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إدارة تراخیص البناء

Type something

تختص إدارة تراخیص البناء بإصدار تراخیص البناء المختلفة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات 
المعتمدة، والتنسیق مع الدوائر المحلیة والمؤسسات الاتحادیة فیما یخص اشتراطات المباني، 
وإجراء التدقیق الإنشائي والمعماري والصحي على المخططات، بالإضافة إلى إصدار شهادة 

اعتماد وتقییم المهندسین الإنشائیین.
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قسم خدمات تراخیص البناء

من أبرز اختصاصات قسم خدمات تراخیص بالبناء ما یلي:

• متابعة الملاحظات مع المكاتب الاستشاریة وختم المخططات.

• استقبال معاملات مشاریع النماذج المعتمدة مسبقًا (مكتب وسور) في المناطق الصناعیة.

• اصدار شهاده لمن یهمه الامر.

• اصدار تراخیص البناء للمشاریع بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة في إمارة الشارقة.

• استقبال معاملات مشاریع الوحدة السكنیة المصغرة .

•  إصدار التصاریح الخاصة بمشاریع البناء.

•  التنسیق مع الدوائر المحلیة والمؤسسات الاتحادیة فیما یخص اشتراطات وسلامة المباني.

• إصدار تقریر موقع لتصدیق رخص الفنادق.

• متابعة المعاملات الخاصة بمشاریع التعدیلات والإضافات واعتمادها وإصدار إجازة بناء لها.

• إعداد وتقدیم دورات ومحاضرات هندسیة لمواكبة تطّورات الهندسة.
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قسم الدراسات الهندسیة

 من أبرز اختصاصات قسم الدراسات الهندسیة ما یلي:

• وضع المواصفات المناسبة لمواد البناء وتصنیفها.

• دراسة واعتماد مواصفات مواد البناء للمشاریع والتأكد من مطابقتها للوائح والأكواد العالمیة.

•  وضع الشروط الفنیة المناسبة للمشاریع طبًقا لحجم المشروع وموقعه ونوعیه استعماله.

• متابعة الرسوم والمخالفات لبنود التشطیبات والتكسیات الخارجیة.

• استحداث شروط ومواصفات المباني المستدامة ونظام تقییم المباني في إمارة الشارقة.

•  تحدیث وتنظیم نظم المباني الخضراء في الامارة.

• ادراسة شروط التصمیم المعماري للمشاریع.
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قسم تدقیق المشاریع الهندسیة

من أبرز اختصاصات قسم تدقیق المشاریع الهندسیة ما یلي:

• التدقیق على المخططات المعماریة والانشائیة والصحیة للمشاریع التجاریة والصناعیة والسكنیة 
ومطابقتها بالمواصفات المعتمدة بالامارة.

• التدقیق على نتائج فحص التربة قبل التدقیق على القواعد المسلحة.

•  اصدار تقریر موقع موجه لدائرة التنمیة الاقتصادیة لتصدیق رخص الفنادق.

•  اعتماد مخططات التهویة المیكانیكیة ومطابقتها بالشروط والمواصفات.

•  اعتماد خزانات صرف صحیة مسبقه الصنع.



1

23

4

1

23

4
قسم التعدیلات الهندسیة

قسم تدقیق المشاریع الهندسیة قسم الدراسات الهندسیة

قسم خدمات تراخیص البناء



Type something :من أبرز اختصاصات قسم التعدیلات الهندسیة ما یلي

• احتساب الرسوم والمخالفات للمشاریع التجاریة والصناعیة والسكنیة المعدلة استناًدا إلى تقاریر التفتیش.

•  تدقیق واعتماد المخططات المعماریة والانشائیة والصحیة للمشاریع التجاریة والصناعیة والسكنیة المعدلة.

• التدقیق على نتائج فحص الخرسانة للمشاریع القائمة.

•  رفع التقاریر الفنیة للجان الاسترحام.
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