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بالنسبة لجميع أنواع الوحدات مثل التجزئة /التجارية/
المكتبية والسكنية والصناعية ،يُسمح بتصميم وتنفيذ أعمال
الديكور المدرجة أدناه دون الحصول على تصريح من
إدارة الهندسة المدنية في دائرة التخطيط والتطوير –
تراخيص:
 .1أعمال تشطيب الجدار الداخلي /الطالء:
أي تشطيب نهائي للجدار الحالي باستخدام مواد
زخرفية مثل البالط ،والحجر ،وورق الحائط،
والقشرة الخشبية والطالء وما إلى ذلك (ال ينطبق هذا
على الوحدة الصناعية ومنافذ الطعام).
 .2التأثيث:
أي قطع أثاث متحركة ورفوف عرض لمحالت البيع
بالتجزئة التي يتم وضعها داخل المنطقة.
 .3القواطع /الحواجز الجافة منخفضة االرتفاع:
قواطع الجدران الجافة ،والتي تستخدم عادة في إنشاء
الجدران الداخلية باستخدام األلواح المصنوعة من
الجبس أو ما شابه .يجب أال يتجاوز ارتفاع القسم
المنخفض  1.8متر من مستوى التشطيب.
يتم تصنيف أي قسم آخر يزيد ارتفاعه عن  1.8متر
على أنه قاطع كامل االرتفاع يجب تقديمه للحصول
على موافقة تراخيص.
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 .4األرضيات:
أي سطح إضافي مغطى إما دائم أو قابل لإلزالة فوق
اللوح اإلنشائي الحالي ويتضمن مواد مثل بالط
السيراميك ،واألرضيات الخشبية ،والحجر ،والبالط،
والفينيل ،والسجاد ،والعديد من طالء األرضيات
الكيميائي غير الملحوم( .ال ينطبق هذا على الوحدة
الصناعية ومنافذ الطعام).
 .5استبدال النوافذ واألبواب الموجودة (في الجدران
الجافة) :استبدال األبواب والنوافذ الداخلية الموجودة
في الجدران القائمة دون المساس بشكل الفتح/
اإلطار.
بناء على ما ورد أعاله ،ال يلزم الحصول على تصريح
 /موافقة على أعمال التعديالت على جميع ما سبق
(لجميع أعمال الديكور دون النظر إلى مساحة المنطقة
المعدلة) .في حين أن جميع التوسعات على جميع
المرافق الحالية أو توسعات المرافق التي ال تتجاوز
مساحة األعمال اإلنشائية فيها  100متر مربع تتطلب
الحصول على موافقة التعديالت وتتطلب شهادة عدم
ممانعة (لتجهيز الموقع) بحسب التعميم في موقع
تراخيص ،بينما تتطلب األعمال اإلنشائية التي تتجاوز
مساحتها  100متر مربع موافقة قسم ترخيص المباني
في دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص.

تنفيذ أعمال الديكور المذكورة أعاله يخضع للشروط
واألحكام التالية:
 .1تنفيذ أعمال الديكور من خالل مقاول معتمد لديه
ترخيص ساري المفعول في دبي يدرج األنشطة
ذات الصلة.
 .2االلتزام بمواصفات البناء والشروط واألحكام
والتشريعات مع التصميم المعمول به في إدارة
الهندسة المدنية في دائرة التخطيط والتطوير –
تراخيص
 .3االلتزام بمتطلبات الدفاع المدني و ( DUDCأصحاب
الهمم) والمتطلبات األخرى المناسبة "لالستخدام".
 .4تنفيذ أعمال الديكور ضمن (المساحة المؤجرة) حدود
وحدات البناء المعتمدة (حسب مخططات البناء
المرخصة) وال تشمل أي مساحات بناء للمضافة أو
الملغاة أو الملحقة أو المنفصلة.

 .5يجب على المستأجر الحصول على موافقة المالك
للموافقة على تنفيذ أعمال الديكور.
تحتفظ دائرة التخطيط والتطوير -تراخيص بحقها في تدقيق
أي أعمال تم تنفيذها للتحقق من مدى المطابقة للمتطلبات
التنظيمية المنصوص عليها وتنفيذ العقوبات المنصوص
عليها في اللوائح ذات الصلة في حالة عدم المطابقة.

