
 يلزم استخراج تراخيص للعديد من أنشطة البناء
 داخل مقاطعة سان دييغو. يرىج مراجعة هذه القامئة

 للتعرف عىل اشرتاطات الرتخيص العامة، وبيانات جهة
االتصال، وموارد إضافية.

 مت تصممي اجلدران االحتجازية الحتجاز الرتبة أو املواد األخرى، ما
 يؤدي إىل إنشاء ارتفاعني خمتلفني. إذا كنت ختطط لبناء جدار

 احتجازي يزيد ارتفاعه عن ثالثة (3) أقدام، أو جدار احتجازي بأي
 ارتفاع يدمع وزًنا إضافًيا فوق اجلدار (عىل سبيل املثال، ممر)،

 فاسترش خدمات بناء املقاطعة بشأن احلصول عىل ترخيص وفق
اللواحئ التنظميية لقانون البناء يف اكليفورنيا.

 هل أحتاج إىل ترخيص بناء؟

اجلدار االحتجازي

التدرجي

اتصل خبدمات البناء عىل الرمق 565-5920 (858)
 www.sandiegocounty.gov/content/sdc/pds/bldg.html   أو مق بزيارة

   اتصل بإدارة تمنية األرايض عىل الرمق 2055-694 (858) أو مق بزيارة
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/pds/LandDevelopment.html 

 يتضمن التدرجي حتريك الرواسب إلنشاء قاعدة مستوية أو منحدر
 حمدد، ويكون ذلك عادة بغرض البناء أو تنسيق املناظر الطبيعية. إذا

 كنت ختطط . لتدرجي أكرث من 200 ياردة مكعبة من املواد أو حفر
 (قطع) منحدر أكرب من مثانية (8) أقدام معودية، فاسترش إدارة تمنية

 األرايض (Land Development) باملقاطعة بشأن احلصول عىل
ترخيص تدرجي وفًقا للواحئ التنظميية لقانون تدرجي املقاطعة.
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   اتصل هبيئة املياه عىل الرمق 1990-516 (619) أو مق بزيارة
www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/

stormwater/construction.html

(Zoning Information Counter) اتصل بقسم معلومات تقسمي املناطق
  لدى إدارة PDS عىل الرمق 5981-565 (858) أو مق بزيارة

PDS اتصل بقسم معلومات تقسمي املناطق لدى إدارة 
  عىل الرمق 565-5981 (858)

www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/docs/pds800.pdf

:(CONSTRUCTION GENERAL PERMIT, CGP)

إزالة الغطاء النبايت

املجاري املائية

الرتخيص العام بالبناء

 تصف إزالة الغطاء النبايت (المتهيد أو التطهري) اإلزالة املادية للنباتات
 احمللية. ويتطلب هذا عادًة ترخيًصا، ما مل تمت إزالة الغطاء النبايت

 عىل بعد 100 قدم من املزنل يف اجتاه منطقة احلرائق احمللية للحامية
 من احلرائق. ختتلف متطلبات الرتاخيص، لذا استرش خدمات ختطيط

(Planning Development Services, PDS) وتمنية املقاطعة 
 للحصول عىل معلومات قبل إزالة الغطاء.

 قد تتطلب أنشطة البناء اليت تؤدي إىل اضطراب يف األرض مبساحة
 فدان واحد (1) أو أكرث تغطية CGP من جملس التحمك يف موارد

املياه بالوالية (هيئة املياه).

 حتتوي املجاري املائية، مبا يف ذلك املسطحات املائية املتدفقة مثل األهنار
 أو اجلداول أو الينابيع، غالًبا عىل موارد حساسة بيئًيا ختضع لسلطة

 واكالت املوارد احمللية التابعة للوالية والفيدرالية. قبل إجراء الصيانة أو
 البناء عىل أي جمرى مايئ، استرش املقاطعة لتحديد ما إذا اكنت هناك

حاجة الستخراج أي تراخيص.
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