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وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )158ل�سنة 2018
ب�ش�أن �ضوابط و�صالحيات املكاتب الهند�سية للقيام
ب�أعمال املراجعة الالزمة ال�ست�صدار تراخي�ص البناء
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )51ل�سنة  2014يف �ش�أن تنظيم مزاولة املهن الهند�سية،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة
 1977وتعديالتها،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )51ل�سنة  2014يف �ش�أن تنظيم مزاولة املهن
الهند�سية ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )27ل�سنة ،2016
وعلى القرار الوزاري رقم ( )134ل�سنة  2018ب�ش�أن �ضوابط وا�شرتاطات اعتماد املكاتب
للقيام مبراجعة الر�سومات والبيانات وامل�ستندات واخلرائط الالزمة ال�ست�صدار تراخي�ص
البناء،
وبعد � ْأخذ ر�أي اجلهات ذات العالقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

للمكاتب الهند�سية َّ
املرخ�ص لها ِو ْفق ًا للقانون رقم ( )51ل�سنة  2014يف �ش�أن تنظيم مزاولة
املهن الهند�سية القيام ب�أعمال مراجعة الر�سومات والبيانات وامل�ستندات واخلرائط الالزمة
ال�ست�صدار تراخي�ص البناء.

املادة الثانية

�أ  -يلت���زم المكت���ب الهند�سي بمراجع���ة الر�سومات والبيان���ات والم�ستن���دات والخرائط المع َّدة
والمق َّدم���ة من ِق َب���ل مكتب هند�سي �آخر في نف����س فئته �أو �أقل ال�ست�ص���دار ترخي�ص البناء،
ويجب �أنْ ت�شتمل المراجعة الت�أكد من الآتي:
 -1ا�ستيفاء الت�صاميم المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية لمتطلبات وا�شتراطات

العدد – 3385 :األربعاء  26سبتمبر 2018

تراخي�ص البناء.
 - 2ا�ستيفاء الت�صاميم الهند�سية لمتطلبات وا�شتراطات �شئون الطيران المدني.
 - 3ا�ستيفاء الت�صاميم الهند�سية لمتطلبات وا�شتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني.
 - 4ا�ستيفاء الت�صاميم الهند�سية لمتطلبات وا�شتراطات �شئون الزراعة.
 - 5ا�ستيفاء الت�صاميم الهند�سية لمتطلبات �إدارة المناطق ال�صناعية.
 - 6ا�ستيفاء الت�صاميم الهند�سية لمتطلبات المجل�س الأعلى للبيئة.
 - 7االلتزام بالمعايير واال�شتراطات المذكورة في الموافقة المبدئية (�إنْ ُو ِجدت)
 - 8االلتزام بمعايير ال�سالمة في ت�صميم المداخل والمخارج.
 - 9االلتزام بمعايير ال�سالمة في ْ
القطع لزاوية الر�ؤية.
 - 10االلتزام بمن�سوب الطريق المعت َمد.
 - 11احت�ساب الأحمال الكهربائية.
َّ
المخطط في الحاالت التي تتطلب ذلك ح�سب
 - 12وجود محطات كهربائية فرعية �ضمن
ا�شتراطات �إدارة توزيع الكهرباء.
ب  -للمكت���ب الهند�سي القائ���م ب�أعمال المراجعة اال�ستعانة بمكتب هند�س���ي �آخر لإتمام �أعمال
المراجعة في حالة عدم تو ُّفر جميع التخ�ص�صات الهند�سية الالزمة لديه.

املادة الثالثة

يلغى القرار رقم ( )134ل�سنة  2018ب�ش�أن �ضوابط وا�شرتاطات اعتماد املكاتب للقيام
مبراجعة الر�سومات والبيانات وامل�ستندات واخلرائط الالزمة ال�ست�صدار تراخي�ص البناء،
ويلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

املادة الرابعة

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 13 :محرم 1440هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق� 23 :سبتمبر 2018م
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