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 المصانع. .2
 الفلل و مباني السكن العائلي. .3
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  الشروط الواجب مراعاتها لتركيب الواح الخاليا الشمسية لألبنية:

 ، مخطط موقعالطلبإثبات الملكية لمقدم  .1

مخطط هندسي لنظام الخاليا الشمسية على األسطح واألماكن المراد تركيب  .2
النظام عليه موضحا عليها  ابعاد األلواح الشمسية و األبعاد عن حد 

  التصوينة وإرتفاع القواعد إن وجدت.

   -التالية:تقديم تعهد عدلي من المالك بمراعاة المتطلبات  .3

  الخاليا الشمسية بطريقة محكمة وان يتم مراعاة إن يتم تركيب وحدات
  تأثير الرياح والثلوج عليها.

  .(تقرير انشائي) مراعاة تأثير وزن نظام الخاليا الشمسية على األسطح  

  .مراعاة عدم تغطية المناور 

  سم 50أن اليزيد ارتفاع القواعد (إن وجدت) عن السطح عن
سم من أعلى نقطة  270من أدنى نقطة لأللواح الشمسية وعن 

  لأللواح الشمسية .  

  سم عن  حد التصوينة .50التقل عن ترك مسافة 

  .ترك مسافات كافيه للصيانة بين ألواح الخاليا الشمسية  



 

 شائي لاللواحلهيكل االنعدم استغالل المساحات تحت ا  

. تقديم تأمين مسؤولية مدنية بشكل دوري لضمان السالمة العامة  4 
 في الموقع والمحيط.

  

الشروط الواجب مراعاتها لتركيب االلواح الشمسية لساحات  مواقف السيارات 
 المكشوفة:

 

 

 

 

 



  

  
  

إثبات ملكية قطعة األرض المقام عليها المواقف لمقدم الطلب أو رسالة عدم  . 1
ممانعة من المالك الستغالل األرض ألغراض تركيب ألواح الخاليا الشمسية على 

 ).، مخطط مساحةسقف المواقف(سند تسجيل، مخطط موقع

  في حال كانت المواقف مغطاه، يتم إرفاق صورة عن ترخيص المواقف.. 2

مخطط هندسي موضحا فيه توزيع ألواح الخاليا الشمسية على أسقف المواقف  .3
وارتفاع األلواح عن سطح األرض، ومقطع رأسي الرتفاع القواعد واأللواح عن 

  سطح األرض.

  تعهد عدلي من المالك بمراعاة المتطلبات التالية: .4

 ر عاة تأثيأن يتم تركيب وحدات الخاليا الشمسية بطريقة محكمة وأن يتم مرا
 الرياح والثلوج عليها.



  

  م من 3.25أن ال يزيد ارتفاع أعلى نقطة من ارتفاع الخاليا الشمسية عن
  سطح األرض.

 .مراعاة السالمة العامة تحت األلواح الشمسية  

 .مراعاة تأثير وزن الخاليا الشمسية على سقف المواقف  

 ف لى حد نصية عفي حال المواقف المكشوفة، يتم تركيب ألواح الخاليا الشمس
  لألحكام التنظيمية لقطعة األرض.اإلرتدادات القانونية 

لسالمة العامة في الموقع تقديم تأمين مسؤولية مدنية بشكل دوري لضمان ا. 5
  .والمحيط
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 االرتداد االماامي والجانبي للمناطق السكنية.
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