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 .. خدٍاتنا تطىٌس عيى ّعَو أجينٌ ٍِ
  

 

 اىعٍَو،، عصٌصّا
 بيدٌت تقدٍها اىيت اخلدٍاث مجٍع ٌشَو شاٍالً إزشادٌاً دىٍالً ٌدٌل بني ّضع

 .املطيىبت اخلدٍت عيى حصىىل إجساءاث تسهٍو أجو ٍِ اجلنىبٍت، املنطقت
  
 اىعَو، جىدة ىتحسني ىيبيدٌت اىعيٍا اإلدازة ٍساعً ظو يف اإلصداز هرا وٌأتً  

  واملستنداث اىبٍاّاث ٍعسفت ٍِ اىنساً اىعَالء ومتنني املعاٍالث، إجناش وتسهٍو
 .املنشىدة اخلدٍت عيى ىيحصىه ٍنهٌ املطيىبت

  
 اىطسق إشغاه اىبناء، إجاشاث بسخص املتعيقت املعيىٍاث مجٍع اىدىٍو هرا ٌضٌ 

 اىبناء تساخٍص طيب اىصواٌا، طيب اىدائَت، اىتجازٌت اىطسق وإشغاه املؤقتت،
 طيب اىعناوٌِ، استصداز اإلعالّاث، واىصناعٍت، واخلدٍٍت اىتجازٌت ىيَحالث

 ،واملهجىزة ىيسقىط اٌَيت اىبٍىث ٍع اىتعاٍو آىٍت اىنهسباء، تىصٍو عيى املىافقت
   .املسرتجع ىيتأٍني باإلضافت املشرتمني، خدٍاث

  
 املتعيقت ٍعاٍالتل تٍسري يف اىدىٍو هرا ٌساعدك أُ اىعٍَو عصٌصي وّأٍو  

 ىتقدٌٌ اىتىجه قبو جٍداً وقساءته عيٍه االطالع ٍنل ٍتَنني اىبيدٌت، بأقساً
 تقدٌٌ يف سٍساعدّا املطيىبت اىبٍاّاث مجٍع استنَاه أُ إذ ٍعاٍيتل، أوزاق
 .أفضو خدٍت

 ..شنسا ىنٌ
 ..ّسعى ىتيبٍت احتٍاجاتنٌ،، ّتشسف خبدٍتنٌ 

 ..اجلنىبٍت حتٍاث بيدٌت املنطقت ٍع 



 جدول المحتويات
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  19 – 11 ----------------------------- اٌجٕبء ٚرٕظ١ُ رشاخ١ض لغُ
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   38 --------------------------------------------------  ِؼٕب رٛاطً
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 اٌشعبٌخ اٌشؤ٠خ

رحم١ك اإلّٔبء اٌحضشٞ اٌّزٛاصْ ِنٓ 
 ا١ٌٙىٍننننٟخننننالي رٕف١ننننز اٌّخطنننن  

اٌنننٛ ٕٟ ثّنننب ٠ٍجنننٟ العنننزشار١جٟ ا
 ّٛحبد اٌشؤ٠خ االلزظبد٠خ ٌٍٍّّىنخ 
ٚسفنننغ ِغنننز٠ٛبد االِنننٓ اٌ نننزا ٟ 

 .اٌّغزذاَ

اٌّغبّ٘خ فٟ رؼض٠ض ِىبٔخ اٌجحش٠ٓ ِشوضاً حضنبس٠بً 
ٚالزظننبد٠بً ١ِّننضاً ِننٓ خننالي فننٟ رننٛف١ش ِزطٍجننبد 
اٌز١ّٕنننخ اٌحضنننش٠خ اٌّغنننزذاِخ ٚاالِنننٓ اٌ نننزا ٟ 
اٌّغزذاَ ػجش رمذ٠ُ ِغز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ اٌخنذِبد 
اٌزخط١ط١خ ٚاٌجٍذ٠خ ٚاٌضساػ١خ ثبالسرىبص ئٌنٝ ِنٛاسد 
ثشننش٠خ راد وفننبءح ػب١ٌننخ، ٚفٔظّننخ فؼبٌننخ ٚرم١ٕننخ 
ِؼٍِٛنننبد ِزمذِنننخ ِٚنننٓ خنننالي اٌّشنننبسوخ ِنننغ 

 .اٌّجبٌظ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمطبع اٌخبص
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 ا٘ذاف اٌخطخ االعزشار١ج١خ 

 

رؼشٚش انزًُٛخ 

 انسضزٚخ انًظزذايخ
 

 

رطٕٚز 

ٔأرًزّ 

 انؼًهٛبد

 

 

رسظٍٛ 

يظزٕٖ 

ٔخٕدح 

انخذيبد 

 انجهذٚخ

 

 
انزشدٛز 

 ٔانزدًٛم

 

 

رفغ 

كفبءح 

انًٕارد 

 انجشزٚخ

 

 

رطٕٚز 

االدارح 

خ انًبنٛ

 ٔانًؤطظٛخ

 

 

رًُٛخ 

االٚزاداد 

 انجهذٚخ

 

 

رٕفٛز ثٛئخ 

يؤطظٛخ 

داػًخ 

نهزطٕٚز 

 ٔانزسظٍٛ

  

رؼشٚش 

انزلبثخ 

 ٔانزفزٛش

 

 

رطٕٚز 

انٕاخٓبد 

 انجسزٚخ

 

 

االدارح 

انًزكبيهخ 

نهًخهفبد 

 انًُشنٛخ

 

 هدف استراتيجي هدف فرعي
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 ١ِثبق خذِخ اٌؼّالء

  
 :اٌؼّالء ارجبٖ ِغئ١ٌٛزٕب

ًِِغ ٠زٛافك ثّب ٌٙب ٌالعزجبثخ ثٛعؼٕب ِب فلظٝ ٚثزي ث١ّٕٙخ احز١بجبرىُ ِغ اٌزؼب 
  .ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ

ُػٍٝ ٚاٌؼًّ ٚشفبفخ، ِٕٚظّخ فؼبٌخ ثطش٠مخ اٌجٛدح ٚػب١ٌخ ِز١ّضح خذِبد رمذ٠ 
 ِغ ٠زٛافك ثّب رأخ١ش ٚدْٚ إٌّبعت اٌٛلذ فٟ اٌّمذِخ اٌخذِخ ِٓ رٛلؼبرىُ رحم١ك
  .ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ

 َِٚزؼبْٚ احزشافٟ ػًّ فش٠ك خالي ِٓ اٌشعّٟ اٌذٚاَ اٚلبد فٟ خذِبرٕب ٔمذ 
  .ثٕب ثمزىُ ِٕطٍك ِٓ ٚرٌه ػّال ٕب ِؼٍِٛبد عش٠خ ػٍٝ ٠حبفع

٠ٚزفُٙ اٌّمذِخ، ٌٍخذِبد اٌالصَ ٚاالٌّبَ ٚاٌّؼشفخ اٌخجشح ٌذ٠ٗ اٌؼًّ فش٠ك 
 ِٚظذال١خ ٚػٕب٠خ ا٘زّبَ ثىً اعزفغبسارىُ ػٍٝ اإلجبثخ ٠ٚغزط١غ احز١بجبرىُ
 .ٌٚطف ٚاحزشاف١خ احزشاَ، ثىً ٚاٌزؼبًِ

ًِثخظٛط١خ ٌىُ اٌّمذِخ اٌخذِخ ػٍٝ رحذس لذ ِشبوً فٞ ِغ ٔزؼب. 
ًِّغ ٠زٛافك ثّب عش٠ؼخ ثظٛسح احز١بجبرىُ ٌٍٕجٟ اإلجشاءاد ػذد رم١ٍض ػٍٝ ٔؼ 

 .ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ
ِٓغ ٠زٛافك ثّب اٌغ١ٍّخ اٌخذِخ ئجشاءاد رضّٓ اٌزٟ اٌذل١مخ اٌّؼٍِٛبد رأ١ِ 

 .ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ
خذِبرٕب رط٠ٛش فٟ ِؼىُ ٌٕزشبسن ٚالزشاحبرىُ ثآسا ىُ ٔشحت. 

  

 :اٌؼّالء ٚاججبد
ِٓٚ ً٠زٛلغ اٌجٕٛث١خ إٌّطمخ ثٍذ٠خ ِشاجؼ١ٓ خذِبد ِشوض فاْ رٌه، ضّبْ فج ِٓ 

 :٠ٍٟ ِب اٌىشاَ اٌؼّالء

َاٌجٕٛث١خ إٌّطمخ ثٍذ٠خ ِٓ اٌظبدسح ٚاٌزٛج١ٙبد ٚاالشزشا بد ثبٌمٛا١ٔٓ االٌزضا. 
ثظٛسح ٌىُ خذِبرٕب رمذ٠ُ ِٓ ٌٕزّىٓ اٌّطٍٛثخ ٚاٌّغزٕذاد اٌٛثب ك وبفخ رٛف١ش 

  .ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ حغت ٚربِخ عش٠ؼخ
ٚلذ فعشع فٟ اٌج١بٔبد فٟ رؼذ٠ً فٚ خطأ ٚجٛد حبي فٟ ئػالِٕب.   
حغت اٌّحذد اٌٛلذ ٚفٟ فدق ثشىً ٌخذِزىُ اٌؼًّ فش٠ك اعزفغبساد ػٍٝ اٌشد 

  .ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ

فٟ ٠ؼبٕٚٔب ِؼىُ اٌجٙٛد ٚرضبِٓ ٚاٌغٍج١خ اإل٠جبث١خ ٚآساءوُ ففىبسوُ ِشبسوزٕب 
 رمذ٠ُ ثبعزطبػزىُ ٌزٌه اٌخذِبد، رمذ٠ُ فٟ ٚاٌفؼبٌخ اٌزبِخ ٌٍجٛدح اٌٛطٛي

 .رٛاطً ِٛلغ ص٠بسح  ش٠ك ػٓ ٚافىبسوُ آسا ىُ ِٚشبسوزٕب ِمزشحبرىُ

 اٌىشاَ، ػّال ٕب

 اٌؼّالء رؼش٠ف اٌٝ ٠ٙذف ٚاٌزٞ اٌؼّالء خذِخ ١ِثبق اٌجٕٛث١خ إٌّطمخ ثٍذ٠خ ف ٍمذ
 خذِبد ػٍٝ اٌحظٛي فجً ِٓ ٚرٌه اٌؼّالء، ٚٚاججبد اٌّٛظف١ٓ ثّغإ١ٌٚخ اٌىشاَ
 خذِبد رمذ٠ُ ٟٚ٘ األعّٝ اٌ ب٠خ ٠ضّٓ ِّب ،ثٙب ٌالسرمبء ٚرٌه اٌجٛدح ػب١ٌخٚ ِز١ّضح
 ل١بَ ِغ ثبإل٠جبث١خ، رضخش خذ١ِخ حى١ِٛخ ث١ئخ فٟ ٚسغجبرىُ  ّٛحبرىُ رحمك ِز١ّضح
 ٠خذَ ثّب اٌذٚس ٘زا رٕظ١ُ إلػبدح ٚفدا ٙب ٚػ١ٍّبرٙب ٌذٚس٘ب شبٍِخ ثّشاجؼخ اٌجٕٛث١خ ثٍذ٠خ

 رضبِٓ فأْ ٌزا ،2030 اٌجحش٠ٓ ٌٍّّىخ االلزظبد٠خ اٌشؤ٠خ رحم١ك فٟ ٠ٚغبُ٘ اٌّجزّغ
   .رحم١مٙب ػٍٝ ٚرغبػذ اٌ ب٠خ ٘زٖ رذػُ ِشزشوخ ٚا٠جبث١خ ثفؼب١ٌخ ٚاٌؼًّ ِؼىُ اٌجٙٛد
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 ارفبل١خ ِغزٜٛ اٌخذِخ

 ِغ اٌّطٍٛثخ اٌخذِبد ٚجٛد ِٓ اٌزأوذ ٘ٛ اٌخذِخ ِغزٜٛ ارفبل١خ ِٓ ٘ذفٕب      
 .اٌىشاَ ٌؼّال ٕب ِزٛاطٍخ ثظٛسح اٌخذِخ ِمب١٠ظ اػٍٝ ثزمذ٠ُ اٌزبَ االٌزضاَ

 

 اٌٛلذ ثأْ اٌؼٍُ ِغ اٌؼّالء خذِخ ارفبل١خ ثحغت خذِبرٕب ثزمذ٠ُ ٔؼذوُ      
 ِٛافمخ ػٍٝ اٌحظٛي ثؼذ ٘ٛ االرفبل١خ فٟ اٌّزوٛس اٌّؼبٍِخ الٔزٙبء اٌّغز شق

   .اٌّطٍٛثخ اٌشع١ّخ اٌجٙبد ج١ّغ

  

 نوع الخدمة المقدمة

  

 الوقت المستغرق النتهاء المعاملة

  

عمل ايام 3 – 1 طلب تحوٌط 

عمل ايام 3 – 1 طلب ترمٌم 

عمل ايام 5 – 3 طلب دفان 

عمل ايام 5 – 3 طلب فصل 

عمل يوم 1 طلب هدم 

عمل ايام 3 – 1 طلب شهادة معلومات 

 عمل ايام 5 – 3 (متر مربع وأقل 140مساحة البناء )طلب بناء 

 عمل ايام 7 – 5 (متر مربع وأكثر 140مساحة البناء )طلب بناء 

عمل ايام 5 – 1 االعالنات 

عمل ايام 3 – 1 السجالت 

عمل ايام 5 – 1 الطرٌق اشغاالت 

عمل يوم 1 استمارة عناوٌن 

عمل يوم 1 اللوح المعدنٌة 

عمل يوم 1 استمارة استرجاع مبلغ التأمٌن 

ًعمل يوم 2 – 1 شهادة تصرٌح توصٌل التٌار الكهربائ 

عمل ايام 3 – 1 فتح حساب رسوم بلدٌة 

عمل ايام 3 – 1 غلق حساب رسوم بلدٌة 

 عمل ايام 3 – 1 تخفٌض رسوم البلدٌة سابق 

عمل ايام 5 – 3 تخفٌض رسوم بلدٌة اول مرة 

 عمل ايام 2 – 1 افادة للجهاز المركزي للمعلومات 

عمل ايام 2 – 1 استرجاع تأمٌن فتح حساب البلدٌة فقط 

 عمل ايام 5 – 1 (فً حال تغٌٌر مبلغ االٌجار)تعدٌل رسوم البلدٌة 

 عمل ايام 5 – 1 (اقرباء المالك)فً حالة تغٌر الفاتورة باسم أحد افراد االسرة 

 عمل يوم 1 (الملك)تعدٌل بٌانات االكٌاس فقط دون الحاجة إلى تعدٌل فً نظام هٌئة الكهرباء والماء 

 عمل ايام  3 – 1 الرد على الشكاوى –برنامج تواصل 
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 آ١ٌخ اٌؼًّ فٟ حبي ٚجٛد ػطً فٟ إٌظبَ

 ٌؼّالء ِٚز١ّضح عش٠ؼخ خذِخ رٛف١ش اعزذاِخ ٌضّبْ اٌّال ّخ ا١ٌ٢بد
 ِٓ عجت ألٞ أمطبع دْٚ اٌجٕٛث١خ إٌّطمخ ثٍذ٠خ خذِبد ِشوض

 .اٌّشوض ػًّ فزشاد خالي األعجبة
 

اعزالَ اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ٌٍّؼبٍِخ اٌّشاد اٌؼًّ ثٙب. 

اخز سلُ اٌزٛاطً ٌٍؼ١ًّ إلػالِٗ ثزطٛساد اٌّؼبٍِخ. 

ًٍادخبي اٌّؼبٍِخ فٟ إٌظبَ ػٕذ اطالح اٌخ. 

ًاٌزٛاطً ِغ اٌؼ١ّ. 
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 لغُ رشاخ١ض ٚرٕظ١ُ اٌجٕبء
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 ( االخبسح انًجذئٛخ)شٓبدح يؼهٕيبد .  1

 أٌ انطهت نظبزت ًٚكٍ أٔنٛخ طٕرح ثًثبثخ انًجذئٛخ اإلخبسح رؼزجز 

 ٔيذٖ اخزبرِ، انذ٘ انًٕلغ ٔيٕاطفبد يشاٚب ػهٗ خالنٓب يٍ ٚزؼزف

 ًٚكُّ انًجذئٛخ اإلخبسح ْذِ ضٕء ٔػهٗ انًطهٕثخ، نهًٕاطفبد يطبثمزّ

 انخزائظ ػًم فٙ ٔانجذء األخزٖ اإلخبساد ػهٗ نهسظٕل ٚزمذو أٌ

 .انُٓبئٛخ انزفظٛهٛخ انُٓذطٛخ

 

 

 :انًطهٕثخ انًظزُذاد   

انزٕلٛغ يغ انًبنـك يٍ طهت رطبنـخ. 

انًهكٛـخ ٔثٛمخ يٍ َظخخ. 

انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

(انطهت يمذو رغجخ زظت) انًجذئٙ انُٓذطٙ انزطى يٍ َظخخ. 

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 

ٟاٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ، اٌزو١خ

ٟٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ ِٓ اٌزٛو١ً
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 االخبسح انُٓبئٛخ .   2

 وبعد الموقع، اشتراطات ومعرفة المبدئٌة اإلجازة على الحصول بعد 

 التفصٌلٌة، الهندسٌة الرسومات وعمل المطلوبة اإلجراءات بكافة القٌام

 إلى تنقسم وهً نهائٌة، بناء إجازة لطلب البلدٌة إلى تتقدم أن ٌمكنك

 :كالتالً قسمٌن

 

 

 :(واقل مربع متر 50) واإلضافات البسٌطة البناء طلبات•

التوقٌع مع المالك من طلب رسالة.   

الملكٌـة وثٌقة من نسخة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

المطلوب والبناء القائم للبناء الهندسٌة الرسومات من ةنسخ. 

الدفاع المجاري، الماء، ،الكهرباء الخدمات مراجعة استمارات 

 .(طلبت إن) المدنً

المعتمد العام المخطط من نسخة أو معتمدة حدٌثة مسح شهادة 

 .(طلب إن) العقاري والتسجٌل المساحة جهاز من للمنطقة

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 

 

 

 

 

 

 شهادة توفٌر المالك من ٌطلب األول، الدور فوق إضافة بناء حال فً -

  .معتمد هندسً مكتب من تحمل

ٟاٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ، اٌزو١خ

ٟٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ ِٓ اٌزٛو١ً
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 :الترمٌم طلبات•
 بالط تغٌٌر مسح، صباغة،        

التوقٌع مع المالك من طلب رسالة.   

الملكٌـة وثٌقة من نسخة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

يؼزًذ ُْذطٙ يكزت يٍ ٔاشزاف رسًم شٓبدح. 

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 

 :الهدم طلبات•

التوقٌع مع المالك من طلب رسالة.   

الملكٌـة وثٌقة من نسخة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

ُْذطٙ يكزت يٍ يؼزًذح االنشايٙ االشزاف اطزًبرح. 

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 

ٟاٌزو١خ اٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ،

ٟاٌزٛو١ً ِٓ ٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ

ٟاٌزو١خ اٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ،

ٟاٌزٛو١ً ِٓ ٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ
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 :التحوٌط طلبات•

التوقٌع مع المالك من طلب رسالة.   

الملكٌـة وثٌقة من نسخة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

المعتمد العام المخطط من نسخة أو معتمدة حدٌثة مسح شهادة 

 العقاري والتسجٌل المساحة جهاز من للمنطقة

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 

 
ٟاٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ، اٌزو١خ

ٟٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ ِٓ اٌزٛو١ً

 :الفصل طلبات•

 من المالك مع التوقٌعرسالة طلب. 

نسخة من وثٌقة الملكٌة. 

 الذكٌةمن البطاقة نسخة. 

القائم والبناء المطلوبمن الرسومات الهندسٌة للبناء  ةنسخ. 

ًاستمارة طلب التزوٌد بالتٌار الكهربائ. 

ٟاٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ، اٌزو١خ

ٟٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ ِٓ اٌزٛو١ً
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 :الدفان طلبات•

التوقٌع مع المالك من طلب رسالة.   

الملكٌـة وثٌقة من نسخة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

للعقار هندسٌة خرائط. 

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 

 

 

 

 

انًٍٓ ٔيشأنخ رُظٛى يدهض يٍ انظبدر انُٓذطٙ انًكزت رظزٚر 

 .انُٓذطٛخ

االنشايٙ االشزاف ثشبٌ ٔرؼٓذ إلزار. 

ٔانجٛئخ انًزكش٘ انزخطٛظ ٔزذح يٕافمخ اطزًبرح.   

 :الحفرٌات طلبات•

الحفرٌات ترخٌص طلب استمارة. 

والختم التوقٌع مع المقاول من طلب رسالة.   

منه نسخة الى باإلضافة االصلً الوٌلٌف WAYLEAVE. 

العمل موقع توضٌح مع الهندسٌة الخرائط. 

ٟاٌجطبلخ ِٓ ٔغخ اٌششػ١خ، اٌفش٠ضخ ِٓ ٔغخخ اسفبق اٌشجبء ٚسثخ ٚجٛد حبي ف 

 .اٌٛسثخ ج١ّغ رٛل١غ ٚ ٌٍج١ّغ، اٌزو١خ

ٟٔغخخ اسفبق ٠شجٝ اوثش اٚ ٚاحذ ٌشخض سعّٟ رٛو١ً ٚجٛد حبي ف ِٓ 

 .اٌزو١خ اٌجطبلخ ٔغخخ ِٓ اٌزٛو١ً
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متر  50اكبر من )هندسً البناء واإلضافات عن طرٌق مكتب طلبات •

 ( :مربع

 

متر مربع، ٌتم التقدم بطلب بناء  50فً حال تجاوزت مساحة البناء   

، مرفقاً به (Online)عن طرٌق مكتب هندسً معتمد إلكترونٌاً 

 :المستندات التالٌة

  

 مع التوقٌع المالكرسالة طلب من  . 

رسالة طلب من المكتب مع التوقٌع والختم. 

نسخة من وثٌقة الملكٌـة. 

نسخة من البطاقة الذكٌة. 

 نسخة من شهادة المسح أو نسخة من المخطط المعتمد من جهاز

 .المساحة والتسجٌل العقاري

استمارة البناء مبٌن فٌها نسب البناء. 

الرسومات الهندسٌة للمساقط األفقٌة والواجهات والقطاعات. 

الرسومات اإلنشائٌة. 

استمارة طلب الحصول على ترخٌص. 

 توفٌر نسخة من تسجٌل المكتب لدى مجلس تنظٌم مزاولة المهن

 .الهندسٌة سارٌة المفعول

استمارة اإلشراف اإللزامً، معتمدة من المكتب الهندسً والمالك. 

شهادة ممارسة العزل الحراري واالستمارة. 

 (.طُهجذإٌ )انؼمٕد ٔانزٕكٛالد انزطًٛخ 
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 آنٛخ طزف رزاخٛض انجُبء

 
 :ِٛظف ِشوض  خذِخ اٌؼّالء

انًستنذاخ انًطهىتح، سىاء طهثاخ االظافاخ او ين استالو انطهة وانتأكذ 
 قثم ادخانها في اننظاوطريق انًكاتة انهنذسيح انطهثاخ انًقذيح عن 

 

 
 :اخظب ٟ اٌزشاخ١ض

يعاينح انطهة وانتأكذ ين يالئًح انًطهىب نالشتراطاخ انخاصح تانتصنيف 
انًعني، ين اجم انكشف انًيذاني عهى انطهثاخ انتي تتطهة رنك قثم 

 عرض انطهة عهى يهنذس انًنطقح

 

 :ِٕٙذط إٌّطمخ
يعاينح جًيع انطهثاخ انًقذيح وفحص انرسىياخ وانتأكذ ين يطاتقتها 

 انتنظيًيحنالشتراطاخ 

 :اٌّٛافمخ
يتى تصذيق انطهة وادخال طهثاخ 
 االعالناخ واشغال انطريق انًطهىتح

 :اٌشفض
يتى رفط انطهة يع طثاعح اخطار 

 انرفط نهعًيم

 :ف١ِٓ اٌظٕذٚق
 دفع يثانغ انرسىو وانتأيين

 :ِٛظف ِشوض  خذِخ اٌؼّالء 
 تسهيى االجازج وانرسىياخ انهنذسيح انًعتًذج نهعًيم
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 طهجبد انشٔاٚب.   3

 زاوٌة شراء اجل من العمٌل قبل من للبلدٌة الزواٌا بطلبات  التقدم ٌتم  

 االرض وضعٌة تعدٌل العقار، توسعة اجل من المالك لعقار مالصقة

 .وغٌره

 

 :المطلوبة المستندات

التوقٌع مع الزاوٌة طلب استمارة ملئ.   

الملكٌـة وثٌقة من نسخة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

العقاري والتسجٌل المساحة جهاز من معتمدة حدٌثة مسح شهادة 

 .اضافتها المراد الزاوٌة بجانب التوقٌع مع

(طُهجذ إٌ) انزطًٛخ ٔانزٕكٛالد انؼمٕد. 
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 لغُ رشاخ١ض اٌخذِبد اٌجٍذ٠خ
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 انًسالد انزدبرٚخ، انخذيٛخ، انظُبػٛخ .  1

التجاري السجل إدارة استمارة. 

الطلب لصاحب الذكٌة البطاقة من نسخة. 

وثٌقة من نسختٌن ٌطلب الطلب، لصاحب ملًكا فتحه المراد المحل كان إذا 

 .العقار

اإلٌجار عقد من نسخة ٌطلب مستأجراً، فتحه المراد المحل كان إذا. 

ٌطلب أخرى، منطقة إلى منطقة من انتقال المطلوبة المعاملة كانت إذا  

 .السابقة البلدٌة من إخالء شهادة

الكهرباء حساب معلومات إدخال بطاقة رقم أو الكهرباء فاتورة من نسخة 

 .والماء الكهرباء هٌئة فً للمحل

آخر شخص من التجاري السجل شراء حالة فً رسمً بٌع عقد إحضار. 

ٌكون أن وٌجب ،غٌر من موكالً  كنت إذا التوكٌل من صورتٌن إحضار 

 .رسمٌاً  التوكٌل
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 رزخٛض االػالَبد.  2

االلكترونٌة الحكومة موقع طرٌق عن الطلب تقدٌم. 

اعالنات شركة الطلب مقدم ٌكون وان مستخدم اسم على الحصول ٌجب. 

المطلوب الحجم مع االعالن من صور ارفاق. 

المقترح االعالن موقع ارفاق. 

المبنى صاحب وموافقة خاص، ملك الموقع كان اذا االٌجار عقد ارفاق 

 .االعالن على

ومساحته االعالن نوع تبٌن توضٌحٌة رسومات ارفاق. 

االلكترونً الموقع طرٌق عن وذلك أخرى مستندات طلب ٌتم قد. 

اإلعالنات لجنة على تمرر الطلبات جمٌع. 

المطلوب االعالن نوع تحدٌد. 

 
للحفرٌات إعالن. 

العمل مواقع على إعالن. 

قماش على مؤقت إعالن. 

تجارٌة محالت على إعالن. 

مؤجرة إعالنات. 

المضاءة العلبة إعالنات. 

أعالم أو بالونات إعالنات. 

العمل موقع عن بعٌدة إعالنات. 

المركبات على موضوعة إعالنات.  

اإللكترونٌة الوحدات إعالنات. 

إرشادٌة إعالنات. 

اإلنارة أعمدة على إعالنات. 

المبانً أسطح على إعالنات. 
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 رزخٛض انظدالد.  3

االلكترونً السجالت نظام طرٌق عن الطلب تقدٌم  bh.sijilat.www. 

المحل من صورة ارفاق. 

اإلٌجار عقد ارفاق. 

الكهرباء فاتورة ارفاق. 

االلكترونً الموقع عبر وذلك اخرة ستنداتم طلب ٌتم قد. 

 

 اطذار انهٕذ انًؼذَٛخ.  4

التوقٌع مع العقار صاحب من طلب رسالة. 

الذكٌة البطاقة من نسخة. 

الملكٌة وثٌقة من نسخة. 

العنوان بطاقة من نسخة. 

 اطذار ثذل فبلذ نهٕذ انًؼذَٛخ.  5

الملكٌة وثٌقة من نسخة. 

العنوان بطاقة من نسخة. 

الكهرباء فاتورة من نسخة. 

http://www.sijilat.bh/
http://www.sijilat.bh/
http://www.sijilat.bh/
http://www.sijilat.bh/
http://www.sijilat.bh/
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 طهجبد اشغبل انطزٚك.  6

التوقٌع مع المالك من طلب تقدٌم رسالة. 

طرٌق اشغال طلب استمارة ملئ. 

الطلب لمقدم التجاري السجل او الذكٌة البطاقة من نسخة. 

الطلب لمقدم الملكٌة وثٌقة من نسخة. 

المطلوب لألشغال توضٌحً رسم. 

(الرمضانٌة الخٌم لطلبات) والسٌاحة المدنً الدفاع مثل الخدمٌة الدوائر موافقة. 

المساحة حجم على ٌعتمد الرسوم مبلغ.  

ًٌطلب له، الترخٌص المطلوب العقار لموقع مجاورة خالٌة أرض وجود حالة ف 

 .علٌها األشغال مواد لوضع صاحبها وموافقة ملكٌتها وثٌقة جلب الطلب مقدم من

 

 :تراخٌص أشغال الطرق المؤقتة لألعمال التالٌةتقدم     -

 .المعلقة السكالت،          السكالتمواد الهدم،     مواد البناء،      

 

 

 :التالٌةالدائمة لألعمال تراخٌص أشغال الطرق تقدم -

 

 :القانونمذكورة فً  إشغاالت: أوال

المنفصلة،   المظالت واألسقف،  الجسور األكشاك األكشاك المتصلة، 

 .المعلقة،  منصات العرض والبٌع، أجهزة الصراف اآللً

 (سم 30أكثر عرضاً من ) 

  

 :غٌر مذكورة فً القانون إشغاالت: انٌاً ث

المستخدمة مجسمات، األماكن زراعٌة أو السٌارات،  أحواض مظالت 

الخارجٌة المعارض، الجلسات الجدٌدة المستعملة من قبل لعرض السٌارات 

 .الخاصة بالعروض التروٌجٌةللمقاهً، السٌارات 
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 اطذار ثطبلخ ػُٕاٌ.  7

التجاري السجل او الذكٌة البطاقة من نسخة. 

الملكٌة وثٌقة من نسخة. 

بالبلدٌة البناء وتنظٌم تراخٌص قسم من الصادر البناء ترخٌص من نسخة. 

البناء وتنظٌم تراخٌص قسم من الصادرة للبناء الهندسٌة الخرائط من نسخة 

 .بالبلدٌة

 اطذار ثذل فبلذ ثطبلخ ػُٕاٌ.  8

التجاري السجل او الذكٌة البطاقة من نسخة. 

الملكٌة وثٌقة من نسخة. 

الكهرباء فاتورة من نسخة. 

بالبلدٌة البناء وتنظٌم تراخٌص قسم من الصادر البناء ترخٌص من نسخة. 

البناء وتنظٌم تراخٌص قسم من الصادرة للبناء الهندسٌة الخرائط من نسخة 

 .بالبلدٌة

دٌنار1 الرسوم مبلغ.  
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 شٓبدح اخالء يسم.  9

الكهرباء اخالء من نسخة. 

للطلب البلدٌة رسوم رصٌد من نسخة. 

دٌنار2 الرسوم مبلغ.  

 شٓبدح يسم لبئى.  10

للموقع الحالً التجاري السجل من نسخة. 

الشهادة بطلب السجل من رسالة. 

للطلب البلدٌة رسوم رصٌد من نسخة. 

العنوان بطاقة. 

دٌنار2 الرسوم مبلغ.  

 شٓبدح زبرص.  11

للمعلومات المركزي الجهاز من المعتمدة العنوان بطاقة. 

البلدٌة لدى االحصاء نظام فً العنوان من التأكد. 

للطلب البلدٌة رسوم رصٌد من نسخة. 

دٌنار10 الرسوم مبلغ.  

 شٓبدح رظسٛر ػُٕاٌ.  12

نشط سجل ٌكون ان بشرط التجاري السجل من نسخة. 

الكهرباء فاتورة من نسخة. 

االٌجار عقد من نسخة. 

العنوان بطاقة من نسخة. 
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 آنٛخ طزف رزاخٛض انخذيبد انجهذٚخ

 
 رمذ٠ُ اٌطٍت ٌذٜ اخظب ٟ اٌمغُ

 

 
 اٌىشف ػٍٝ اٌّٛلغ ِٓ لجً اٌّفزش

 
 

ِشاجؼخ االٚساق ٚادخبي اٌطٍت فٟ ٔظبَ 
 اٌغجالد

 
 

 ِشاجؼخ اٌطٍت ٚاٌزظذ٠ك ػ١ٍٙب ِٓ لجً إٌّٙذط اٌّخزض

 

ِشاجؼخ اٌطٍت ِٓ لجً س ١ظ اٌمغُ ِٚذ٠ش اداسح اٌخذِبد 
 (اْ رطٍت االِش)اٌف١ٕخ 

اسجبع اٌطٍت ألخظب ٟ اٌمغُ ٚادخبي ث١بٔبد اٌشعَٛ 
 اٌشٙش٠خ

  جبػخ سعبٌخ اٌمجٛي اٚ اٌشفض ٚرغ١ٍّٙب ٌٍؼ١ًّ



2 بلدية المنطقة الجنوبية  -الدليل االرشادي 
7

 

 لغُ اٌشلبثخ ٚاٌزفز١ش
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 شٓبدح رظزٚر رٕطٛم انزٛبر انكٓزثبئٙ.  1

انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انًهكٛخ ٔثٛمخ يٍ َظخخ. 

انجُبء ٔرُظٛى رزاخٛض لظى يٍ انظبدرح انجُبء إخبسح يٍ َظخخ. 

ٔرُظٛى رزاخٛض لظى يٍ انظبدرح انُٓذطٛخ انخزائظ يٍ َظخخ  

 .انجُبء

انؼُٕاٌ ثطبلخ يٍ َظخخ. 

(انطهت رلى) انكٓزثبء ْٛئخ فٙ انًذفٕع انطهت رطٛذ يٍ َظخخ. 

انًكزت يٍ طُٕاد 10 انضًبٌ شٓبدح يغ انجُبء ارًبو رطبنخ 

 .انًشزف انُٓذطٙ

انًكزت يٍ انًجبَٙ فٙ انسزار٘ انؼشل يًبرطخ شٓبدح يٍ َظخخ 

 .انًشزف انُٓذطٙ

انًجُٗ ٔٔطف انؼُٕاٌ رزضًٍ ٔانزٙ انًذَٙ انذفبع يزاخؼخ رطبنخ 

 .(انزدبرٚخ انؼمبراد) انًًبَؼخ ٔػذو

انُٓذطٙ االشزاف اطزًبراد. 
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 لغُ اال٠شاداد

 ِجّٛػخ خذِبد اٌّشزشو١ٓ    

MUNICIPALITY DISCOUNT 
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 (فٙ زبل رغٛٛز يجهغ االٚدبر)رؼذٚم رطٕو انجهذٚخ .  1

 ْٛئخ نذٖ انطهت يمذو ثسظبة انًؼبيهخ إلَٓبء انًسذدح انفززح رزرجظ

 ًٚكٍ ال انطهت طبزت ػهٗ يذَٕٚٛخ ٔخٕد زبل ففٙ ٔانًبء، انكٓزثبء

 ػهٗ اػزًبدا انًؼبيهخ إَدبس فززح رًزذ ٔلذ يؼبيهخ، ثأ٘ رمٕو اٌ نهجهذٚخ

 .ٔانًبء انكٓزثبء ْٛئخ يغ انًذَٕٚٛخ انؼًٛم آَبء

 

انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

نهًبنك انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

االٚدبر ػمذ يٍ َظخخ. 

االٚدبر دفغ ارطذح يٍ َظخ. 

 فزر زظبة رطٕو انجهذٚخ.  2

 ْٛئخ نذٖ انطهت يمذو ثسظبة انًؼبيهخ إلَٓبء انًسذدح انفززح رزرجظ

 ًٚكٍ ال انطهت طبزت ػهٗ يذَٕٚٛخ ٔخٕد زبل ففٙ ٔانًبء، انكٓزثبء

 ػهٗ اػزًبدا انًؼبيهخ إَدبس فززح رًزذ ٔلذ يؼبيهخ، ثأ٘ رمٕو اٌ نهجهذٚخ

 .ٔانًبء انكٓزثبء ْٛئخ يغ انًذَٕٚٛخ انؼًٛم آَبء

 

انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انزدبر٘ انظدم يٍ َظخخ. 

االٚدبر ػمذ يٍ َظخخ. 

ٍٛدُٚبر 100 يجهغ رأي. 
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 غهك زظبة رطٕو انجهذٚخ.  3

 ْٛئخ نذٖ انطهت يمذو ثسظبة انًؼبيهخ إلَٓبء انًسذدح انفززح رزرجظ

 ًٚكٍ ال انطهت طبزت ػهٗ يذَٕٚٛخ ٔخٕد زبل ففٙ ٔانًبء، انكٓزثبء

 ػهٗ اػزًبدا انًؼبيهخ إَدبس فززح رًزذ ٔلذ يؼبيهخ، ثأ٘ رمٕو اٌ نهجهذٚخ

 .ٔانًبء انكٓزثبء ْٛئخ يغ انًذَٕٚٛخ انؼًٛم آَبء

 

انزٕلٛغ يغ انًبنك يٍ طهت رطبنخ. 

انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انزدبر٘ انظدم يٍ َظخخ. 

 (الزثبء انًبنك)رغٛٛز انفبرٕرح ثبطى ازذ افزاد االطزح .  4

انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انؼمبر نظبكٍ انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انًهكٛخ ٔثٛمخ يٍ َظخخ. 
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 رؼذٚم ثٛبَبد االكٛبص دٌٔ انسبخخ انٗ رؼذٚم فٙ َظبو . 7

 (انًهك) ْٛئخ انكٓزثبء ٔانًبء 

انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انشزاء ػمذ أ انًهكٛخ ٔثٛمخ يٍ َظخخ. 

 رخفٛض رطٕو انجهذٚخ أٔل يزح.  6

 ٔطؼبدح انجهذ٘ ٔانًدهض انزُفٛذ٘ اندٓبس اػزًبد انٗ انًؼبيهخ رسزبج

 .انجهذٚخ لجم يٍ اػزًبدْب لجم انٕسٚز

اطزرّ ٔافزاد انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انطهت نظبزت انظفز خٕاس يٍ َظخخ. 

االٚدبر ػمذ يٍ َظخخ. 

انشٔاج ػمذ يٍ َظخخ. 

(ٔاالرايم نهًطهمبد) انٕفبح شٓبدح أ انطالق ػمذ يٍ َظخخ. 

 رخفٛض رطٕو انجهذٚخ طبثك .  5

انطهت نظبزت انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

انشٔخخ أ نهشٔج انذكٛخ انجطبلخ يٍ َظخخ. 

االٚدبر ػمذ يٍ َظخخ. 

انشٔاج ػمذ يٍ َظخخ. 
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 لغُ اٌحغبثبد
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 اطززخبع يجهغ انزأيٍٛ نفزر زظبة رطٕو انجهذٚخ.  1

انؼًالء خذيخ يزكش فٙ االطززخبع اطزًبرح يهئ. 

ٙانزٕخّ ٚزى انًشززكٍٛ خذيبد نذٖ يجبنغ ا٘ ٔخٕد ػذو زبل ف 

 .انسظبثبد نمظى

االطهٙ انزأيٍٛ رطٛذ رٕفٛز. 

انًؼبيهخ يٍ َظخخ. 

 

 اطززخبع يجهغ انزأيٍٛ نزخض انجُبء، االػالَبد، اشغبل انطزٚك.  2

االطهٙ انزأيٍٛ رطٛذ ارفبق. 

انطزٚك اشغبل االػالَبد، ،انجُبء اخبسح يٍ َظخخ ارفبق. 

انزأيٍٛ اطززخبع طهت اطزًبرح يهئ. 
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 رنٛاطننننً
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 َثًٍ الززازبركى ٔيالزظبركى فٓٙ ٔطٛهزُب نالررمبء ثخذيزكى

 فٙ انزطجٛك رسًٛم طزٚك ػٍ  انجزَبيح، ػجز يؼُب انزٕاطم ًٚكُكى

 انجسزٍٚ زكٕيخ يٕلغ ػجز انزطجٛمبد يزدز يٍ انذكٛخ ْٕارفكى

  .االنكززَٔٛخ

 شكٕٖ / يمززذ رمذٚى1)

 ٔانزسٕٚم انًزاخؼخ2)

 اندُٕثٛخ انًُطمخ ثهذٚخ رد3)

 ٔانزسمٛك انًزاخؼخ     (4

 انزد يزاخؼخ     (5

 ٔانزطٕٚز انزسهٛم     (6
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 رٛاطننً ِؼٕنننب

Southmun_bh 

@Southern_municipality 

Southernmun 

17986000  

     انخًٛضانٗ انظجذ يٍ  انؼًم انزطًٛخ ألبد 

  و 2:00 انٗ ص   7:00يٍ 

 ِشونض خذِننخ اٌؼّنننالء
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 ..شنسا ىنٌ
 ..ّسعى ىتيبٍت احتٍاجاتنٌ،، ّتشسف خبدٍتنٌ 

 ..اجلنىبٍت حتٍاث بيدٌت املنطقت ٍع 


