوبي )

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بر�سالة ر�سمية �إىل الدائرة مو�ضحاً فيها نوع الإعالن املراد و�ضعه.

ثانياً ) ترفق مع الر�سالة �صورة عن الرخ�صة التجارية اخلا�صة به.

ثالثاً ) خروج املراقب مع املتعامل لتحديد املواقع املراد و�ضع الإعالن فيها.

رابعاً ) يرفع املراقب تقريره �إىل رئي�س الق�سم للمناق�شة ،وبعد املوافقة على املواقع يتم اعتمادها من
مدير الإدارة.

خام�ساً ) يتم توقيع العقد بني مدير ال�رشكة ومدير عام البلدية وتو�ضح فيه ا�شرتاطات اللوحات
والإعالنات عليها.

�ساد�ساً ) ر�سوم اللوحات الإعالنية:

 عمود الإنارة الواحد (  ) 2000درهم يف ال�سنة. -ر�سوم لوحة املوبي (  ) 2200درهم يف ال�سنة.

�سابعاً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 5أيام عمل كحد �أق�صى.

� .6إ�صدار ت�صاريح لوحات جانبية للمحالت التجارية

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب �إىل ق�سم الإعالنات.

ثانيا ) يرفق مع الطلب امل�ستندات التالية-:
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• الرخ�صة التجارية للمحل.

• منوذج عن اللوحة اجلانبية مبقا�ساتها.

• �صورة تو�ضح موقع اللوحة بالن�سبة للمحل.

رابعاً ) يرفع الطلب �إىل م�س�ؤول الت�صاريح لطباعة ت�رصيح اللوحة اجلانبية ومن ثم يتم اعتماده من
رئي�س الق�سم .

خام�ساً ) دفع الر�سوم املقررة :ر�سوم اللوحة اجلانبية (  ) 400درهم.

�ساد�ساً ) مدة �إجناز املعاملة يوم واحد.

� .7إ�صدار ت�صاريح لوحات م�ؤقتة

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بر�سالة ر�سمية �إىل ق�سم الإعالنات مو�ضحاً فيها نوع الإعالن وموقعه.

ثانيا ) ثالثاً ) خروج املراقب على املواقع و�إعداد تقرير على ذلك.
رابعاً ) يرفع التقرير �إىل رئي�س ق�سم للموافقة على املواقع.

خام�ساً ) يتم طباعة الت�رصيح عن طريق م�س�ؤول ت�صاريح الإعالنات ويحال �إىل رئي�س الق�سم لالعتماد.

�ساد�ساً ) دفع الر�سوم املقررة:

ر�سوم اللوحة من (  ) 1يوم �إىل (  ) 14يوم 250 :درهم
ر�سوم اللوحة من (  ) 15يوم �إىل �شهر 500 :درهم
�سابعاً ) مدة �إجناز املعاملة ( � ) 3أيام.
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 .8اعتماد اللوحات الرئي�سية للمحالت التجارية

و�صف العملية:

�أو ًال ) تتقدم ال�رشكة الإعالنية بطلب اعتماد للوحة الرئي�سية للمحل التجاري ويرفق مع الطلب:
• الرخ�صة التجارية للمحل التجاري

• الرخ�صة التجارية لل�رشكة الإعالنية

• ت�صميم للوحة التجارية

• �صورة تو�ضح موقع اللوحة بالن�سبة للوحات املحالت املجاورة.

ثانياً ) يقوم م�س�ؤول ت�صاريح الإعالنات باعتماد الت�صميم يف حال مطابقته لال�شرتاطات املعتمدة� ،أو رفعه
لرئي�س الق�سم يف حال ا�ستدعى الطلب ذلك.

ثالثاً ) مدة �إجناز املعاملة يوم واحد.

.9اعتماد املواد الإعالنية املقرتحة

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب اعتماد املواد الإعالنية بعد اعتمادها من ق�سم الت�صاريح يف دائرة التنمية
االقت�صاديه.

ثانياً ) يتم عر�ض الطلب على م�س�ؤول الت�صاريح ورئي�س الق�سم للتدقيق واالعتماد.

ثالثاً ) يعاد الطلب للمراجع بعد املوافقه عليه.

رابعاً ) مدة �إجناز املعاملة ( يوم واحد ) كحد �أق�صى.
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� . 10إنذار املحالت التجارية املخالفة

و�صف العملية:

�أو ًال ) خروج املراقب �إىل املحالت املخالفة و�إنذارها ملراجعة ق�سم الإعالنات مبوعد �أق�صاه �أ�سبوع من
تاريخ الإنذار و�إذا مل يتلزم ب�إزالة اللوحة املخالفة توجه له ر�سالة ر�سمية ملراجعة الق�سم.

ثانياً ) عند مراجعة اجلهه املخالفة للق�سم يقوم موظف الق�سم ب�رشح املخالفة ل�صاحب املحل ،وب�رضورة
�إزالتها خالل فرتة ال تزيد عن �شهر من تاريخه.

ثالثاً ) �إذا مل يقم املحل املخالف ب�إزالة اللوحة يوجه رئي�س الق�سم ر�سالة ر�سمية لدائرة التنمية االقت�صادية
لإغالق املحل.

 . 11ت�صاريح و�ضع عالمات جتارية على املحالت التجارية

و�صف العملية:

�أو ًال ) يتقدم املتعامل بطلب ت�رصيح و�ضع عالمة جتارية ويرفق امل�ستندات التاليه-:
• الرخ�صة التجارية.

• منوذج عن اللوحة الرئي�سية بعد و�ضع العالمة التجارية عليها مبقا�ساتها.
• �صورة تو�ضح موقع اللوحة الرئي�سية بالن�سبة للمحل.
• موافقة �صاحب العالمة التجارية.

ثانيا ) يرفع الطلب �إىل م�س�ؤول الت�صاريح لطباعة ت�رصيح العالمة التجارية ،ثم يرفع لرئي�س الق�سم
لالعتماد.
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رابعاً ) دفع الر�سوم املقررة :ر�سوم العالمة التجارية (  ) 400درهم.
خام�ساً ) مدة �إجناز املعاملة يوم كحد �أق�صى.

� . 12ضبط ال�شركات الإعالنية املخالفة

و�صف العملية:

�أو ًال ) خروج املراقب على موقع املخالفة وتوجيه �إنذار �أول لل�رشكة املخالفة ملراجعة ق�سم الإعالنات.

بناء على نوع
ثانياً ) بعد مراجعة ال�رشكة يتم تغرميها مبلغ من  1000درهم �إىل  2000درهم ( ً
املخالفة) مع �رضورة االلتزام باملوا�صفات املعتمدة.

ثالثاً ) يف حال عدم االلتزام توجه ر�سالة ر�سمية للدائرة االقت�صادية لإغالق ال�رشكة الإعالنية.
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