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بعد الحصول على الموافقة التخطيطية الالزمة ،يرغب المطورون في الغالب في إجراء تغييرات على المخططات التفصيلية
المعتمدة .في بعض الحاالت ،يتعين على المطور تقديم طلب جديد لمراجعة المخططات بعد إدخال التغييرات عليها .أما في
حال ما إذا كانت التغييرات بسيطة فإنه يتم اعتمادها باعتبارها تعديالت طفيفة على المخطط المعتمد مسبقا دون الحاجة لتقديم
طلب جديد.
التعديالت المقبولة
تعتبر التعديالت مقبولة في حال عدم تسببها في تغيير خصائص المشروع التطويري بشكل كبير وملحوظ ،وعدم اإلخالل
باشتراطات المجلس ،وعدم إحداثها ألي تأثير في المناطق المجاورة .فيما يلي أدناه أمثلة للتوضيح:
المخطط الرئيسي
المشروع
الزيادة في المساحة الطابقية اإلجمالية لقطعة أرض بنسبة الزيادة في المساحة الطابقية اإلجمالية للمخطط الرئيسي
كامال بنسبة  %5أو أقل من ذلك من مجموع المساحات
 %5أو أقل من ذلك من مجموع المساحات الطابقية
اإلجمالية للقطعة أو بمقدار 1500م 2أيهما أصغر ،و/أو الطابقية اإلجمالية للمخطط الرئيسي.
(يتعين إصدار شهادة عدم ممانعة تؤكد صالحية البنية
تخفيض مساو في المقدار للمساحة الطابقية اإلجمالية
التحتية لتحمل الزيادة المطلوبة)
لقطعة أرض أخرى للتعويض عن الزيادة الممنوحة.
تغييرات ثانوية في واجهات الفلل السكنية والتجارية
التغيير في اشتراطات التطوير.
والمنصات واألبراج ،ويشمل ذلك التغيير في المواد
المستخدمة وفتحات النوافذ والمداخل والمخارج وما شابه التغيير في مخططات مراحل التنفيذ.
ذلك.
إنشاء مالحق إضافية أو توسيعات ضمن حدود قطعة
تقسيم أو دمج قسائم.
األرض.
تغيير استخدام األرض ،شريطة التعويض بمرفق
تعديل مواقع المداخل والمخارج المخصصة للمركبات
مجتمعي إضافي ،وتقليل المساحة الطابقية اإلجمالية في
والخدمات وممرات عبور المشاة.
المناطق التي تزيد فيها حركة المركبات.
تغييرات ثانوية ناجمة عن الحسابات الخاصة بالمساحة
التغيير في تصميم أعمال تجميل األراضي .التغيير في
الطابقية اإلجمالية.
المواد.
تغيير استخدام األرض ،شريطة التعويض بمرفق
تغيير استخدام األرض ،شريطة التعويض بمرفق
مجتمعي إضافي ،وتقليل المساحة الطابقية اإلجمالية في مجتمعي إضافي ،وتقليل المساحة الطابقية اإلجمالية في
المناطق التي تزيد فيها حركة المركبات.
المناطق التي تزيد فيها حركة المركبات.
التغيير في تصميم مرافق مواقف المركبات أو مواقع
التغيير في تصميم مرافق مواقف المركبات أو مواقع
المنحدرات أو المداخل والمخارج ومناطق التحميل
المنحدرات أو المداخل والمخارج ومناطق التحميل
والتفريغ.
والتفريغ.
الزيادة في عدد الوحدات لكل قطعة أرض ،شريطة
الزيادة في عدد الوحدات لكل قطعة أرض ،شريطة
تخفيض نفس عدد الوحدات من قطعة أرض أخرى
تخفيض نفس عدد الوحدات من قطعة أرض أخرى
بديلة.
بديلة.
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تخضع كافة التعديالت المذكورة أعاله لتقديرات إدارة المجلس ،التي قد تطلب أو توجِّ ه بضرورة
مالحظة:
تقديم طلب مبدئي أو طلب تفصيلي معدل بالكامل.
إجراءات النظر في طلب التعديالت الثانوية
 .1تعرض التعديالت الثانوية المقترحة على إدارة التطوير العمراني بما يتوافق مع اشتراطات التقديم المدرجة أدناه.
 .2تعيين مدير مشروع توكل إليه مهمة مراجعة التعديالت الثانوية المقترحة.
 .3عقد اجتماع لمناقشة التعديالت المقترحة إذا ما اقتضت الضرورة.
 .4تداول االستشارات الداخلية الالزمة مع سائر إدارات المجلس لمناقشة المقترح إذا ما استدعت الضرورة.
 .5يصدر قرار المجلس (بالموافقة أو الرفض) بموجب كتاب رسمي يوجّ ه إلى بلدية مدينة أبوظبي المو ّقرة والمطوّ ر.
متطلبات النظر في طلب التعديالت الثانوية
ينبغي تقديم مخططات توضح التعديالت الثانوية ،وفيما يلي أدناه قائمة شاملة بكافة المتطلبات ،حيث يحيط موظف المجلس
المعني مقدم الطلب علما بالمخططات غير المطلوبة:







مخطط حدود قطعة األرض
واجهات المبنى
جدول ملخص إحصائيات المشروع
إحصائيات الطلب على المرافق
مخططـ(ـات) المرافق
بيان ومخطط إحصائيات المساحة








مخطط استخدامات األرض
مخططات طوابق المبنى
مخطط استخدامات األرض عند منسوب سطح
األرض  /الشارع
مسارات الحركة ومخطط المداخل والمخارج
المخطط الشامل للمداخل والمخارج
مخططـ(ـات) الموقع ألعمال تجميل األراضي

توضيح بشأن التعديالت الرئيسية
تعتبر المخططات المع ّدلة غير مقبولة إذا أدت التعديالت إلى:








طرح اعتبارات جديدة لم يتم أخذها بعين االعتبار مسبقا بخصوص المسائل/المواد التخطيطية.
اقتراح تطوير يختلف اختالفا جوهريا في طبيعته عن المخططات المعتمدة ،أو في حال اعتماده فإنه يتطلب اشتراطات
تخطيطية مختلفة عن االشتراطات الواردة في خطاب االعتماد.
2
الزيادة في المساحة الطابقية اإلجمالية لقطعة أرض بما يزيد عن  %5أو 1500م من مجموع المساحات الطابقية
اإلجمالية للقطعة (المشروع).
الزيادة في المساحة الطابقية اإلجمالية للمخطط الرئيسي كامال بنسبة تزيد عن  %5من مجموع المساحات الطابقية
اإلجمالية (المخطط الرئيسي).
تغييرات أخرى في االستخدام غير مذكورة فيما تقدم أو تتطلب توفير مرافق مجتمعية إضافية أو استبعاد مرافق
مجتمعية.
تغييرات تتطلب االستعانة بالخدمات االستشارية لجهات خارجية.
أية تعديالت ال يعتبرها المتخصصون بإدارة التطوير العمراني تعديالت ثانوية.

في الحاالت المذكورة أعالهَ ،ي َ
لزم تقديم طلب تفصيلي جديد ،وال تؤخذ تعديالت الموافقات المبدئية بعين االعتبار.

الوضوح والشفافية
تتيح هذه المنهجية المتسمة بالوضوح والشفافية فرصة إدخال تعديالت ثانوية على المخططات المعتمدة ،والتي يهدف المجلس
من خالل العمل بموجبها إلى تب ّني إجراءات واضحة يتبعها المطوّ رون ومن يتبعهم من القائمين على الخدمات
االستشارية/المكاتب االستشارية إلجراء تغييرات في المخططات المعتمدة.
ولمزيد من االستفسارات بهذا الخصوص ،يود اإليعاز للمعنيين لديكم التواصل مع خدمات المطوّ رين عبر البريد اإللكتروني:
.DS@upc.gov.ae
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