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المحتوى

الرابع

ة الحصول على اللوائح الخاص

بإدارة المباني 

الثالث

طلب رخصة بناء جديد

الثانى

طلب مشروع 

األول

الموقع إلىتسجيل الدخول 

الرسمي لبلدية رأس الخيمة



بلدية لى الموقع الرسمي لإتسجيل الدخول 

رأس الخيمة

زةميذاتبيئةتوفيرعلىالخيمةرأسبلديةتعمل

افةكربطوتم.واالستقراروالعملللمعيشةتنافسية

مما،اإلجراءاتسرعةترابطلضمانآليا  البلديةأقسام

عةوسرالدائرةموظفيأداءبمستوىاالرتقاءإلىأدى

ةودقللمراجعينمميزةخدماتوتقديمالمعامالتإنجاز

.المتبعةاإلجراءاتتنفيذ

العودة إلى المحتوى3



اختيار الخدمات اإللكترونية

ع بلدية الدخول للصفحة الرئيسية لموق
رأس الخيمة

https://mun.rak.ae/ar/Pages/def
ault.aspx
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2

3
اختر الخدمات اإللكترونية

3

2

1

(معامالتى)اختر الخدمة الذاتية 

https://mun.rak.ae/ar/Pages/default.aspx


:اختيارات لتسجيل الدخوليوجد عدة 

اختيارات تسجيل الدخول

التسجيل/ الدخول 4
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2

3
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اختر الخدمات اإللكترونية 5

5

بلدية رأس الخيمةرختا 6
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تصاريح البناءخترا 8 إدارة المبانيخترا ابدأ الخدمة 7 9

7

8

ابدأ الخدمة
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طلب مشروع

أيالخاليةللقسائمجديدمشروعطلباختياريتم

بتحديدخاليهأرضعلىجديدبناءرخصةإلصدار

استشاري–المصمماالستشاري)العملشركاء

قائمةابينهيوجدحالفياما،(المقاول–االشراف

سيمةالقرقمادخالعندتلقائيايظهرالمشروعرقمفأن

العملشركاءنفسحالفيفقطاختيارهويجب

العودة إلى المحتوى8



اختر تصاريح 1

1

ر طلب مشروعختا 2

2

طلب مشروع-تصاريح ZP00



األرضمخططفيالموجودالتساعيالقسيمةرقمادخال 1

اختر الخدمات اإللكترونية 3

زايدخالشيبرنامج-لجميع القسائم عادي)التسليمنوعادخال

(لقسائم البرنامج ققطلإلسكان
2

كانتفي حال)لإلسكانزايدالشيخبرنامجصالحيةتحديد

(قطفالبرنامجبموجبالقسيمة
3

(  إلزامي* الحقل المؤشر )بيانات مقدم الطلبادخال

(.االستشاري المصمم)ادخال رقم تعريف شريك العمل •
4

(اختياري)ادخال بيانات االستشاري المشرف  5

(اختياري)ادخال بيانات شركه المقاوالت  6

(اختياري)ادخال بيانات شركه مقاوالت الباطن   7

1

2
3

4

567

(إلزامى)ادخل رقم تعريف مقدم الطلب 

الرخصة التجارية تظهر تلقائيا

بيانات المندوب تظهر تلقائيا

نقاط إجباريه قبل استالم الرخصة 
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“إضافة جديد"بالضغط على ( الكروكي)يجب ارفاق مستند مخطط األرض 

إضافة جديد

9 تسليم

الضغط على تسليم 9

10

نتيجة

10
األرضمةقسيبياناتتشملوالتقديمبياناتتظهرالتسليمبعد

المكتبوبياناتالمشروعورقمالطلبورقمالمالكواسم

.االستشاري



طلب رخصة بناء جديد

أيديوجالأيالخاليةللقسائمجديدبناءرخصةطلب

بناءرخصةطلباختياريتمالقسيمة،علىقائمبناء

يالفمالحق،خاصة،فيال)األبنيةأنواعلجميعجديد

ي،طابقمبنىصناعي،مبنىعام،مبنىاستثمارية،

(الطوابقمتعددمبنى

1
2

العودة إلى المحتوى



"رجوع"الستكمال الطلب يتم اختيار  1

رجوع

1

اختار طلب رخصة بناء جديد 2

طلب رخصة بناء جديد- ZP02

2



.ادخال رقم القسيمة التساعي الموجود في مخطط األرض 1

إنشاء طلب رخصة بناء جديد  3

(.تم توضيح سابقا)اختر رقم المشروع 2

(.ملحق خدمات+ مبنى صناعي : مثال) كتابة مشتمالت البناء  3

.ادخال رقم شهادة خلو خدمات اتصاالت 4

FEWAادخال رقم شهادة خلو خدمات  5

.FEWAادخال رقم حساب  6

.ادخال منطقة الدفاع المدني 7

برنامج-عادي لجميع القسائم ) ادخال نوع التسليم 

(الشيخ زايد لإلسكان لقسائم البرنامج فقط
8

1

2

3
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تظهر البيانات تلقائيا حسب المدخل في

طلب المشروع

تظهر البيانات تلقائيا حسب المدخل في

طلب المشروع 

8



شركاء العمل  4

ي طلب بيانات االستشاري المصمم تظهر تلقائيا حسب المدخل ف

المشروع
1

-المقاول-االستشاري المشرف : ادخال بيانات كل  -اختياري 

( المقاول الباطن
2

والماء يجب ادخال بيانات االستشاري للهيئة االتحادية للكهرباء

((FEWA
3

تظهر باقى البيانات تلقائيا

123

المقاول الباطنالمقاولاالستشارى المشرف استشارى  FEWAاالستشارى المصمم

انشائي/ إضافة مهندس معماري  5

ي طلب بيانات االستشاري المصمم تظهر تلقائيا حسب المدخل ف

المشروع
1

-المقاول-االستشاري المشرف : ادخال بيانات كل  -اختياري 

( المقاول الباطن
2

إضافة جديد

1



(  يإلزام* الحقل المؤشر )نظهر النافذه الدخال بيانات المبنى الجديد . اختار إضافة جديد 1

اختيارعدد المباني التكررة 2

اختيار نوع البناء 3

( موضح في النافذة على اليسار) اختيار نوع المبنى  4

اختيار نوع االساسات 5

اختيار نوع نظام البناء  6

اختيار ارتفاع المبنى 7

(  دد الطوابقمبنى متع/مبنى طابقي/فيال استثمارية/فيال الخاصة : اجباري على )اختيار مخططات اتصاالت 

(اما االنواع االخرى يجب على االستشاري أن يقرر ما إذا كانت تحتاج إلى مخططات اتصاالت أم ال

8

(يجب على االستشاري أن يقرر ما إذا كانت تحتاج إلى مخططات كهرباء أم ال)اختيار مخططات كهرباء  9

(حسب شروط الئحة بارجيل) اختيار مخططات السباكه والمخططات الميكانيه  10

(FEWA)اختيار القدرة الكهربائية الخاص بهيئة الكهرباء والماء  11

ضغط لتحديد استخدام المبنى من القائمة ثم أ" إضافة االستخدام الرئيسي"اختيار 

" .إضافة"

12

(.ان وجد)إلضافة مبنى جديد آخر 1إعادة الخطوة رقم : ملحوظة

2

إضافة جديد 1
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شركاء العمل  6



"إضافة جديد"من نافذة تفاصيل الحائط أضغط  1

(إن وجد) إضافة تفاصيل الحائط  3

اختار نوع الحائط  2

اختار مادة السور 3

حدد طول الحائط واالرتفاع عدد البوابات 4

بعد  االنتهاء إضغط إضافة 5
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3
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المرفقات 8

:تحميل المستندات اإللزامية

.المخطط1.

.خطاب التكليف2.

.خلو الموقع من الخدمات3.

.نسخة من هوية المالك4.

( بارجيل) قائمة التدقيق لالئحة المباني الخضراء 5.

 Consultant Measurementsيجب ارفاق نموذج قياسات االستشاري6.
Template

".تسليم"بعد االنتهاء اضغط على 7.

:تحميل المستندات الخدمات

، في حال كان االستشاري مختلف عن  FEWAاالتفاقية مع استشاري 1.

.االستشاري المصمم

مخططات + الصرف الصحي+الدفاع المدني + مخططات اتصاالت 2.

قة في حال كان االستشاري قد حصل سابقا على مواف)المياة  + الكهرباء 

(مخططات لل



التسليم 9

:حةعند الضغط على تسليم تظهر النافذه ادناه موض

.  سوم من التسليم وذلك للبدء بتحميل المخططات15على االستشاري دفع الرسوم خالل 

نوع المعاملة•

رقم المعاملة•

رقم المشروع•

رقم القسيمة•

ممبيانات المكتب االستشاري المص•

:تفاصيل البناء•

نوع المبنى•

رقم المبنى•

استعمال المبنى•

عدد الطوابق•

طول الحائط•



المخططات 10

:  الي عند البدء بتحميل المخططات يجب وضع جميع الرسومات في النموذج الخاص بالبلدية كما هو موضح ، و يجب تعبأه المطلوب في الرسومات كالت

مساحة الطابق حسب نوع المبنى

اسم المالك

اسم المشروع

عنوان اللوحة 

المنطقة 

حسب الموضح عند االنتهاء من)رقم المعاملة  

( طلب التقديم 

حسب الموضح عند االنتهاء من) رقم المبنى 

( طلب التقديم 

الطابق

 ARCH –STRC-FWAT-FELC) نوع المخطط 
نوع +(ETIS-DRAN-CIVILرقم اللوحة –

 (MECH., ELEC., PLMP)مخططات بارجيل 

رقم القسيمة 

اسم الطابق، اسم اللوحة

ممبيانات وشعار المكتب االستشاري المص 1

تفاصيل المخطط 2

1

2



الحصول على اللوائح الخاصة بإدارة 

المباني

كللوالتشريعاتالقوانينالخيمةرأسبلديةوفرت

لالحصويمكنحيث،المبانيإدارةفيهابمااإلدارات

منولهبسهالتشريعاتووالقوانيناللوائحجميععلى

للبلديةالرسميالموقع

2
1

العودة إلى المحتوى



الحصول على اللوائح الخاصة بإدارة المباني 

ع بلدية الدخول للصفحة الرئيسية لموق
رأس الخيمة

https://mun.rak.ae/ar/Pages/def
ault.aspx

اختيار البيانات المفتوحة 

3

2

1

اختيار القوانين والتشريعات 

1

2

3

https://mun.rak.ae/ar/Pages/default.aspx


يتوفر جميع القوانين و اللوائح التنظيمية المعتمدة لتنظيم ترخيص األبنية في إمارة رأس الخيمة  4



لالستعالم و طلب المساعدة 

رقم مركز االتصال

8001661

:البريد االلكتروني

info@mun.rak.ae


