الشروط واألحكام ( رخص البناء )
(www.baladia.gov.kw) - 1هو موقع استتتتج راا يراخلص البناء الكجرو لا ا وخاستتتتج وام ل وقع
فأ ت يوافق ع ى االلجزام خهذه الشتتتروط ين بق الشتتتروط واالحكام الواراه عا اه ع ى استتتج وام ل وقع
االلكجرو ي وفي حال عوم موافقج ع لها يجعلن ع ل عوم اسج وام ال وقع.
 -2خوخول ع ى ال وقع يقر ويجعهو خأ يج جع خاأله لة والصتتتتلة القا و لة ع ى استتتتج وام ال وقع لاخة
عن ال ال
 -3ي جزم خأن اسج وام ل وقع سلكون حسب الشروط واالحكام والضواخط الواراه خالقوا لن وال وائح
ال نظ ة إلصوار يراخلص البناء
 -4ال يجوز ا شتتتتتتاء مبان عو أقامة عع ال ويوستتتتتتلعها عو يوعل ها عو يعوي ها عو يغللر معالم عي عقار
خحلره عو رامه عو يستتتتتتويجه اال خعو الحصتتتتتتول ع ى صافة الجراخلص واستتتتتتجك ال اال راءا ال زمة من
الب وية.
 -5صل خناء عو ع ل يجعلن قا و ا ا يرخلصه  ،يجري خوون رخصة عو خ فا ا إلشجراطا الرخصة الصااره
يجم وقله مباشتتتتتتره من قبل الب وية ويحظر ع ى ال ال عو ال قاول عو ال شتتتتتترف م اللة عمر الوق قبل
أزالة عسباب ال اللة.
 -6عي يرخلص يصور خال اللة ل قوا لن وال وائح يعجبر خاط ا وي غى مايجريب ع له من عثار.
 -7يحجلظ الب وية م ث ة خال وير العام خحقها في اإل هاء اللوري إلستتتتتتج وام ال وقع وألغاء ما يجريب
ع ى ذل من عثار حال أخ لكم خالشروط واألحكام العامة عو ال اصة عو عحكام القوا لن وال وائح ال نظ ة
إلصتتوار يراخلص البناء وقوا لن مزاولة ال هنة اون اإلخ ل خال ستتائ ة عن ذل نائلا ا عو مو لا ا أن صان
لذل مقجضى.
 -8عيعهو ع ا الوار االسجشارية  /ال كجب الهنوسي خالجقلو خااللجزاما القا و لة وصحة البلا ا واألوراق
وال ستتتتتتجنوا ال قومة مني ل ب الجرخلص وم اخقجها ل واقع وعيح ل ال ستتتتتتعوللة صام ة عن صافة
االلجزاما الناشتتتعة عنها و صذل مستتتعوالا عن عي خ أ يجريب ع ى أصتتتوارها خالجضتتتامن مع ال هنوستتتلن
ال وقعلن ع لها ،وعن الب وية عو عيا ا من موظللها ال يجح ل عي مستتتتعوللة يجاه ال كجب الهنوستتتتي عو الوار
اإل سج شارية عو ال ال عو الغلر جلجة عي خ سائر او م سعوللا مجريبة ع ى م ر ا ا سج وام ل وقع
خأي شكل من األشكال.
 -9يجب ع ى ال ال وال هنوس وال شتتتتتترف وال قاول اي اذ االحجلاطا ال زمة لستتتتتت مة ال با ي
ال جاوره والوقاية من الحريق ص ا يجب ع لهم أقامة ستتتتتتلاا حول مواقع الع ل طبقا ا ل واصتتتتتتلا الجي
يحواها الب وية واي اذ االحجلاطا ال زمة لس مة الع ال القائ لن خالجنللذ وعمن ال اره.
 -10ال ال وال كجب الهنوستتي وال قاول مستتعولون مستتعوللة صام ة عن س ت مة البناء طل ة فجره الجنللذ
وخعوها وصذا س مة ال با ي ال صقة الجي قو يجأثر خسبب ينللذ البناء موضوع الرخصة
 -11يكون ل وظللن القائ لن ع ى ينللذ عحكام قا ون خ وية الكويت والئحة ينظلم عع ال البناء حق
اخول ال واقع ال اضتتعة ألحكامها ل راقبة ستتلر األع ال خهذه ال واقع ع ى الو ه الصتتاار خه الجرخلص
وأثبا مايقع من م اللا واي اذ اال راءا ال قرره خهذا الشتتتأن  ،ولهم االستتتجعا ة خأفراا القوه العامة
عنو الحا ة وع ى ال ال وال هنوس ال شرف وال قاول من ال نلذ عو من ي ث هم ي كلن هؤالء ال وظللن
من القلام خوا بايهم في هذا الشأن.

مجج علن عو من
 -12عيع هو ع ا الوار االستتتتجشتتتتارية  /ال كجب الهنوستتتتي خصتتتتحة يوقلع ال ال عو ال
ينوب عنهم عن صافة ال راستتتت وال ستتتتجنوا ال قومة مني  ،ص ا عقر وعيعهو خصتتتتحة يوقلع ال هنوس
ا وعن يكون يحت قلو ال كجب الهنوستتتي وضتتت ن
ال ع اري واال شتتتائي ال وللن خالجوقلع ع ى ال
فجره سريان يرخلص ال كجب الهنوسي وال هنوسلن العام لن في ال كجب عو الوار االسجشارية وعن عرفق
ض ن ال سجنوا االيلاقلا ال برمة مع ال كايب االخرى حال و واها.
 -13عيعهو ع ا الوار االسجشارية  /ال كجب الهنوسي خجحويو شارع ال ومة حسب االشجراطا ال قرره من
قبل وزاره األشغال.
 -14عيعهو ع ا الوار االسجشارية  /ال كجب الهنوسي خااللجزام خإسقاط االع وه اإل شائلة خأخعااها الحقلقلة
حسب مقلاس الرسم ومحاورها ع ى ال ط ال ع اري ال قوم ل جرخلص
ا اإل شتتائلة وس ت مجها وم اخقجها
 -15عيعهو ع ا الوار االستتجشتتارية  /ال كجب الهنوستتي خصتتحة ال
ط ال ع اري ال رخص ويقوي ها مع فحص الجرخة ال عج و من عحو ال جبرا ال عج وه خ ل فجره
ل
ال يزيو عن ث ثة عشهر من ياريخ اصوار الرخصة وقبل الشروع في البناء.
 -16عيعهو ع ا الوار االسجشارية  /ال كجب الهنوسي عنو ط ب اصوار رخصة خناء ويو خالجـتتتتتتأصو من عن
العقار عباره عن عرض فضاء وفي حالة و وا مبا ي قائ ة يجعلن أصوار رخص هوم لج ال با ي مسبقا ا
ويحق ل ب وية اي اذ صل ماي زم أذا ثبت خ ف ذل .
 -17ي جزم الوار االستتجشتتارية عو ال كجب الهنوستتي عنو اصتتوار رخصتتة اضتتافة عو يعويل عو هوم عن يقوم
خاإلشراف ع ى ي الرخصة وال يحق ألي اار عو مكجب هنواسي عخر اإلشراف ع لها
ا ال اصتتتتتتتة
 -18ع ى ال ا ل و ال ه نوس ال شتتتتتترف عو ال قاول عن يجق لووا عث ناء الجنل لذ خال
خالج ويوا الكهرخائلة والهايللة والج ويوا الصتتتتتتحلة وشتتتتتتروط اإلطلاء العام والصتتتتتتحة ال هنلة وصذا
االشتتجراطا وال واصتتلا من صافة الجها ال عنلة وصذل اإللجزام خكافة مايقضتتي خه القوا لن واأل ظ ة
ال قرره.
 -19ع ى ال ال وال قاول وال هنوس ال شرف عن يجس وا الحووا واإلريلاعا ال اصة خالقسل ة قبل
ال باشتتره خحلر القواعو واالستتاستتا ال جص وهم وحوهم ال ستتعولون مستتعوللة صام ة عن صتتحة هذه
الحووا واالريلاعا وعن الجقلو خها اثناء الجنللذ وم اخقة اريلاعها في الجص لم ال ع اري مع ال ناسلب
ال حواه من قبل اااره الجنظلم وفي حالة و وا اخج ف يجم اخ ار الب وية خذل ويجم وق االع ال حجى
يجم الجأصو من م اخقة االريلاعا وال ناسلب ل ا يحواه أااره الجنظلم
 -20يجب عن يحلظ هذه الرخصتتة مع لع ال رائط والرستتوما وال حقا في موقع الع ل حلف ينلذ
اال شاءا وعن يقوم ل وظ الب وية عنو ال ب.
 -21يجب عن يجم ينللذ البناء عو األع ال وفقا ا لألصتتول اللنلة وطبقا ا ل رستتوما والبلا ا وال كستتجنوا
الجي منح الجرخلص ع ى عستتتتتتاستتتتتتها وعن يكون مواا البناءى ال ستتتتتتج ومة طبقا ل واا ال صتتتتتتر خها
خالجرخلص وال يجوز ااخال عي يعويل عو يغللر ع لها اال خعو الحصول ع ى يرخلص في ذل من الب وية
 -22يع ل خالرخصتتتتتتة ل وه ستتتتتتنجلن من ياريخ صتتتتتتوورها ويجوز يجويوها ل وه م ائ ة أذا لم يجعارض
الججويو مع مج با الئحة البناء ويعجبر الجرخلص الغلا ا أذا لم يشتتتتتترع في ينللذ االع ال ال رخص خها
خ ل موه سريا ه وال يعجبر شروعا ا في الجنللذ اي ام عع ال الحلر ال اصة خاالساسا
 -23ي جزم ال كجب الهنوستتتتي وال ال خجنللذ البناء من خ ل مكجب مقاول مرخص من قبل الب وية وي جزم
ال قاول خإسج راا صافة الجراخلص ال زمة مثل رخصة الس مة ورخصة الجشوين عنو الحا ة وغلرها
وذل من خ ل ال وقع االلكجرو ي ال اص خال قاوللن وال عو خصلصا ا لهذا الغرض في الب وية.

