_____________________________________________________________________________________________

متطلبات إعتماد المخطط العام للمشاريع
التخطيطية
فً إطار سعً ادارة التخطٌط /بلدٌة دبً إلى
توثٌق عملٌة اعتماد المخطط العام للمشارٌع
التخطٌطٌة المقترحة تم إعداد الئحة بالمتطلبات
الالزم تقدٌمها لغرض إعتماد المشروع ،وطرٌقة
تقدٌمها
 1التقرير األولي (تقديم المشروع للتقييم األولي):
ٌتم تقدٌم تقرٌر أولً موضحا بخرائط ومستندات ورسوم وصور
وجداول ٌتضمن ماٌلً:
 .1مستندات تثبت ملكٌة األرض مثل الخارطة الموقعٌة أو خارطة
دائرة األراضً
 .2تحلٌل الوضع القائم لموقع المشروع ومجاوراته ومن ضمنها
المخططات التالٌة :
 طبوغرافٌة األرض
 النسٌج العمرانً القائم فً الموقع ومجاوراته
 شبكة الحركة والمواصالت ومن ضمنها حركة المشاة
 شبكة البنٌة التحتٌة
 أي خصائص أخرى
 .3دراسات ومخططات لوصف وتحلٌل التخطٌط العمرانً الشامل
المقترح للمشروع ومن ضمنها الخصائص التالٌة :
 وصف النسٌج والشكل العمرانً والم ناطق المفتوحة
وتوزٌع النشاطات العمرانٌة وعالقة المشروع مع المناطق
المجاورة بصورة عامة.
 مسارات ومحرمات وسعة شبكات المرور والنقل
والمواصالت بجمٌع اشكالها (حركة المشاة والدراجات
الهوائٌة والنقل البحري والقطارات ..الخ)
 مسارات ومحرمات شبكات البنٌة التحتٌة (الكهرباء
والمٌاه والغاز والصرف الصحً والري وتصرٌف مٌاه
األمطار ...الخ)


مقترح استعماالت األراضً والمناطق العمرانٌة



تحدٌد األرتفاعات فً مناطق المشروع .

 الخصائص السكانٌة (الخصائص االجتماعٌة
واالقتصادٌة ،الكثافات السكانٌة ،عدد السكان المتوقع
المقٌمٌن والزائرٌن... ،الخ)

Submittal Requirements for Master
Plan Approval

The Planning Department / Dubai
Municipality (DM) has prepared the
follwing guidelines /Check List to
stream the approval and submition

Draft Report (submission for
)preliminary assessment
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The Report shall be illustrated with maps,
documents, tables, drawings and photos; and
shall include the following:
1. A landownership proof such as an Affection
Plan, or Title Deed from the Land Department
2. Analysis of the exsisting site of the project
and surrounds with plans showing:
land topography
existing urban fabric and surrounds
accessibility and transport networks
including pedestrian movement
infrastructure network
other relevant issues.







3. Studies and Plans of the analysis and
description of the proposed
comprehensive MASTERPLAN including:
description of the proposed urban form
and fabrict, open spaces, distribution
of urban activities, and integration of
the total project with the surrounding
environments.
All kinds of Roads and Transport
networks (vehicles, pedestrian,
cycleways, water transport, trains
trams, etc) including capacity and right
)of ways (ROWs

Planning Department, Planning Research Section , October 2013
إدارة التخطيط ،قسم البحوث التخطيطية





page 1 of 4

_____________________________________________________________________________________________









2

Infrastructure networks ( Electricty,
gaz,, water, irrigation, drainage,
sewerage) including the ROWs.
proposed land-use and zoning .
Height limits across the Project Site.
expected population number and
distribution (including residents,
visitors, etc); desnsities; and socioeconomic aspects.
Housing yield and distribution.
Size and distribution of community
facilities including public open spaces
as per DM standards.
Environmental Impact Study as per DM
specifications.

Final Report (submission for
Final assessment)
Submission of updated Draft Report taking in
consideration all the comments and
recommendations of the DM Planning
Department . The Final Report shall also
include the following appendicies:
Appendix (1):
This shall include comments or 'No Objuction
Certificates' (NOCs) from the following Service
Authorities of Dubai Government where
required (depending on the nature of the
project) regarding the proposed Masterplan:


Roads & Transport Authority (RTA).



Dubai Electricvity & Water Authority
(DEWA).



Etisalat or/and DU.



Dubai Civil Avaiation Authority



Dubai Civil Defence



Dubai Police.



Dubai Supply Authority (Gaz).



Ambulance Services Centre

. عدد وتوزٌع الوحدات السكنٌة



Community Facilities  توزٌع الخدمات العامة
والمناطق المفتوحة مع تحدٌد العدد والمساحة بموجب
. ًالمعاٌٌر التخطٌطٌة المعتمدة لبلدٌة دب
 دراسة التأثٌرات البٌئٌة للمشروع بموجب
. ًالمواصفات المعتمدة فً بلدٌة دب

)التقرير النهائي (تقديم المشروع للتقييم النهائي
تقدٌم تعدٌل للتقرٌر األولً بعد األخذ بنظر األعتبار جمٌع
 بلدٌة دبً مع/ المالحظات والتوصٌات التً تعدها إدارة التخطٌط
:الملحقات التالٌة
:)1( ملحق
ٌتضمن شهادات عدم الممانعة أو مالحظات الجهات الخدمٌة لحكومة
دبً المعنٌة (حسب طبٌعة المشروع ) والمذكورة أدناه بخصوص
:مخطط المشروع المقترح
هٌئة الطرق والمواصالت
. ًهٌئة كهرباء ومٌاه دب
.اتصاالت أو دو
) ًهٌئة الطٌران المدنً (بخصوص ارتفاع المبان
.ًالدفاع المدن
.ًشرطة دب
. هٌئة دبً للتجهٌزات
مركزخدمات األسعاف









:)2( ملحق

ٌتضمن شهادات عدم الممانعة أو مالحظات ادارات البلدٌة المعنٌة
(حسب طبٌعة المشروع) والمذكورة أدناه بخصوص مخطط المشروع
:المقترح
إدارة الصرف الصحً و الري
. إدارة البٌئة
إدارة الصحة





 قد ٌتطلب المشروع استحصال شهادات عدم الممانعة او:مالحظة
 وهذا ٌعتمد على نوع،مالحظات من جهات أخرى غٌر مذكورة اعاله
. وطبٌعة المشروع وٌتم الطلب فً حٌنه
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Appendix (2):
This shall include comments or (NOCs) from
the following relevant DM Departments where
required (depending on the nature of the
project) regarding the proposed Masterplan:


Department of Sewerage & Drainage,
and Irrigation.



Department of Environment.



Department of Health.

NOTE:
Apart from the abovementioned requirements
in Apendicies 1 & 2, Dubai Municipalty may
request approval or NOC’s from other parties
depending on the type and nature of the
Project.
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Approval Phase
1. Submission of the Final Detailed Report
taking in consideration all the comments and
recommendations of the DM Planning
Department.
2. Submission of Masterplan illustrating:





Landuses and details of roads network.
Tables indicating development control
standards for the proposed allotments
within the Project boundary including:
uses, allotment area, gross floor area
and building envelope (height, built up
area, setbacks), and required parking
as per DM standards.
Tables indicating the distribution of
public facilities (number and areas).

3. The DM Planning Department shall prepare
The Masterplan Drawing 'Sign Off Sheet' format
and handed over to the Developer or his
Consultant for obtaing the approval of the
relevant Service Authorities as determined by
DM.
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مرحلة األعتماد
 تقدٌم التقرٌر التفصٌلً النهائً للمشروع بعد األخذ بنظر األعتبار.1
ً بلدٌة دب/ جمٌع المالحظات والتوصٌات التً تعدها إدارة التخطٌط
:  تقدٌم المخطط العام للمشروع موضحا علٌه.2
 استعماالت األراضً مع تفاصٌل شبكة الطرق
 جداول توضح التشرٌعات التخطًطٌة المقترحة لقطع
األراضً ضمن حدود المشروع (األستعمال ومساحة
األرض و المساحة الطابقٌة األجمالٌة واألرتدادات
واألرتفاع وعدد مواقف السٌارات ) والتً تم التفاق علٌها
.أثناء مراجعة المشروع
 جداول توضح توزٌع الخدمات العامة والمرافق (العدد
) والمساحة
 من قبلSign Off Sheet  ٌتم إعداد المخطط العام للمشروع.3
إدارة التخطٌط وتسلٌمها لممثل المشروع الستحصال اعتماد الجهات
المطلوبة التً تحددها إدارة التخطٌط
 بعد استحصال اعتماد الجهات المطلوبة موضحا علٌه رقم وتارٌخ.4
.االعتماد ٌتم االعتماد النهائً للمشروع من قبل البلد ٌة
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4. DM shall approve the Masterplan after
receiving the 'Sign Off Sheet' approved by each
relevant Service Authorities and indicating the
date and number of each approval or NOC.

Submission Procedures:
4 1. lodggement and follow up of Application

 كيفية تقديم طلب اعتماد المخطط العام للمشروع4

should be made elecronicly through Dubai
Municipality website www.dm.gov.ae starting
from 1.6.2013; and as previously advertised
guidilines to all developers.
2. Submission of Reports and Plans shall be as
follows:


5

All digital plans and drawings shall be
prepared using the application
Microstation V7 DLTM-2D; and must be
prepared in accordance with DM Digital
Data Delivery- General Standards
(copy of this specifications could be
obtained from DM project coordinator).

Fees Payment:
1- Fees to be paid as AED 0.03 / sq.m of the
approved project GFA
( minimum fees is AED
50,000.00 per project).
2- Fees to be paid as follows:
a - AED
50,000.00 downpayment
preleminary report submittal.

upon

b - Rest of payment ( if any) before DM final
approval.
3 - Payment Procedure by Applicant:
a - Obtain due fees payment invoice from Planning
th
Research Section ( DM main office - 8 floor).
b – Visit the DM Cashier (at DM main office –
Ground floor) to pay the fees and get the receipt.
c – Attach a copy of the receipt with the project Eapplication, and submit as mentioned above.
4 - E- application shall not be processed if the
payment reciept is not attached to it.
5 -Once the E-application including the fees payment
recept received and accepted by the Planning
Department, the paid fees shall not be refundable in
case of cancelation or postponement of the project
at any stage or for any reason.
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 ٌتم تقدٌم الطلب والمتابعة واألستالم خالل الموقع األلكترونً لبلدٌة.1
 وفق الدلٌل1.6.2013  اعتباراً منwww.dm.gov.ae ًدب
.ً األرشادي الذي تم األعالن عنه سابقا
: ً تقدم التقارٌر والمخططات المطلوبة كما ٌل.2
 المخططات الرقمٌة المقدمة ٌجب أن تكون بصٌغة
 وبموجب مواصفاتMicrostaion V7 2D DLTM
 (ٌمكنDM Digital Data Delivery- General Standards
.)طلب نسخة من المواصفات من منسق المشروع

كيفية تسديد رسوم إعتماد المخطط العام
للمشروع
 فلس لكل متر مربع من المساحة3 ٌتم تسدٌد رسوم بواقع- 1
 درهم50,000.00 الطابقٌة األجمالٌة للمشروع و بحد أدنى
.للمشروع
:ًٌتم تسدٌد الرسوم المطلوبة على النحوالتال- 2
 درهم ٌتم سدادها عند تقدٌم50,000.00  دفعة اولى بمبلغ
.ًالتقرٌر االول
ً أي مبلغ متبقً (إن وجد) ٌتم سداده قبل اإلعتماد النهائ
. للمخطط العام من قبل البلدٌة
: إجراءات تسدٌد الرسوم من قبل مقدم الطلب- 3
 الحصول على سند دفع من قسم البحوث التخطٌطٌة: اوال
(الطابق الثامن – بلدٌة دبً) ٌوضح قٌمة الرسوم المطلوب
.سدادها
-ً التوجه الى صندوق الدفع بلدٌة دبً (الطابق اال رض:ثانٌا
.بلدٌة دبً ) لسداد القٌمة المطلوبة و الحصول على اٌصال الدفع
 ٌتم إرفاق صورة إٌصال الدفع مع تقرٌر المشروع عند:ثالثا
.تقدٌم الطلب على الموقع االلكترونً كما هو موضح اعاله
سٌتم االعتذارعن قبول الطلب اال لكترونً من قبل ادارة التخطٌط- 4
.ما لم ٌكن مرفق به إيصال دفع الرسوم
بعد استالم وقبول الطلب اال لكترونً مع اٌصال دفع الرسوم من- 5
قبل إدارة التخطٌط لن ٌتم رد مبلغ الرسوم فً حالة إلغاء او
. تأجٌل المشروع فً أي مرحلة و ألي سبب من االسباب
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