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 2021( لسنة        قرار رقم )

 رأس الخيمة إمارةشروط ومواصفات البناء ب ئحةبشأن ال 

 رأس الخيمة بلديةمدير عام 

 ،1981انون بلدية رأس الخيمة لسنة بعد االطالع على ق

 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديله، 2007لسنة  2وعلى القانون رقم 

 بشأن الرقابة على االعالنات، 2008لسنة  11وعلى القانون رقم 

 ،2009لسنة  1رقم في إمارة رأس الخيمة  يوعلى قانون تنظيم املبان

 خدمات العامة،بشأن إنشاء دائرة ال 2017لسنة  3وعلى القانون رقم 

 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية، 2018لسنة  3وعلى القانون رقم 

 ،بشأن الئحة ومواصفات البناء بإمارة رأس الخيمة 2018لسنة  18وعلى القرار رقم 

 بشأن تنظيم مهنة املقاوالت بإمارة رأس الخيمة، 2019لسنة  8وعلى القانون رقم 

 بشأن تنظيم مزاولة مهنة االستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة، 2019نة لس 10وعلى القانون رقم 

 -صدار الالئحة التالية :قرر إ

 التعاريف : (1املادة )

ا ما لم يدل سياق الواردة إزاء كل منه والعبارات املبينة أدناه املعاني تطبيق أحكام هذه الالئحة تكون للكلمات في

 :النص على خالف ذلك

 .رأس الخيمة إمارة مارةال 

 .بلدية رأس الخيمةدائرة  الدائرة / البلدية

 .مدير عام البلدية املدير العام

 .البلدية يف ةلشؤون الفنيقطاع ال ىاملدير التنفيذ ياملدير التنفيذ

 املجلس البلدي املجلس

 نياملبا إدارة املختصة دارةال 

 مسألة معينة. يف يالفن ياملختصة إبداء الرأ دارةاإل تطلب منها  يالت دارةاإل  املعنية دارةال 

هي الدائرة أو املؤسسة الحكومية املحلية أو االتحادية التي يطلب منها املوافقة على  الجهة املعنية

 أمر يدخل في اختصاصها.

 رأس الخيمة وتشمل: إمارةدوائر الخدمات املختصة ب دوائر الخدمات

 للكهرباء واملياه الهيئة االتحادية. 

  تصاالتاإلمارات لإلمؤسسة. 

 .دائرة الخدمات العامة 

 رأس الخيمة. يف ينالدفاع املد إدارة 

 مختصة باملرافق والخدمات. ى خر أ دائرة يأ 
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لبناء سواء بصفته سمه أو ابا األرضي سجلت الذ ي االعتبار الشخص الطبيعي أو  املالك

 أم حائز 
ً
 مالكا

ً
 .ا

املكلف بمهام التصميم أو اإلشراف على أعمال الطبيعي أو االعتباري الشخص  (االستشاري )املهندس 

 .مارةاإل  يالبناء أو كليهما واملرخص له بمزاولة مهنة االستشارات الهندسية ف

املكلف بتنفيذ أعمال البناء واملرخص له بمزاولة الطبيعي أو االعتباري الشخص  املقاول 

 .مارةاإل  يف نيأنشطة مقاوالت املبا

ومايوجد عليها  األرضقطعة بمهام وصف  اإلدارة املختصةالشخص املكلف من  )مفتش البلدية( املراقب

 .ستخداماتهاوأ هامشتمالت و من أبنية 

 أصحاب الهمم

 

قدراته  فيدائم أو مؤقت  ئيأو جز  ي من قصور أو اختالل كليكل شخص يعان

دى املالجسدية أو الحسية أو العقلية أو االتصالية أو التعليمية أو النفسية إلى 

ذوي االحتياجات  يحد من إمكانية تلبية متطلباته العادية كنظرائه من غير  يالذ

 الخاصة 

شكلة  اللجنة الفنية
م
لدراسة  أو من يفوضه املختصة بقرار من املدير العام دارةاإل  فياللجنة امل

، ويناط لها القرارات املناسبة بشأنها اتخاذو وما يخصها  نيطلبات ترخيص املبا

سرت باملادة )
م
 ( من هذه الالئحة.53أعمال أخرى ف

 من بنود هذه الالئحة أو تشريعات التخطيط أكثر هي موافقات على تجاوز بند أو  املوافقات الخاصة

العالقة بأعمال البناء وتكون صادرة عن املدير ذات  األخرى أو غيرها من التشريعات 

 العام.

 قطعةبإجازة أعمال البناء املراد تنفيذها على   نياملبا إدارةالتصريح الصادر من  رخصة البناء

 وفق أرض محددة
ً
 للمخططات واملواصفات والشروط املعتمدة. ا

 )القسيمة( األرضقطعة 

 

رقمها املميز محددة بأطوال أضالعها وجوارها و  األرضأو مساحة من  طعةق يأ

طريقة  يةمخطط أو مشروع تقسيم أو بأ يومخصصة للبناء بموجب أ وموقعها

 ومصرح بها قانون ى أخر 
ً
 لالستعمال أو اإلنشاء أو البناء عليها كوحدة واحدة. ا

 .ى أرض وأية ملكية أخر قطعة حد  بينالخط الفاصل  األرضقطعة  حد خط

 أرض واملحصورة فيما بين خطوط حدودها. قطعةاملساحة الكلية ألية  األرضقطعة مساحة 

 لاملطل على الشارع وذلك  األرضقطعة خط حد  األرضلقطعة  يالخط األمام
ً
ط التفصيلية لتصنيف لخرائطبقا

 التخطيط.ب اإلدارة املعنية من املعتمدة األراض ي االستعماالت

 .فيأو الخل ىغير الخط األمام األرضقطعة خط حد ل أي األرضلقطعة  يالخط الجانب

 والواقع على أبعد مسافة منه. ىاملقابل لخطها األمام األرضقطعة خط  األرضقطعة ل يالخط الخلف

 كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص. )الشارع(    طريقال

 للرسومات  طريقال حرم
ً
 .املعتمدة من قبل الدائرةاملسافة بين خطي البناء طبقا

 ينصف الشارع أو السكة املعتمد من البلدية. الذي يالخط الطول خط املنتصف

الى الفصل بين  اإلضافةبممرات تفصل بين شرائح القسائم السكنية املتجاورة  يه السكة

القسائم السكنية واملرافق العامة، وتستخدم كممرات للمشاة ولخطوط الخدمات 

   .مرور السياراتو تستوعب 

 الشوارع والسكك. باستثناءمجاورة ومحددة برقم معين  قطعة أرضأية  الجوار
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 باستثناء الشارع.وما شابه تشمل جميع الجوار من سكة أو مناطق مفتوحة  األخرى  حدودال

أرض قطعة و مجموعة من املواد املعتمدة لإلحاطة بأمن أية مادة  يحاجز دائم مبن السور أو الحائط

 سبب آخر مصرح به. يلحجبها عن األنظار أو لتقسيمها إلى أجزاء أو أل 

حيطمواد بناء خفيفة  أو أيحاجز مؤقت من أسالك  السياج لتحديدها أو  رضبقطعة أ يم

 سبب آخر مصرح به. يلتقسيمها إلى أجزاء أو أل 

 ويمكن أن يكون مسقوف األرضقطعة ل املدخل الرئيس البوابة الرئيسية
ً
 ويمكشوف أو  ا

ً
كون ا

 
ً
 لدخول السيارات. مخصصا

 ويمكن أن يكون مسقوف األرضقطعة ل ياملدخل الفرع البوابة الفرعية
ً
 ويخصص أو مكشوف ا

ً
ا

 فقط.شخاص لدخول األ

من مجموعة من  األرضقطعة  موقع ثابت على فييده أو إقامته يأي إنشاء يتم تش ىاملبن

، ويشمل ذلك األساس والجدران ياملبانيد ياملواد املعتمدة واملخصصة ألغراض تش

 وخالفها. األسوار والبروزات و  األسقفو 

 االستعمالإزالته من مكانه بعد انقضاء املدة املحددة للنشاط أو  يجبإنشاء  يأ املؤقت ىاملبن

  يالذ
ً
 املختصة. دارةاإل من مواد معتمدة من  أقيم من أجله واملقام أصال

 املقام عليها. األرضقطعة أو الرئيس ل ياألصل االستعمالفيه  ي يجر  يالذ ىاملبن الرئيس ىاملبن

ال يصرح بأعمال الهدم  يتراثية تاريخية والت ي املباني املشتملة على عناصر معماريةه التراثية املباني

 من الجهة املعنية. يةاألولبعد الحصول على املوافقة  أو البناء أو التعديل عليها إال 

 وفق تجاري ال االستعماليسمح فيها ب التي ياملبان التجارية املباني
ً
لنظام تصنيف وتقنين  ا

 .األراض ي االستعماالت

 والسكني التجاري  ستخدام ي لال األرض ور متعددة الطوابق، يخصص الد يمبان السكنية التجارية  املباني

 أو املكاتب. السكني ستخدام ألدوار املتكررة لال وتخصص ا

 فقط. سكنيلاستخدام تخصص لال  مباني   االستثماريةالسكنية  املباني

 ما طبق منطقة فيمصرح به  ىأرض أو إشغال مبنقطعة لاستعمال  يأ املصرح به االستعمال
ً
لنظام  ا

 .مارةاإل  في األراض ي االستعماالتتصنيف وتقنين 

في  األراض ي االستعماالتالرئيس للمبنى بموجب نظام تصنيف وتقنين  االستعمال الرئيس االستعمال

 .رضأقطعة تصدر بشأن أية  التيأو بموجب املوافقات الخاصة اإلمارة 

 االستعمالالقائم عليها  األرضقطعة الثانوية املقامة على نفس  االستعماالت ى الثانو  االستعمال

الثانوية  االستعماالتالرئيس )املالحق( كغرف الخدم، مرآب السيارة، وغيرها من 

 .األخرى 

ة تفتح على مجموعة من املحالت أو املعارض أو املساحات املستعملة ألغراض تجاري تجاري املركز ال

بيع التجزئة لمحل أو معرض  أيمغطاة ومكيفة. وكذلك  ساحات أو ممرات داخلية

 يتردد عليها أعداد كبيرة من الجمهور.و 

 حيز كبير نسبي املعرض
ً
كعرض البضائع لغرض بيعها  ي مخصص ملزاولة نشاط تجار  ا

 بالجملة أو التجزئة.

 غرض بيعها.ي كعرض البضائع بحيز مخصص ملزاولة نشاط تجار  يأ املحل
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الشاليهات  – بيوت العطالت –نزل  –أجير الشقق الفندقية ت –نتجع م –فندق  املنشأة الفندقية

 .واالستراحات

يومى او أسبوعي فى غرف  بشكلللنزالء خدمات االقامة  في توفير تخصصة مت آنشم الفندق

 وتقديم مأكوالت ومشروباتصيانة  مؤثثه ومزودة بكافة االحتياجات من وأجنحة 

حواض السباحة ومرافق رياضية أولديها سيارات وتنظيف للملبوسات وخدمة لل

 .واملؤتمرات جتماعاتلإل  قاعاتوترفيهية و 

ماكن السياحية كشواطئ البحار أو األ ى فاملشيدة تخصصة يشمل املنشآت امل املنتجع

يجار أو إمؤقتة مقابل  ةملدالقصيرة قامة لإلغيرها و  أو الصحراويةطق الجبلية املنا

سائر في أبنية مجهزة لذلك على هيئة شاليهات أو شقق توفر محددة يومية تسعيرة 

 الخدمات الفندقية االخرى.

 الشقق الفندقية

 

تتكون من شقق سكنية مجهزة بجميع وسائل وأدوات املعيشة الضرورية نشآت م

 .بشكل دائم مقابل إيجار يومي أو شهري أو سنوي يتم تأجيرها لإلقامة بها 

غرف مجهزة لهذا الغرض  لنزالئها على هيئةناسب تقوم بتهيئة سكن منشآت م النزل 

يتم تأجيرها ملدة  – ةدون سائر الخدمات املألوفة التي تقدمها الفنادق عادفقط 

 .مؤقتة مقابل إيجار يومي بأسعار محددة

فندقية تقوم بتجهيز الشاليهات واألكواخ والكبائن واإلستراحات وتوفيرها منشآت  الشاليهات واالستراحات

بجميع االدوات والوسائل الضرورية لإلقامة فيها ملدد مؤقتة وقد تقدم خدمات 

 املألوفة األخرى.أخرى مثل الخدمات الفندقية 

 ،سكن أسرة واحدة فقطبناء منفصل أو شبه منفصل مخصص بجميع طوابقه ل الفيال الخاصة

 ثالثة فراغات معيشية وصالة وخدماتهم على االقل على تشتملو  أرض يلها مدخل 

 موقف سيارات مستقللها و وتعتبر املبنى الرئيس في قطعة األرض السكنية 

 إلى فضاءات خارجية مستقلة. اإلضافةب

  الرئيس فيال مالصق أو منفصل عن ال نىمب لحقامل
ً
 أو مكمال

ً
 ويكون استعماله ثانويا

 لالستعمال الرئيس للمبنى.

  االستثمارية يالتفال

 

الخاصة متصلة أو شبه متصلة مع بعضها البعض و تكون  يالتجمع من الفم

ويمكن أن تكون فيها الفضاءات الخارجية والخدمات  االستثمار مخصصة لإليجار او 

 الترفيهية مشتركة.

الذين يتبعون جهة شخاص يستعمل كمكان لإلقامة الجماعية لعدد من األ مبنى ىالسكن الجماع

 ، شركة ....(.فيمعينة ) جامعة، مدرسة داخلية، مستش

 عمال.ليستعمل لإلقامة الجماعية ل مبنى سكن العمال

 ةمع صالة مصممة ومعد أكثر معد للسكن يشتمل على غرفة أو  جزء من مبنى كنيةالشقة الس

إلقامة شخص أو عدة أشخاص، ويشتمل على مكان إلعداد وتجهيز الطعام )مطبخ( 

 مستقلة. إيجاريةويشكل وحدة  األقلحمام واحد على  ىكما يشتمل عل

 غرفة  يشملمعد للسكن  جزء من مبنى استوديو
ً
إلعداد وتجهيز الطعام وحمام،  ويضم مكانا

 .مستقلة إيجاريةويشكل هذا الجزء وحدة 

 .املكتبياملكان املخصص ملزاولة النشاط  املكتب
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 .وتجهيز إعداد الطعام واملشروبات مكان مغلق مخصص ألغراض تحضير  املطبخ

 مكان مفتوح لفراغ ويكون مخصص ألغراض تحضير وتجهيز إعداد الطعام املطبخ املفتوح

 واملشروبات.

 مكان مخصص لتحضير الطعام و ا ى املطبخ التحضير 
ً
عن املطبخ  ملشروبات الخفيفة وال يكون بديال

 الوحدات السكنية. فيالرئيس 

 الرئيس ىاملقام عليها املبن األرضقطعة نفس  ىيقام عل سكنيغرفة أو وحدة أو حيز  غرفة الحارس

 هحمام و يسمح بوضع ىوتخصص إلقامة الحارس ويشتمل عل ىأو تقع داخل املبن

 الحائط الرئيس. ىعل

املقام عليها  األرضقطعة غرفة أو غرف متالصقة أو منفصلة مقامة على نفس  غرفة الخدم

 .املبنى شاغليدم التابعين لوتخصص إلقامة الخ املبنى الرئيس

 .يستخدم لتخزين األشياء ىجزء مسقوف من املبن املخزن 

 يخصص لوقوف السيارات وتخزينها ويمكن أن يكون بسقف أو دون سقف. نىمب موقف السيارات

 (لليوان)ا األروقة

 

  نىمب يممر مسقوف متواصل أل 
ً
على شارع أو فناء مكشوف أو يربط  ويكون مفتوحا

 .تجاه الشارع أو الفناء ويشتمل على أعمدة خارجية نىمن مب أكثر بين 

جهات، ومفتوح من جهة واحدة  ثموزع له عمق يحيط به حوائط من ثال فراغ أو  يوانال 

 .الخارجينحو الهواء 

باب أو  أيأو غطاء قائم على أعمدة لغرض وقاية  مبنى أيغطاء بارز من حائط  املظلة

 أو أشعة الشمس. األمطار نافذة أو ممر من 

 املعماري تبنى عادة بغرض التجميل فتحات و  ي مظلة ذات سقف غير مصمت يحو  العرائش )البرجوالت(

 أو ألغراض مناخية.

 كمدخل أمسقوف جزء  افيرند
ً
مام خارج من املبنى يطل على ماحوله ويستخدم أحيانا

 للمبنى. الباب الرئيس

 .درج، وهو مغلق له بابيقع بداخله ال هو حيز من املبنى غرفة الدرج

 ت تمهيدالنفايات بشكل مؤقمكان أو غرفة لتخزين  غرفة تجميع النفايات
ً
للتخلص  خارج املبنى ىلنقلها إل ا

  .منها

تزيد عن ثالثة طوابق  التيالطوابق املتكررة  فيغرفة تسبق فتحات إلقاء النفايات  غرفة النفايات

غرفة التجميع بالدور  ىوتتصل بماسورة النفايات لنقلها إل ياألرض فوق الطابق 

كل طابق بدال من ماسورة إلقاء  فيالصغيرة  األراض يقطع  فيغرفة أو  ،ياألرض 

 النفايات.

الخارجية املجاورة  للحوائط الرأس يمغطاة أو مكشوفة خارجة عن املستوى بروزات  (  البلكونة) شرفاتال

 نفسه. ليها من داخل املبنىويتم الوصول إ لها من املبنى

 لتحقيق أغراض جمالية أو تعبيرية أو رمزية. تضاف للمبنى التيالعناصر  هي العناصر الزخرفية

 ألي مرفق من مرافق  والتهوية لضاءة افتحات 
ً
الفتحة التي توفر اإلضاءة أو التهوية الطبيعية أو كليهما معا

 املبنى واملوجودة على أي سقف أو حائط من حوائطه الخارجية.
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 التهوية الثانوية 

 )التهوية املتقطعة(

يزيد عمقها على  التيللغرف من خالل فتحة أو منور ها افر يتم تو  التيالتهوية  هي

الطبيعية لألجزاء الداخلية ضاءة اإل تهوية و ال وصول ثالثة أضعاف عرضها بغرض 

 منها.

 أكثر من ثالث جهات أو  املبانيمن أعاله ومحاط ب الخارجيهو فراغ متصل بالهواء  الداخليالفناء 

 .أكثروتطل عليه غرف من وحدة سكنية أو مكتبية أو 

 مفتوح على سكة أو شارع. يهو منور أو فناء داخل ()منور الجيب الخارجيالفناء 

 أكثر من ثالث جهات أو  املبانيمن أعاله ومحاط ب الخارجيهو فراغ متصل بالهواء  املنور 

 وتطل عليه مرافق الخدمات فقط.

 تمر به تمديدات أنابيب الخدمات واملرافق وبه فتحات كشف لإلصالح.فراغ مغلق  الخدمة ى مجر 

على مساحة  ةلألبني ياألرض النسبة املئوية الناتجة عن قسمة مساحة الطابق  نسبة البناء

 .األرضقطعة 

 رضقطعة أألية  فيأو خل بيأو جان يمخط أما أيقية املمتدة بين فاأل املسافة  االرتداد

 املقام عليها. )مستغل( للمبنىو بروز وأقرب حائط أ

 جزء من املبنى يكون بارز  أي بروز املبنى
ً
للحوائط الخارجية من الطابق  الرأس ي ى عن املستو  ا

 يبد سفل هذا الجزء،أالواقع 
ً
أو  ياألرض بعد الدور  األول البروز من الدور  أوغالبا

 وامليزانين إن وجد. ياألرض بعد دور 

و  باملبنى أعلى نقطه ىإلاملنسوب التصميمي املعتمد  الرأسية املقاسة مناملسافة  املبنى ارتفاع

أو سقف غرفة الدرج واملعدات  السطح )الوارش( ةيدخل من ضمنه تصوين

 .خر سقفآامليكانيكية أو الخدمات على 

 املبنىبين األوجه الخارجية لحدود مقاسه  بنىامل فيللمساحة املغطاة  الكلياملجموع  املساحة الطابقية

 
ً
مسقوفة مثل  خرى أأجزاء  أيات والبروزات وكذلك الشرفات والبلكون شامال

مواقف السيارات وممرات الحركة واملناور وأماكن التفريغ وطوابق الخدمات 

ومغطاة بالكامل بأسقف  ضاألر قطعة  في ى خر أوأحواض السباحة وأية منشآت 

 .من الخرسانة املسلحة او ما يكافئها

 صاالتو  مراتكاملمساحة الخدمات حساب دون من البناء  املستغلةساحة امل الصافيةاملساحة 

 .حكمها فيودورات املياه وما واملصاعد  الجدرانو والساللم  التوزيع

لألرضية  ي ألية أرضية والسطح العلو  ي املحصور بين السطح العلو  ىاملبن جزء الطابق

 الواقعة فوقها مباشرة.

املنسوب التصميمي ه تحت ارتفاعيكون جزء منه اليقل عن نصف  املبنى فيطابق  طابق السرداب

 ، ويعتبر السرداب طابق املعتمد
ً
  ا

ً
أو املساحة الطابقية إذا  االرتفاعقياس  في أرضيا

لحساب  املنسوب التصميمي املعتمدمن  ( م1.50) ىكان منسوب سقفه يزيد عل

  ياألرض نسوب امل
ً
ضد الرطوبة وتسرب املياه حسب املواصفات  ويجب عزله جيدا

 الفنية املعتمدة.

 .املنسوب التصميمي املعتمدمن  رضيته أعلىويكون منسوب أ املبنى فيهو أول طابق  ياألرض الطابق 



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
11 

واستعماله إما أن يكون  األول والطابق  ياألرض يقع بين الطابق  يأو كل يطابق جزئ طابق امليزانين

 
ً
 وتابعا

ً
  أن يستعملأو  ياألرض الطابق  فيلالستعمال  مكمال

ً
كمكاتب أو  منفصال

 خدمات.

مع قبله أو  الذيالطابق مع يليه أو  الذيهو طابق يتشابه مع الطوابق أو الطابق  الطابق املتكرر 

 
ً
 .ياألرض وعادة ما يقع فوق الطابق  كليهما معا

  املبنى فيهو آخر طابق  األخيرالطابق 
ً
الخريطة امللحقة بنظام تصنيف  فيات املحددة رتفاعلال  طبقا

، ويقع أسفل طابق صةأو املوافقات الخا مارةاإل  في يراض األ  االستعماالتو تقنين 

 السطح مباشرة.

ويستخدم عادة لغرف ماكينات  من املبنى األخير يقع فوق الطابق  جزء من طابق طابق السطح

املصاعد والساللم وغرف الخدمات امليكانيكية والكهربية وخزانات املياه وبعض 

التدريبات الرياضية  لةاملظالت التجميلية )البرجوالت( أو حمامات السباحة وصا

 .والخدمات التابعة لها

ائية وامليكانيكية واملعدات الكهرب جهزةاأل يخصص بالكامل لوضع  الذيهو الطابق  طابق الخدمات امليكانيكية

 ف هاستخدامويتم تصميمه بطريقة تناسب الغرض من  الخاصة باملبنى
ً
 قط وطبقا

 .ى خر أجزء فيه ألغراض  أي استخدام ملوافقة اللجنة الفنية، وال يسمح ب

 يليه. الذيالطابق أرضية مستوى حتى  أرضية الطابق ى املسافة من مستو  الطابق الواحد ارتفاع

 طنية سقفه الظاهر.ب ىحت ة الطابقبالط أرضي ى املسافة من مستو  فيصا الطابق الواحد ارتفاع فيصا

مع منتصف الحوائط  األرضلتقاء سطح ا عند األرضمتوسط منسوب سطح  األرضمنسوب سطح 

حالة الحوائط املحاذية لألرصفة الجانبية يقاس منسوب  في، ومبنى يأل  الخارجية

 عند األرصفة الجانبية. األرضسطح 

 .املنسوب التصميمي املعتمد أرضية الطابق عن ى مستو  ارتفاع منسوب الطابق

هي عالمه يتم تثبيتها على جزء ثابت غير متحرك وتمثل نقطة معلومة االحداثيات  ياملنسوب املرجعنقطة 

عليها بحسب املرجع املساحي لإلمارة ونظام االحداثيات املعتمد ويتم االستناد 

 .بتحديد مواقع ومناسيب نقاط أخرى على الطبيعة أو الخرائط

هو قيمة تمثل ارتفاع نقطة ما على الخرائط، منسوبة الى مستوى مرجعي )متوسط  املنسوب التصميمي

 منسوب سطح البحر( بحسب املرجع الرأس ي لالمارة. 

حدد  املعتمداملنسوب التصميمي 
م
 هو املنسوب التصميمي امل

ً
للبوابة الرئيسية على مدخل األرض من جهة غالبا

ومنه يتم تنسيب جميع املناسيب  بحسب املرجع املساحي لإلمارةالشارع الرئيس 

 املختلفة باملبنى إليه.

هو متوسط مناسيب نقاط أرضية مستوية تمثل املستوى التي ستشيد عليه  منسوب الحفر

 اساسات املنشأة.

 )تصوينة السطح( الوارش

 

املختصة على محيط سطح البناء  دارةاإل مادة معتمده لدى  أيجدار أو حاجز من 

 إلخفاء معدات وأجهزة التكييف أو  ةبقصد الحماية والسالم
ً
 أيالعامة، وأحيانا

 معدات أخرى.
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 : (2املادة )

فة أعمال واملراجع املشار إليها فيها على كا الشتراطات واملواصفات القياسية "األكواد"أحكام هذه الالئحة واتطبق 

 ت في اإلمارة.البناء واملباني واملنشآ

 تفسير بنود الالئحة (3املادة )

عند حدوث أي خالف حول تفسير أي بند من البنود الفنية الواردة في هذه الالئحة أو وجود مواصفات أو معايير 

قياسية غير واضحة يعتبر التفسير الفني الذي تصدره اإلدارة املختصة من خالل اللجنة الفنية هو التفسير املعتمد 

 ملواصفة.لهذا البند أو لهذه ا

 االشتراطات املعمارية
 

 املحددات التخطيطية: (4املادة )

 أرض قطعة أية  ىعل مبنى أيال يصرح بإقامة 
ً
 املعنية دارةاإل من  ةالصادر التخطيطية  شتراطاتلال  إال إذا كان مطابقا

 االستعمالونوع واالرتفاع املصرح به  يتكون منها املبنى التيد الطوابق عد االشتراطاتضوء هذه  على ، كما يتحدد

 قف السيارات املطلوبة ونسبة البناء والنسبة الطابقية فيه.ااته الخارجية ومو ارتداداملقرر له و 

 املساحات: (5املادة )

ويتم حساب  ،أسفل السقفستخدام اال كل طابق بغض النظر عن  فيجزاء املسقوفة يتم احتساب مساحة كافة األ 

 االستثماري  سكنبنايات الل مساحة الطابق األرض ي باستثناء ،سقف كل طابق ةد الخارجية لبالطو املساحة من الحد

 .ياألرض لطابق ل الجدران الخارجية أساس حدوداحتسابها على  بنايات السكن التجاري فيتم و 

  

يتم تثبيتها أو كتابتها أو رسمها  ى خر أتعريف أو توصيف أو رسم أو أية وسيلة  أي اللوحة االعالنية

بغرض لفت  قطعة أرضأو منشأ أو  ىمبن أي ىبصورة مباشرة أو غير مباشرة عل

 نشاط أو منتجات وخالفه. أيلى إاالنتباه 

املراجع واملواصفات الفنية التي يحتاجها االستشاري واملقاول وفني املختبرات وكل  املراجع واملعايير القياسية

مسؤولية التصميم والتنفيذ واالختبار ملواد وعناصر البناء، وأى معايير من يتولى 

 عاملية أخرى معتمدة من الدائرة.
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: اشتراطات املباني السكنية
ا
 أوال

 

 السكن الخاص : (6املادة )
 

 نسبة البناء 6-1

%( للمساحات 35من مساحة القسيمة وتخصص النسبة الباقية ) %(65)يجب اال تزيد نسبة البناء عن  .1

املفتوحة والترفيهية كمسطحات خضراء ومداخل ومواقف السيارات وحوض السباحة غير املغطى ومناطق 

مفتوحة  بمظالت والترفيهية املفتوحة غاتهذه الفرا من%( 50)ألعاب األطفال وغيرها ويجوز تغطية 

 مواد خفيفة كخيمة، بيت الشعر، مظلة داخلية أو مجلس مؤقت(.صنوعة من مو 

( فتكون الحد 2م3600%( فى القسائم املمنوحة ما عدا القسائم الكبيرة )<10يجب اال تقل نسبة البناء عن ) .2

 %( من مساحة هذه القسائم.5االدنى لنسبة البناء)
 

 
 الخاص بالقسيمة.لسكن لنسبة البناء ( 1)شكل رقم 

 

 التالية: املبانيتشمل نسبة البناء جميع  .3

 الفيال السكنية .أ

ثالثة فراغات معيشية وصالة وخدماتهم  وتشتمل على سكنية واحدة لكل قطعة أرض فيال ح ببناء صر يم 

 السكنية بالقسيمة. فيالتسمح بتعدد الوال يم  ،وتعتبر املبنى الرئيس في قطعة األرض السكنية على االقل
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 املالحق الخدمية  .ب

  غرفة  –رف كي وغسيل غ –رف نوم الخدم ومشتمالتها غ –مالحق الخدمات )مطبخ ومشتمالته

 –غرفة مضخات حمام السباحة  – غرف تتعلق بالخدمات ان وجدت – مستودع –الكهرباء

 .الكراج( –فراغات أنشطة رياضية 

 )ملحق الضيافة )املجلس. 

 ملحق البوابة. 

  الحارس وخدماتهملحق غرفة. 

املظالت املفتوحة و  األطفاللعاب أأدوات الترفيه غير املغطاه كو  ،ويستثنى من ذلك حمام السباحة غير املغطى

 من املساحة املفتوحة. (%50)واملصنوعة من املواد الخفيفة وبحيث ال تزيد عن 

 
 ( مكونات السكن الخاص بالقسيمة.2)شكل رقم 

 

 اتاالرتداد  6-2

 ( يبين الحد األدنى الرتدادات مباني السكن الخاص.1رقم )جدول 

 رتدادات من حد قطعة األرضلال الحد األدنى  املبنى

  الجوار والحدود االخرى  الشارع 

 ( م1.50) ( م2.00) الفيال السكنية  1

 ال يوجد ال يوجد (ملحق الحارس/ )  ملحق املجلس 2

 ال يوجد ( م1.50) امللحق الخدمي 3
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وال يقل  جهة الشارع، األرضمن حد قطعة  متر  (2.00)السكنية  لفيال ا رتدادال  األدنىالحد  يكون  يجب أن .1

  .االخرى  حدودالالجوار و  تجاه م( 1.50) عن

 ( م.1.50، أو بين املالحق بعضها لبعض عن )بين الفيال السكنية واملالحق االرتداد الداخليقل ييجب اال   .2

سمح ، ويم الشارع( م من حد قطعة األرض جهة 1.50الحد األدنى الرتداد املالحق الخدمية )يجب أن يكون  .3

شترط موافقة الجار( ببناء امللحق الخدمي على حد قطعة األرض دون ارتداد تجاه الجوار  حدود وال، )ال يم

 املجاورة. بشرط عدم وجود فتحات تجاه الجوار وعدم تصريف مياه األمطار باتجاه قطعة األرض االخرى 
  

الرئيسية الواجهة  على السور املطل علىوملحق املرآب )الجراج( ملحق السائق و املجلس  ملحق ببناء صرحيم  .4

وبشكل متجانس مع تصميم السور وعلى اال تتجاوز نسبة االشغال عن  دون ارتداد والشوارع لقطعة األرض

 .من طول واجهة السور املعني %( 50)

صرح  .5 سواء كان كجزء أو  رآب على حد القسيمة األمامي بدون ارتداداملحارس أو الجلس او غرفة امل بناءيم

 .مع مراعاة ارتداد الطابق األول حسب االشتراطات كأمتداد للفيال

أو السكك الشارع  ةحمامات، مطابخ، فتحات التكييف( ناحيمات من )يجب عدم فتح نوافذ أو فراغات الخد .6

 .ارتداددون  األرضحالة بناء املالحق على حد قطعة  فيف داخلية وأن تكون أجهزة التكيي

كاف لتوفير التهوية  ارتداد( أو بLمالصق للسور أو على شكل حرف ) ييجب أن توضع املالحق بشكل شريط .7

 ملا تقرره اللجنة الفنية. اإلضاءةو 
ً
 للعناصر املطلة عليه أو لوضع املكيفات طبقا

بتداء من الحدود اللفيال السكنية  املقررة اتاالرتداديتم تطبيق شروط  الفيال حالة دمج املالحق مع  في .8

بواسطة ممر مسقوف بعرض ال يزيد  رح بربط امللحق مع املبنى الرئيسالخارجية للمبنى بعد الدمج، كما يص

 امللحق. ارتفاعال يزيد على  بإرتفاع( م و 3.00على )

 .املطلوبة اتاالرتداد فينشاءات إشوفة، فإنه ال يصرح ببناء أية البرجوالت ومواقف السيارات املك باستثناء .9

وال  خطوط الخدمات املختلفةمراعاة  االخرى والحدود الجوار و والسكك  الشوارعمن  االرتداديجب عند  .10

 .يسمح التصميم االنشائي ببروز أي عناصر انشائية خارج حدود القسيمة

ونظام  اإلدارة املعنيةالتخطيطية الصادرة عن  االشتراطاتبما ال يتعارض مع  اتاالرتدادبااللتزام يجب  .11

 .مارةاإل  في األراض ي استعماالتتصنيف وتقنين 
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 ( االرتدادات للفيال السكنية3)شكل رقم 

 
    

 
 دمية.( االرتدادات للمالحق الخ4)شكل رقم 
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 وعدد الطوابق اتاالرتفاعاملناسيب و   6-3

( متر من املنسوب التصميمي 1.50يجب أال يزيد منسوب بالط الطابق األرض ي للفيالت السكنية واملالحق عن ) .1

متر من مستوى األرض خارجه، ويسمح  (0.45)املعتمد تجاه الشارع املقابل للمدخل الرئيس وأال يقل عن 

ستوى الرصيف خارج ( م من م0.15للمجلس وغرفة الحارس املالصق للحائط اال يقل منسوبه عن )

 القسيمة.

تنسيب منسوب الحفر _ أن يتم على شارع أو شارعين أو أكثر مختلفة املناسيب القسيمةيجب _فى حال وجود  .2

فرق  فى حال) املتجاورتين نتيحدود القسيمة من املنسوب التصميمي األقل بين القسيماملالصقة للمالحق ل

 ( م(. 1.50املنسوب بين املنسوبين التصميمين أقل من )

صرح للفيال بدور أرض ي و   .3  سرداب.و أول وسطح باإلضافة إلى السرداب، واملالحق بدور أرض ي فقط يم

 ( متر من جهة الشوارع والسكك والجوار.6.00أال يتجاوز الحد األقص ى لالرتفاع الخارجي للمالحق عن ) .4

( متر في حالة كون الفيال دور أرض ي فقط المكانية تحويلة 4.50االرتفاع لطابق السطح )يكون أقص ى صافي  .5

.
ً
 لطابق أول مستقبال

بعد التشطيب النهائي وطبقات  متر  (1.00)يجب أن ال يقل ارتفاع الوارش )تصوينة السطح( في املباني عن  .6

 ملوافقة اإلدارة املختإال في حاالت معالجة الوا م )00.2(العزل املختلفة، وال يزيد عن 
ً
 وطبقا

ً
صة جهات معماريا

  بالدائرة.

 من .7
ً
بالط أرضيته حتى بطنية سقفه  منسوب تشطيب يكون صافي االرتفاع الداخلي للطابق الواحد محسوبا

 للجدول رقم 
ً
 (.6والشكل رقم )( 2)الظاهر وفقا

 

 

 
 .املناسيب  للفيال السكنية ( يبين5)شكل رقم 
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 .السكنية الستعماالتل الداخلي رتفاعال صافي ال األقص ىو  األدنىالحد  يبين( 2) رقم جدول 

 الحد األقص ى لصافي االرتفاع الحد األدنى لصافي االرتفاع الطابق 

 ( متر4.50) ( متر00.3)  سكنيالطابق ال 1

  ( متر 2.70) السردابطابق  2

 )صافي أسفل الجسور وخطوط الخدمات املعلقة(

 متر( 3.50)

في حال  متر ( 4.50) /( متر3.50) ( متر2.70) طابق السطح 3

 الفيال دور أرض ي فقط

 تحت الدرج رتفاعصافي اال  4

 

 الخارجيباب اله كاستخدامحال  في ( متر2.40)

 .ه كفراغ مستغلاستخدامحال  في( متر 2.70)

 ال يوجد

 
 

 
 .السكنيةاالرتفاعات املسموح بها لطوابق الفيال  صافي ( يبين6)رقم  كلش

 املالحق الخدمية  6-4

وبما ال  مالحق (6) يصرح بإقامة مالحق إضافية تابعة للفيالت السكنية على أن تكون مالحق خدمية بحد أقص ى

 لقطعة األرض: يتجاوز نسبة البناء املحددة

 .ملحق مجلس ومشتمالته .1

 .ملحق مطبخ ومشتمالته .2

 .غرفة حارس أو سائق ملحق .3

 .بآأو املر  ةملحق البواب .4

 .ومشتمالته ملحق رياض ى .5

 .أو غرفة مضخات حوض السباحة غرفة كهرباء عند الطلب من الجهة املعنيةخاص بالخدمات ك ملحق  .6
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 :اآلتيوذلك شريطة مراعاة  املجلس و املطبخ يملحقمن  كل  نوم فقط ب يتسمح بغرفويم 

فقط وال يجوز استعمالها بشكل منفصل أو لألغراض  فيال لألغراض التخديمية لليحدد استعمال املالحق  .1

، واليصرح بعمل ما شابهو التجارية، ويصرح باستعمال أسطح املالحق لوضع خزانات املياه وأجهزة التكييف 

 الى سطح املالحق املالصقة للجوار. يساللم رئيسية تؤد

 الخالية. األراض يحال قطع  في األرضمساحة قطعة ( من 25%على ) املالحقمساحة تزيد  أال  .2

 لفيال.لالطابق االرض ي مساحة  إجمالي( من 70%على ) املالحق الخدميةمساحة مجموع تزيد  أال  .3

 للفراغات الخدمية هو املمر أو الليوان أو املوزع.  يجب أن يكون عنصر التوزيع الرئيس .4

 البوابةعتبر ت( متر، وال 1بعرض ال يقل عن ) البوابةحال وجود سقف أعلى  فيمبنى ملحق  البوابةيتم اعتبار  .5

 فقط من دون سقف. ةحال وجود أعمدة جمالي فيمبنى 

 يسمح ببناء امتداد للطابق األول كتوسعة للفيال السكنية فوق املجالس أو املالحق طبقا للشروط التالية: .6

 ت الخاصة بالفيال السكنية  ايسمح بعمل امتداد للفيال فوق املالحق املالصقة للسور مع مراعاة االرتداد

 (.1( وجدول رقم )6-2كما ببند )

 طبقه تطبق كافة االشتراطات
م
 الفيال السكنية. ما ينطبق علىامللحق في هذه الحالة  نطبق علىوي امل

  من الفيال السكنية فقط. التوسعة/االضافةيشترط للدخول لهذه 

من صالة العاب رياضية ودورة مياه وغرفة تغيير مالبس، على اال تقل مساحة  مبنى امللحق الرياض ي يتكون  .7

 %( من مساحة امللحق الرياض ي.70صالة األلعاب عن )
 

 
 .مساحاتهانسب عدد املالحق الخدمية امللحقة بالفيال و  ( يبين7)شكل رقم 
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 ردابالس طابق  6-5

للفيالت السكنية االمامي الحد األدنى الرتداد خط البناء  مع تحقيقواحد سرداب طابق واحد ليسمح ببناء  .1

  الجوار والحدود االخرى. تجاه م( 1.50متر من حد قطعة األرض جهة الشارع، وال يقل عن ) (2.00)

 ويقتصر استعماله فقط لألغراض التالية:أو املعيشة ال يجوز استعمال طابق السرداب لغايات السكن  .2

 الخاصة باملبنى )غرفة كهرباء، اتصاالت، خزانات مياه، مضخات وما في  مواقف السيارات والخدمات

 .حكمها(

  الخدمات الخاصة بالسكان )غرفة الغسيل، تجفيف املالبس، حمام السباحة، النادي الصحي

 والخدمات امللحقة بهما وألعاب األطفال واأللعاب الرياضية وخالفه(.

توفير فتحات من خالل معالجات معمارية مقبولة توفر تهوية في حال وجود مطبخ في طابق السرداب يلزم  .3

واضاءة طبيعية من خالل مناطق مفتوحة أو فناء يكون طول أقل ضلع فيه ال يقل عن ارتفاع الجزء الواقع 

 تحت املنسوب التصميمي املعتمد.

لى األقل ألغراض يجب توفير فناء خارجي واحد عو  امللحق/لفيالاأن يراعى اتصال السرداب بدرج من داخل  .4

يكون طول أقل ضلع فيه ( م 1.20وإذا تجاوز ارتفاع الفناء )،  الهروب واإلنقاذ في حالة الحريق أو الطوارئ 

مع ضرورة توفير مخرج ثانوي ، ال يقل عن ارتفاع الجزء الواقع تحت املنسوب التصميمي املعتمد للقسيمة

( من هذه الالئحة واملنظمة لعدد الساللم 38رقم )واتباع املادة للطوارئ منفصل عن درج هروب املبنى 

 .ومواصفاتها

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع تسرب مياه الرشح من الجدران أو أرضيات السرداب أو تصريف مياه  .5

 االمطار من خارج السرداب إليه.

 عن الفيالاستخدامطابق السرداب  استخدام ال يجوز  .6
ً
 منفصال

ً
العامة للسرداب  االشتراطات، ويجب اتباع ا

 .( من هذه الالئحة25باملادة رقم )الواردة 

7.  
م
طبق االشتراطات املعتمدة في املادة رقم في حال استخدام طابق السرداب أو جزء منه كمواقف سيارات ت

املنحدر املؤدي لطابق وعرض ( من هذه الالئحة بخصوص تحديد أبعاد مواقف السيارات وميول 30)

 السرداب.
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 .للسكن الخاصطابق السرداب تهوية والطوارئ ل( اشتراطات 8)شكل رقم 

 

 طابق السطح  6-6

 املواصفات التالية:الشروط و  طابق السطح  فيراعى ت

يخصص طابق السطح لبناء غرف أجهزة املصاعد والساللم وخزانات املياه وغرف املضخات والكهرباء  .1

ومعدات التكييف وبعض املظالت التجميلية )برجوالت( وحمامات السباحة كما يسمح بإنشاء االتصاالت و 

الخدمية املعتمدة لدى الجهة األخرى  االستعماالتالتدريبات الرياضية )جمنازيوم( وغيرها من  صاالت

  .املختصة

 .ضمن النسبة املقررة للسطح طابق السطح فييسمح بعمل غرف سكنية  .2

وتشمل هذه املساحة ول ( من املساحة اإلجمالية للطابق األ 50عن )% طابق السطحساحة يجب أال تزيد م .3

وعلى اال يقل افئها، أو ما يك من الخرسانة املسلحةهيكلها كون يجميع اإلنشاءات بطابق السطح، وعلى أن 

 .مامياأل  ( م من حد املبنى1.50ارتدادها عن )

ية من مياه االمطار بق السطح مع اغالقه بإحكام للحمالطايجب إضافة موزع أمام املصعد في حال صعوده  .4

 املختلفة. ناخيةوالظروف امل

 الى خارج حدود األرض. االمطار /ال يسمح بتصريف مياه االسطح .5

طابق السطح مع برجوالت خاصه به، وال يدخل ضمن حسابات النسبة املئوية  في يصرح ببناء حوض سباحة .6

يزيد  أال ويراعى  االرتدادكما يستثنى حوض السباحة من شرط  اذا كان غير مسقوف، اإلنشاءاتمن مساحة 

صالة التدريبات الرياضية  ارتفاعصافي يزيد  أال ( م من منسوب السطح و 2.40حوض السباحة عن ) ارتفاع

 ( م.3.50والفراغات السكنية عن )

سوب حوض السباحة، ويستثنى ال يصرح بوضع أية إنشاءات فوق منسوب السقف لطابق السطح أو من .7

 .املركزي وخزانات املياه ومعدات التكييف  األدنىمن ذلك غرفة املصعد بحدها 
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 االنشاءات بالطوابق للسكن الخاص والحليات. مساحة( 9)شكل رقم 

 

 التهوية واالنارة الطبيعية  6-7

 منطقة مفتوحة بشكل مباشر أو من  يلزم توفر فتحات تهوية وإنارة طبيعية لكل الفراغات املعيشية تطل على

 (.27فتحات التهوية واالضاءه كما ورد باملادة رقم )كون مساحة خالل فناء داخلي أو خارجي، وت

 م في حال إذا زاد عمق الفناء الخارجي عن  (1.50)عن "الجيب الخارجي"  يجب اال يقل عرض الفناء الخارجي

 م. (1.50)

  ادة الوارده باملفي حال استخدام االفنية الداخلية لتوفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية يجب ان تتوفر بها الشروط

 (.28) رقم

  حاالت عدم احتساب الفتحات املطلة على الفناء الخارجي من ضمن الفتحات املخصصة للتهوية وانارة

 الفراغات املعيشية:

 الشباك وحد املبنى عن املسافة بين الضلعين املتقابلين للفناء  إذا زادت املسافة بين أبعد نقطة في

 الخارجي.

   إذا زاد بروز أو امتداد املبنى أو جزء منه فوق أي فتحة مسافة تزيد عن صافي املسافة الرأسية بين الحد

 األسفل لهذه الفتحة وبطنية البروز. 
 

 )الحوائط(  األسوار   6-8

سمح ويم  ةاإلنشائي األعمالجميع  يشملبما من جميع االتجاهات  القسيمةحدود  على وائطيجب بناء الح .1

شترط و ، (6-14كما بالبند رقم )جمالي ببروز  الحصول على  من جهة الجوار حائط عدم بناء طلب حال  فييم

 موافقة الجار املسبقة.

 .أرض السكن الخاصال يصرح بعمل حوائط فاصلة داخل قطعة  .2
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فرق املنسوب ملدخل  أو  بهدف عمل معالجة معمارية من جهة الشارع داخل القسيمةسمح بارتداد الحائط يم  .3

  املعتمد أو لغرض جمالي. يملحق املجلس أو ملحق الحارس عن املنسوب التصميم

( م، وفى حال 2.20عن )تمد وال يقل ( م من املنسوب التصميمي املع4.00) حائطرتفاع الاال يتجاوز يجب ا .4

الرضية باالرتدادات املالصقة للحائط يجب ان يتحقق الحد االدني الرتفاع الحائط وجود منسوب مرتفع ل

 .من هذا املنسوب

يسمح بعمل أي فتحات خدمية تطل على الخارج ألية مالحق أو مباني واقعة على الحائط او اية مداخل ال  .5

املطلة على شارع ونوافذ باستثناء مدخل ونوافذ املجلس ونافذة ملحق الحارس ومداخل االفراد والسيارات 

 الفراغات املعيشية املطلة على السكة.

 يجوز بناء غرفة كهرباء على الحائط االمامي ويجوز ان تكون متصلة باملالحق وبنفس ارتفاعها. .6

 فيصب سقف للمبنى املرخص  املخصصة منحة عاديةالسكنية  األراض ييشترط لترخيص الحائط لقطع  .7

 .األرض% من مساحة  (10)وبنسبة بناء ال تقل عن  األرضقطعة 

( م حسب شهادة 1.50يجب عمل حائط استنادي على حد القسيمة فى حال زاد فرق املنسوب  أكثر من ) .8

املنسوب الصادرة من االدارة املعنية، ولالدارة املختصة طلب عمل حائط استنادي عند فرق منسوب أقل 

 حسب طبيعة املوقع.

 
 ( اشتراطات الحوائط )االسوار( للفيال السكنية.10)شكل رقم 
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 مواقف السياراتو  والبوابات املداخل  6-9

 لالشتراطات التخطيطية الصادرة من اإلدارة املعنية
ً
مع  تحدد أماكن املداخل والبوابات لقطع األراض ي طبقا

  مراعاة االشتراطات التالية

 مدخل السيارات -أ

 لصافي الحد األدنى( متر ، ويكون 3.00وال يقل عن ) ( متر 6.10) ملدخل السيارات عنالعرض الصافي  ال يزيد 

وبشرط ( متر  6.00)الجمالى ارتفاعها ( متر والحد األقص ى 4.50رتفاع مظلة )سقف( البوابة الرئيسية )ا

  .( متر4.50)فى حال تقليل ارتفاع البوابة عن موافقة الدفاع املدني 

  االشتراطات التخطيطية أماكن املداخل والبوابات يتم السماح بمدخل واحد فقط للسيارات في حال لم تذكر

 .على الشارع الرئيس أو على أي من ضلعي قطعة األرض املطلة على ناصية شارعين رئيسين فقط

  ( 4.00وترك مسافة ال تقل عن )"الحواف املشطوفة" األرض كسرة زواياسيارات على ال مدخليجب عدم فتح

 تر من الحافة املشطوفة لتوفير رؤية واضحة أثناء الحركة املرورية.م

  خل السيارات لالشتراطات التخطيطية للمنطقة وتؤخذ موافقة اإلدارة املختصة بالبلدية مدموقع تخضع

 وفق املعايير املتبعة.

 مدخل االفراد -ب

 ( م.1.00( م وال يقل عن )2.00ال يزيد عرض أي مدخل لألفراد عن ) 

 ( سمح بعدد سمح بمدخل مشاه واحد فقط 2يم ( مدخل مشاه فقط تجاه الشارع املقابل للمدخل الرئيس، ويم

 من جهة الشوارع األخرى والسكك.

 .ال يسمح بفتح باب أي مدخل للقسيمة خارج حدودها 

 .القسيمةداخل  كحد أدنى( موقف سيارة 2)يجب توفير  مواقف السيارات  -ج

 الساللم والدرج  6-10

  سمح بأن يكون من أي مادة انشائية ويم ، جميع الطوابق من داخل الفيال فقطبدرج واحد يصل بين  صرحيم

وفى جميع األحوال يجب ان تكون مقاومة للحريق ملدة ال تقل  اإلدارة املختصة موافقةوبموجب مقبولة 

 .عن ساعتين على االقل

  الساللم والدرج من مادة غير قابلة لالحتراق.تكسية يشترط أن يكون 

  طبق االشتراطات الواردة
م
 ( من هذه الالئحة.38باملادة )ت

  يسمح بعمل درج خارجي من مواد معدنية ألغراض الصيانة يصل فقط ملستوى أعلى سطح في الفيال

 ويشترط اال يقع على واجهة مطلة على شارع.واملالحق 
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 .ودرج السرداب لفيال السكنيةا درج( اشتراطات 11)شكل رقم 

 

 املمرات 6-11

 ( متر.1.20يجب أال يقل صافي عرض املمرات الداخلية بين الغرف والفراغات السكنية عن )

 مساحات وأبعاد الفراغات  6-12

 .(3) رقم بالجدول  كما لفيال واملالحقال يجوز أن تقل مساحة أرضية وأبعاد أية فراغ من فراغات وغرف ا

 .السكنية والغرفوالخدمات  املسموح بها للفراغات األبعادللمساحات و  األدنىيبين الحد ( 3)جدول رقم   

  نوع الفراغ أدنى مساحة باملتر املربع للبعد باملتر األدنىالحد 

3.50 2512.  1 الطعام غرفة –املعيشة  صالة 

 2 غرفة النوم 12.00 3.00

 3 املكتب  10.00 2.50

 4 املطبخ )مطبخ مفتوح( 7.00 2.50

 5  ي التحضير املطبخ  4.00 1.80

 6 والحارسغرفة الخدم  7.00 2.20

 7 حمام غرفة الخدم أو الحارس  / الحمام 3.00 1.50

 8 مرحاض )دورة املياه( 1.80 1.10

 سم. (20)عن  مبانيالخارجية لل لجدرانكما يجب أن ال يقل سمك جميع ا   

 نافع الصحيةامل  6-13

 .بتجهيزات املنافع  الصحية الالزمة من الحمامات واملراحيض واملطابخ الفيال يجب تزويد 
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 البروزات  6-14

داخل  ( متر كحد أقص ى0.30بمقدار ) واملالحق ات الفيالت السكنيةارتداد فيغير مستغل  جمالييصرح ببروز  -أ

 ( م.1.00وبما ال يقل عن ) من منسوب جلسة الشبابيك يبدء ارتفاعوعلى  القسيمة

 الفيالت السكنية. في( متر لتصوينة السقف 1.00غير مستغل بمقدار ) جمالييصرح ببروز  -ب

من حد ( م 0.30تجاه الشارع فقط بحد أقص ى ) حائط )السور(لحليات ال غير مستغل يسمح ببروز جمالي -ج

سمح ببروز 2.50على اال يقل ارتفاعها عن )القسيمة  الحليات بحد ( م من املنسوب التصميمي املعتمد، ويم

 ( م فيما دون هذا االرتفاع.0.15) أقص ى

والحدود الجوار  جهةالقسيمة حد خارج  (االسوارالحوائط )و للمباني  نشائيةاعمال ا جمالي/ال يسمح بأية بروز  -د

 .األخرى 

 ألوان املباني وتناسق الواجهات  6-15

يجب مراعاة الذوق العام في تصميم الواجهات الرئيسية والفرعية وباألخص املطلة على الشوارع والطرقات من 

الناحية املعمارية والجمالية والنسق العمراني وبما يتناسب مع موقع القسيمة واملظهر العام مع مراعاة التجانس 

 بين واجهات املباني واالسوار. 

 اشتراطات تصميميه   6-16

 .يمنع تقسيم الفيال السكنية لشقق أو وحدات مستقلة 

  اتصال فراغ رئيس ي مباشر السكنية يجب ان يكون الرابط عبارة عن فيال للفي حالة الرغبة في عمل توسعة 

بتجانس واجهات التوسعة  وااللتزام السكنية فيال ، مع ضرورة عمل مدخل رئيس واحد للفي جميع الطوابق

 .املقترحة مع واجهات الفيال االصلية

 سمح بإنشاء الفيالت واملالحق وبموجب  حديثةمن أنظمة انشائية  _حسب طبيعة املشروع_الخدمية يم

عتمداإلدارة املختصة، ويمكن الدمج بين أكثر من نظام انشائي موافقة  حقق  مم العمر االفتراض ي للمبنى وبما يم

 الشتراطاتأولويات السالمة االنشائية و 
ً
 .الدفاع املدني ومتطلبات على أن تكون جميعها مقاومة للحريق طبقا

 والسرداب املكتب االستشاري عند تصميم وتنفيذ املساحات املفتوحة واالفنية واملداخل واالسطح  يلتزم

 أو الجوار  وبعيدا عن املباني ضقطعة األر بالقسيمة اتخاذ ما يلزم لضمان صرف مياه االمطار الى خارج 

 املياه اليها من الخارج. سربوضمان عدم ت

 الخدمات على أسطح املباني مراعاة النواحي الجمالية واملظهر العام،  تصميماملكتب االستشاري عند  يلتزم

أو تغطية جمالية السطح ن مخفية بدروة ويمنع وضع خدمات على سطح أي مبنى مالصق للسور ما لم تك

 حسب ارتفاعها ضمن ارتفاع املبنى.ويم 

  



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
27 

 االستثماري السكن  :(7املادة )
 

 نسبة البناء  7-1

  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتلال  املقررة طبقا

 اتاالرتداد  7-2

وال يقل تجاه  ( م3.00)عن والجوار ارع تجاه الش األرضمن حد  االرتداديقل  ال أيجب  :االستثمارية يالتللف .1

، ويسمح ببناء ملحق الخدمات على حد القسيمة ما عدا جهة الشارع ويستثنى ( م1.50)عن  حدود االخرى ال

 من ذلك غرفة املحول الكهربائي وحسب اشتراطات الهيئة االتحادية للكهرباء واملياه.

 دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتال ا الواردة في االلتزام باالرتدادات جبي :االستثماري السكن  بنايات .2

 املعنية.

 ( بهذه الالئحة.22املادة رقم )بالعامة  شتراطاتلال يتم الرجوع  .3

 .االستثماري للسكن  اتاالرتداد يبين (4) رقم جدول 

 األرضمن حد قطعة  اتاالرتداد املبنى 

 االخرى  حدودال الجوار الشارع 

 ( م1.50) ( م3.00) ( م3.00) (ي استثمار  سكني)ال وخدماتها كاملالحق وما شابه الفيالت 1

 لال  (االستثماري )السكن البنايات  2
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ات وعدد الطوابقاالرتفاعاملناسيب و   7-3

 .املنسوب التصميمي املعتمدمن  متر ( 1.20عن ) ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

2.  
م
  بالبند رقم ن الخاصـــالسكفيالت ات الطوابق لارتفاع اشتراطات فيات املقررة االرتفاعصافي جميع طبق ت

 للجدول رقم ) ( من هذه الالئحة،6باملادة رقم )( 6-3)
ً
 (. 6( & رقم )5(، وشكل رقم )2ووفقا

 لى السردابإ اإلضافةبوأول وسطح  أرض يبدور  االستثماري للفيالت يسمح  .3
م
طبق عدد أدوار البنايات ، كما ت

 لال 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتالسكنية طبقا

 املالحق الخدمية  7-4

 سمح ب بدون ارتداد على الحائط  خدماتالخدمات فقط عند طلب الجهة املعنية كغرفة البناء غرفة يم

 .أمامي

  صرح ببناء املالحق طبق يم
م
جمع الفيالت االستثمارية على ان ت الخدمية األخرى والخاصة بخدمة مم

 .(7( من املادة )2-7( بالبند )4االرتدادات املطلوبة كما بجدول رقم )

 طابق السرداب  7-5

مع مراعاة  ياألرض احة البناء املخصصة للطابق ببناء سرداب على مس صرحيم  :االستثمارية  للفيالت .1

 .اشتراطات طابق السرداب بالسكن الخاص
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على اال يتجاوز منسوب سقف  كامل قطعة االرضعلى بناء طابق السرداب ب صرحيم  :االستثماري للبنايات  .2

، وااللتزام بصافي االرتفاع املقرر  املنسوب التصميمي املعتمد السرداب لالجزاء خارج حدود الطابق األرض ي

( من هذه 30مع تطبيق االشتراطات املعتمدة في املادة رقم )، بالبناء خارج خط البناء املعتمد ال يصرحو 

 الالئحة بخصوص تحديد أبعاد مواقف السيارات وميول وعرض املنحدر املؤدي لطابق السرداب.

  ( من هذه الالئحة.25االشتراطات العامة للسرداب باملادة رقم ) اتباع يجب .3

 طابق السطح  7-6

 .(6-6بالبند ) بالسكن الخاصاملقررة لطابق السطح  االشتراطاتتطبق  :االستثماريةلفيالت ا -أ

يسمح بعمل غرف سكنية الو ( من هذه الالئحة 26باملادة رقم ) االشتراطاتتطبق  :االستثمارية البنايات -ب

 السماح إلى اإلضافةب ، (26)املذكورة بالبند األول من املادة رقم  وتقتصر على الخدماتبطابق السطح 

 بالشروط االتية:صالة تدريبات رياضية )جمنازيوم( ب

  السطحلطابق  املقررةتعدى النسبة ت اال. 

  طوابق( 6أرض ي + ) عن البناية يقل ارتفاع اال. 

  أن تتناسب مساحتها مع عدد شاغلي املبنى وعدد الطوابق املبنية و مساحات البناء اإلجمالية. 

  االعتبار التصميم االنشائي لبالطة أرضية الصالة الرياضية بحسب األجهزة الرياضية يتم االخذ في

 املستخدمة.

  يجب إيصال الدرج الرئيس الي السطح وفى حال وجود أكثر من درج باملبنى يكتفي بوصول درج واحد

 للسطح.

 )الحوائط(  األسوار   7-7

حوائط السكن الخاص  اشتراطاتبنفس  القسيمةعلى حدود  الحوائط يجب بناء: االستثماريةللفيالت  .1

شترط في حال طلب  (6باملادة رقم )  (6-8) بالبند رقم ى الحصول عل من جهة الجوار حائط عدم بناء ويم

ارتفاع الحائط ه عن ارتفاعسمح بعمل حائط فاصل بين الفيالت بحيث ال يزيد ويم  موافقة الجار املسبقة.

 .الرئيس

 شتراطاتاما لم يوجد  القسيمةمن حدود حد  أى صرح بترخيص حائط علىيم ال : االستثماريةللبنايات  .2

 تخطيطية صادرة من اإلدارة املعنية.

 ( من الالئحة.8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) .3

 املداخل ومواقف السيارات  7-8

 لال  األراض يتحدد أماكن املداخل والبوابات لقطع  .1
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

سيارات للفيال داخل قطعة  يسمح لكل فيال استثمارية ببوابة رئيسية تجاه الشارع بشرط توفير مكان انتظار  .2

 .األرض
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 للجدول  .3
ً
 التالي:يحدد عدد مواقف السيارات املطلوب طبقا

 .االستثماري للسكن  لعدد مواقف السيارات املطلوبة األدنىالحد  يبين( 5) رقم جدول 

 لعدد مواقف السيارات األدنىالحد  التفصيل االستعمال

 1 فيال سكنية  الفيالت السكنية

 الشقق السكنية

 

 1 ( متر مربع أو أقل.150شقة مساحتها )

  2 ( متر مربع.150من ) أكثر شقة مساحتها 

 1 ( استوديو.2)

 سيارة. ( موقف33واحد الصحاب الهمم لكل )سيارات موقف تخصيص  مواقف أصحاب الهمم

 هذه الالئحة. في( 30املادة )بكما  املقررة ملواقف السيارات االشتراطاتتطبق  .4

 مساحات وأبعاد الفراغات  7-9

 ( من هذه الالئحة6( من املادة رقم )9-6) بالبند تطبق جميع مساحات وأبعاد الفراغات الخاصة بالسكن الخاص

 :التاليبالجدول  وغرفة النوم األستوديو إلى مساحة  اإلضافةب

 .الفراغات املختلفةملساحة  األدنىالحد  ( يبين6) رقم جدول   

 نوع الفراغ أدنى مساحة باملتر املربع الحد األدنى للبعد باملتر 

 1 الستديو "دون خدمات"ا 18.00 3.50

003.  0012.  2 غرفة النوم 

(  م0.42أقل عرض للمدخل السكني )  3 صالة املدخل للبنايات السكنية 

 ويجب أ
ا
سم،  (20)الفاصلة بين الوحدات السكنية بعضها البعض وبينها وبين املمرات العامة عن  لجدرانيقل سمك ا ال

 يجب أ كما
ا
 سم. (20)عن  مبانيالخارجية لل جدرانيقل سمك جميع ال ال

 البروزات  7-10

طبق اشتراطات
م
 الئحةهذه المن ( 23)املادة رقم اشتراطات ، و االستثمارية( للفيالت 6( من املادة )14-6املادة ) ت

 .االستثماريةت للبنايا

 نافع الصحيةامل  7-11

 :التاليعلى النحو  االستثماري لسكن ا فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىيكون الحد 

 .االستثماري املنافع الصحية الواجب توفيرها للسكن  ( يبين7) رقم جدول   

 املنافع الصحية الوحدات

املبنى بتجهيزات املنافع  الصحية الالزمة من الحمامات واملراحيض  في شقةيجب تزويد كل  الشقة السكنية 1

وجود اكثر من حمام( يتم توفير حمام واحد على االقل )او دورة مياه في حال و واملطابخ، 

  .الوصول اليها من خارج الغرف املعيشية

 .املبنى فيكل استوديو ل توفير حمام ومطيخ تحضيري يجب  األستوديو 2

 الساللم والدرج 7-12

طبق االشتراطات الواردة بالبند )اللفيالت  -
م
 ( من هذه الالئحة.6( من املادة رقم )6-10الستثمارية: ت

طبق االشتراطات الواردة باملادة )للبنايات  -
م
 ( من هذه الالئحة.38االستثمارية: ت
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 املمرات 7-13

 .( متر1.20عن ) السكنية الغرف والفراغات بين الداخلية املمرات عرض فيصا يقل أال  يجب .1

طبق .2 طبقة لل امةــــــلعرض املمرات الع األدنىالحد  يم
م
-01رقم )( بند 17)جدول رقم  تجاري ال سكنيال بناياتامل

 .من هذه الالئحة (01)من املادة  (12

 سكن العمال : (8املادة )

 املوقع  8-1

 أو األراض ي الصناعية املخصصة لهذا الغرض األراض يلعمال على قطع ايصرح بإقامة مجمعات سكن  .1

 ال  دارةاإل الصادر من  األراض ي اشتراطاتو  االستعماالتبموجب مخطط تصنيف 
ً
 شتراطاتاملعنية وطبقا

 .وزارة العمل

 بالعزاب _موقع سكن العمال  فييراعى  .2
ً
 _ إذا كان خاصا

ا
 عن مدارس البنات يجاور سكن العائالت أال

ً
، وبعيدا

 تنتج الغازات وخالفه. التيماكن غير الصحية كاملصانع األ وسكن الطالبات، كما ال يجاور 

 نسبة البناء  8-2 

 لال  املقررة نسبة البناءتطبق  .1
ً
 .املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

وبما  النشاط الصناعيمن مساحة  %(25)مساحة سكن العمال في األراض ي الصناعية  قص ىاأليكون الحد  .2

 يتناسب مع عدد العمال للنشاط الصناعي.

 اتاالرتداد  8-3

 لال  اتاالرتدادتطبق  .1
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 .األراض ي استعماالتنظام تصنيف  فيمباشرة ما لم يرد خالف ذلك  األرضاليصرح بالبناء على حد قطعة  .2

طبق االرتدادت كاألتى: في حال لم يتم ذكر االرتدادات في االشتراطات التخطيطية .3
م
 ت

 ( م من جهة الشارع6.00يجب اال يقل االرتداد من حدود قطعة األرض عن ). 

 األخرى. حدودالالجوار و جهة من ( م 3.00من حدود األرض عن )ل االرتداد يجب اال يق 

  م( 6.00عن )بعضها البعض   املبانيبين  الداخلي االرتداديقل  أال يجب . 

   ( م6.00)ارتداد مبنى سكن العمال عن املبنى الصناعي ان وجد عن  يجب اال يقل. 

 .( يبين االرتدادات لسكن العمال8) رقم جدول 

 االرتدادات  املبنى

 املبنى الصناعي و املباني االخرى   حدود االخرى الالجوار و  الشارع

 ( م6.00) ( م3.00) ( م6.00) سكن العمال

 ات وعدد الطوابقاالرتفاعاملناسيب و   8-4

 .املنسوب التصميمي املعتمد( م من 1.20عن ) ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أاليجب  .1

 ( م.4.50) عن األقص ىوالحد ( م 3.00عن )طابق لا ارتفاعصافي يقل  الأيجب  .2

 لال  .3
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتتحدد عدد الطوابق طبقا
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 طابق السرداب  8-5

صرح ببناء طابق السرداب على كامل قطعة االرض على اال  فى حالة القسائم املخصصة لسكن العمال: .1 يم

يتجاوز منسوب سقف السرداب لالجزاء خارج حدود الطابق األرض ي املنسوب التصميمي املعتمد وااللتزام 

على أن يقتصر استعماله على خدمات بصافي االرتفاع املقرر، وال يصرح بالبناء خارج خط البناء املعتمد، 

( من هذه الالئحة بخصوص 30طات املعتمدة في املادة رقم )مع تطبيق االشترا، ....(–مطابخ  –للمبنى )مخازن 

  تحديد أبعاد مواقف السيارات وميول وعرض املنحدر املؤدي لطابق السرداب.

مساحة البناء املخصصة للطابق  على سكن العمال فييسمح بعمل سرداب  فى حال القسائم الصناعية: .2

االشتراطات  اتباع ، ويجب....(–طابخ م –على أن يقتصر استعماله على خدمات للمبنى )مخازن  ياألرض 

 .( من هذه الالئحة25العامة للسرداب باملادة رقم )

 طابق السطح  8-6

  ....(املركزي يقتصر طابق السطح على غرف الخدمات فقط )غرفة املصعد وخزانات املياه ومعدات التكييف 
م
طبق وت

 .( من هذه الالئحة26االشتراطات كما ورد باملادة رقم )

 )الحوائط(  األسوار   8-7

 ( م 1.80) رتفاعها على أال يقل من جميع الجهات األرضحدود قطعة  على لسكن العمال حوائط جب بناءي 

  .( م مع ضرورة صبغ هذه األسوار بطريقة ال تشوه املظهر العام4.00عن ) وال يزيد ارتفاعه

  بقطعة  فيوسكن العمال  الصناعيصرح بوجود حائط فاصل بين النشاط يم 
ً
 األرضحال تواجدهم معا

 ( م.1.60على أال يتجاوز ارتفاع الحائط الفاصل عن ) الصناعية( األراض ي)

 ( من 8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة )

 الالئحة.

 السيارات ومواقف املداخل  8-8

 هذه الالئحة. في( 30املادة )بجاء املقررة ملواقف السيارات كما  االشتراطاتتطبق  .1

 :اآلتيكيجب أال يقل عدد مواقف السيارات املطلوبة  .2

 .سكن العمال بانيمل لعدد مواقف السيارات املطلوبة األدنىالحد  ( يبين9) رقم جدول 

 لعدد مواقف السيارات األدنىالحد  التفصيل

 موقف حافلة جماعية سكن جماعى معين. في( عامل يقطنون 50كل ) 1

 1  .( غرف مشرفين أو موظفين5كل ) 2
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 مساحات وأبعاد الفراغات  8-9

طبق مساحات وأبعاد الفراغات كما بالجدول األتى: .1
م
 ت

 ( يبين مساحات غرف وفراغات سكن العمال10جدول رقم )

 الحد األدنى للمساحة الغرفة/الفراغنوع 

 ( أشخاص في الغرفة الواحدة8/عامل وال يزيد عدد العمال على ) 2( م3.00) غرف العمال 1

 %( من اجمالي املوظفين 30لعدد )وتسع  عامل/2م( 1.60( إلى )1.40) قاعة تناول الطعام 2

 م3.20املوظفين وأقل عرض %( من اجمالي  30موظف ولعدد ) /2م ( 0.50 ) مطبخ عام  3

 م3.20%( من اجمالي املوظفين وأقل عرض  30موظف ولعدد ) /2م ( 0.50 ) غرفة الغسيل 4

 2م12 غرفة عزل صحي/غرفة اسعاف أولية 5

 م( 6)وبحد أدني عرض  2م36 الفناء الداخلي 6

 

طبق مساحات وأبعاد الفراغات التي لم تذكر أعاله كما بالجدول رقم ) .2
م
 (.3ت

 كما بالجدول أعاله قاعات لتناول الطعام  توفير يجب  .3
ً
ويشترط أن يكون تصميم قاعة الطعام طبقا

 .دائرةالصحة العامة بال إدارةالصحية الصادرة من لالشتراطات 

( 40يجوز إقامة غرف سكنية بخدمات مستقلة )غير مجمعة( للمشرفين على العمال وبواقع غرفة لكل ) .4

 داخل مبنى السكن.
ً
 عامال

5.  
ا
السكنية بعضها البعض وبينها وبين املمرات العامة عن  غرفالفاصلة بين ال جدرانيقل سمك ال يجب أال

(20)  
ا
 سم. (20)عن  مبانيالخارجية لل جدرانيقل سمك جميع ال سم، كما يجب أال

 البروزات  8-10

بين  االرتداد( م داخل 1.50بمقدار ) األول صرح ببروز ممرات الطابق ( من هذه الالئحة ي23املادة رقم )مع مراعاة 

 الخارجية وال يصرح بإغالق هذه املمرات عند البروز. اتاالرتدادو  املباني

 نافع الصحيةامل  8-11

 :االتي سكن العمال فياملنافع الصحية  يراعى في

 يجب أن تتناسب عدد دورات املياه مع عدد العمال بواقع مرحاض ومغسلة ودش لكل عشرة عمال.  .1

 يجب مراعاة فصل املراحيض عن املغاسل وعن أحواض االستحمام داخل الخدمات املجمعة. .2

 للشروط الصحية املنصوص  .3
ً
يجب توفير مطبخ أو أكثر لتحضير الطعام و أن يكون تصميم وفرش املطبخ طبقا

 .دائرةعليها في تشريعات الصحة العامة والسالمة املهنية الصادرة من إدارة الصحة العامة بال

 املمرات 8-12

 أيجب 
ا
 :اآلتيالجدول  عن سكن العمال فيعرض املمرات العامة  فيصا يقل ال

 .سكن العماللعرض املمرات العامة  فيصا ( يبين11) رقم جدول 

 عرض املمرات فيصا  االستعمال

 ( م 1.50) سكن العمال مباني

 واحد.اتجاه الغرف من  كانت حالة في

 ( م 1.80)

 الغرف من اتجاهين. كانت حالة في
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 عامة اشتراطات  8-13

اليسمح بوجود حمام او مطبخ تحضيري داخل غرف سكن العمال ويمكن تجميع غرف الخدمات  )املطابخ,  -أ

غرف غسيل املالبس, الحمامات ودورات املياه( في مكان واحد او أكثر داخل مبنى سكن العمال او في مبنى 

  منفصل ضمن حدود قطعة االرض.

 لعدد العمال املصرح لهم  االستعماالت فييصرح  -ب
ً
الزراعية بناء ملحق سكن عمال يتم تحديد مساحته طبقا

طبقللعمل باملزرعة، وعلى أن 
م
( 8-9(، والبند رقم )6( باملادة رقم )3الجدول رقم )كما ب األبعاداملساحات و  ت

 ( من هذه الالئحة.8باملادة رقم )

 األدخنةسكن العمال توفر العوامل الصحية املختلفة كسهولة تجديد الهواء وخلوه من الغبار و  فييراعى  -ج

 .ودخول أشعة الشمس وأرضيته مرتفعه حتى ال يكون عرضه للغمر باملياه

 أو املداخل الرئيسية من داخل القسيمة.أبواب الغرف  يجب فتح -د

من  األسقفيات و األرض، و ياألسمنتالخرسانية أو الطوب  جدرانمن ال أن يكون الهيكل االنشائيجب ي -ه

 باستثناءسكن العمال  مباني فيالخرسانة املسلحة، وال يسمح بعمل أسقف معدنية )الومنيوم( أو خشبية 

 سم.( 20)الخارجية ال يقل عن  لجدرانكون سمك ايمساكن العمال بالقسائم الزراعية، و 

صرحال  -و  .عمالالسكن الستخدام  أو املؤقتة الخفيفة الجاهزة املنشآتبترخيص الكرفانات و  يم

وذلك حسب شروط  األرضداخل حدود قطعة  نفاياتاليجب توفير غرفة قمامة أو مجمع مكشوف لحاويات  -ز

 مامى من جهة الشارع.األ  االرتداد فيهذه الالئحة، ويجوز وضع هذا املجمع  فيغرف النفايات الواردة 

 اإلنذار الوقاية والسالمة و  اشتراطات وتطبيقإجراءات الطوارئ الالزمة،  اتخاذسكن العمال  فييراعى  -ح

 لألنظمة واملواصفات املعتمدة لدى 
ً
 . مارةاإل ب املدنيالدفاع  إدارةومكافحة الحريق طبقا

 

 وظفينسكن امل : (9املادة )

 املوقع  9-1

على قطع األراض ي املخصصة لهذا الغرض بموجب مخطط  موظفينيصرح بإقامة مجمعات سكنية لل .1

 تصنيف االستعماالت واشتراطات األراض ي الصادر من اإلدارة املعنية.

سمح ببناء مبني سكن املوظفين  .2 على قطع االراض ى باالشتراطات الواردة لكل نوع من هذه املباني  _للعائالت_يم

 ة املختصة على ان تكون منفصلة عن املشروع.أو ضمن مشروعات التطوير العقارى وبموافقة اإلدار 

 نسبة البناء  9-2

 لالشتراطات التخط نسبة البناءتطبق 
ً
ملجموع املباني في قطعة األرض   يطية الصادرة من اإلدارة املعنيةاملقررة طبقا

 بما يشمل سكن املوظفين.

 االرتدادات  9-3

 لالشتراطات التخطيطية .1
ً
 الصادرة من اإلدارة املعنية. تطبق االرتدادات املقررة طبقا

 اليصرح بالبناء على حد قطعة األرض مباشرة ما لم يرد خالف ذلك في نظام تصنيف استعماالت األراض ي. .2

طبق االرتدادات  في حال لم يتم ذكر االرتدادات في االشتراطات التخطيطية .3
م
 كاألتى:من حد القسيمة ت
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  ( م من جهة الشارع6.00)يجب اال يقل االرتداد من حدود قطعة األرض عن. 

 ( م 3.00يجب اال يقل االرتداد من حدود األرض عن ) األخرى. حدودالالجوار و جهة من 

  م( 6.00عن )بعضها البعض  ال يقل االرتداد الداخلي بين املباني ايجب . 

 .يبين االرتدادات لسكن املوظفين( 12) رقم جدول 

 املبنى
 االرتدادات 

 املباني بعضها البعض حدود االخرى الالجوار و  الشارع

( م003.) ( م6.00) وظفينسكن امل  ( م6.00) 

 ات وعدد الطوابقاالرتفاعاملناسيب و   9-4

 ( م من املنسوب التصميمي املعتمد.1.20يزيد منسوب بالط الطابق األرض ي عن ) يجب أال .1

 ( م.4.50)( م والحد األقص ى عن 3.00ارتفاع الطابق عن )صافي يقل  يجب أال .2

 لالشتراطات التخطيطية الصادرة من اإلدارة املعنية. .3
ً
 تحدد عدد الطوابق طبقا

 طابق السرداب  9-5

مساحة البناء املخصصة للطابق األرض ي على أن يقتصر استعماله على  على وظفينيسمح بعمل سرداب في سكن امل

 .( من هذه الالئحة25االشتراطات العامة للسرداب باملادة رقم ) باعات ، ويجب...(.–مطابخ  –خدمات للمبنى )مخازن 

 طابق السطح  9-6

طبق  ....(املركزي يقتصر طابق السطح على غرف الخدمات فقط )غرفة املصعد وخزانات املياه ومعدات التكييف  ويم

 .( من هذه الالئحة26االشتراطات كما ورد باملادة رقم )

 )الحوائط(  األسوار   9-7

  عن رتفاعها أال يقلعلى  من جميع الجهات األرضعلى حدود قطعة لسكن املوظفين  وائطح بناءيجب 

 .بطريقة ال تشوه املظهر العام الحوائط( م مع ضرورة صبغ هذه 4.00عن ) وال يزيد ارتفاعه ( م 1.80)

 ( بالبند 8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة )( من الالئحة.8-6رقم ) 

 السيارات ومواقف املداخل  9-8

 .يجب أن تكون املداخل الرئيسية للمباني من داخل قطعة األرض .1

 ( في هذه الالئحة.30تطبق االشتراطات املقررة ملواقف السيارات كما جاء باملادة ) .2

 يقل عدد مواقف السيارات املطلوبة كاآلتي: يجب أال  .3

 ملباني سكن املوظفين. لعدد مواقف السيارات املطلوبة األدنىالحد  ( يبين13) رقم جدول 

 الحد األدنى لعدد مواقف السيارات التفصيل

طبق االشتراطات الخاصة بتحديد عدد مواقف السيارت املطلوبة للسكن االستثماري " موظفين/عائليسكن 
م
 "(5جدول رقم )ت

 غرفة2 /موقف واحد شخص 2غرفة/  سكن موظفين /عزاب

 غرفة/واحد  موقف شخص 4شخص،  غرفة/ 3غرفة/ 

 موقف واحد لحافلة  غرفة 50

 (16يجب توفير مواقف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم كما بالجدول رقم ) مواقف أصحاب الهمم



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
35 

 مساحات وأبعاد الفراغات  9-9

ة و غرفرفة إسعاف أولية ــــــــــــغ( أشخاص في الغرفة الواحدة، ويجب توفير 4على ) وظفينيزيد عدد امل يجب أال  .1

 .عزل صحي

 ( يبين مساحات غرف وفراغات سكن املوظفين14جدول رقم )

 الحد األدنى للمساحة نوع الغرفة/الفراغ

 ) التشمل الحمام أو مطبخ تحضيري( 2م10 غرفة مفردة 1

 ) التشمل الحمام أو مطبخ تحضيري( 2م12 شخص 2غرفة /  2

 ) التشمل الحمام أو مطبخ تحضيري( 2م15 شخص 3غرفة/  3

 ) التشمل الحمام أو مطبخ تحضيري( 2م18 شخص 4/  غرفة 4

 م( 1.50)أدنى عرض  2م 3.00 حمام 5

  2م 3.00 مطبخ تحضيري ملحق بالغرفة 6

 م3.20%( من اجمالي املوظفين وأقل عرض  30موظف ولعدد ) /2م ( 0.50 ) مطبخ عام  7

 م3.20%( من اجمالي املوظفين وأقل عرض  30موظف ولعدد ) /2م ( 0.50 ) غرفة الغسيل 8

 2م12 غرفة اسعاف أولية/غرفة عزل صحي 9

طبق .2
م
 (.3) رقم بالجدول  كما أعاله تذكر  لم التي الفراغات وأبعاد مساحات ت

شريطة أن تستوعب تلك القاعات ثلث عدد  وظفينر قاعات لتناول الطعام تتناسب مع عدد املافتو  في حال .3

( موظف( متر لكل 1.50لمساحة املطلوبة بواقع )الحد األدنى لاإلجمالي في املرة الواحدة كحد أدنى )و وظفين امل

 للشروط الصحية املنصوص عليها في تشريعات الصحة العامة 
ً
ويشترط أن يكون تصميم قاعة الطعام طبقا

 ن إدارة الصحة العامة بالدائرة.والسالمة املهنية الصادرة م

 يقل سمك الجدران الفاصلة بين الغرف السكنية بعضها البعض وبينها وبين املمرات العامة عن  .4
ا
يجب أال

 يقل سمك جميع الجدران الخارجية للمباني عن  (20)
ا
 سم. (20)سم، كما يجب أال

 البروزات  9-10

( م داخل االرتداد بين 1.50يصرح ببروز ممرات الطابق األول بمقدار )( من هذه الالئحة 23املادة رقم )مع مراعاة 

 يصرح بإغالق هذه املمرات عند البروز. وال  ( م3.00)على أن تكون بارتفاع ال يقل عن  املباني واالرتدادات الخارجية

 نافع الصحيةامل  9-11

 االتي: سكن املوظفين فياملنافع الصحية  يراعى في

طبق اشتراطات  .1
م
د رقم ـــــ( بالبن7ن االستثماري للجزء السكني كما بالجدول رقم )ــــــــــــــاملنافع الصحية للسكت

 ( للسكن العائلي.10-7)

 لسكن املوظفين /العزاب يراعي االتي: .2

  تزود كل غرفة بحمام مستقليجب أن. 

  و أن في حال عدم وجود قاعات طعام مجمعه يمكن توفير مطبخ تحضيرى لكل غرفة لتحضير الطعام

 للشروط الصحية املنصوص عليها في تشريعات الصحة العامة 
ً
يكون تصميم وفرش املطبخ طبقا

 .واشتراطات الدفاع املدني والسالمة املهنية الصادرة من إدارة الصحة العامة بالدائرة
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 املمرات 9-12

 يقل
ا
 ن املوظفين عن الجدول اآلتي:سك فيعرض املمرات العامة  فيصا يجب أال

 وظفين.سكن امللعرض املمرات العامة  فيصا ( يبين15) رقم جدول 

 صافي عرض املمرات االستعمال 

 ( م 1.50) ممرات الغرف

 في حالة كانت الغرف من اتجاه واحد.

 ( م 1.80)

 في حالة كانت الغرف من اتجاهين.
 

 اشتراطات عامة  9-13

جمعة )صالة رياضية  -أ مالعب خارجية( تتناسب مع  – صالة مشاهدة التلفاز  –يمكن توفير خدمات ترفيهية مم

 عدد املوظفين باملبنى.

توفر العوامل الصحية املختلفة كسهولة تجديد الهواء وخلوه من الغبار واألدخنة  وظفينيراعى في سكن امل -ب

 .ودخول أشعة الشمس وأرضيته مرتفعه حتى ال يكون عرضه للغمر باملياه

 .لسكن املوظفين الكرفانات واملنشآت الخفيفة الجاهزة أو املؤقتة صرحال يم  -ج

داخل حدود قطعة األرض وذلك حسب شروط  اياتنفاليجب توفير غرفة قمامة أو مجمع مكشوف لحاويات  -د

 غرف النفايات الواردة في هذه الالئحة، ويجوز وضع هذا املجمع في االرتداد األمامى من جهة الشارع.

اشتراطات الوقاية والسالمة واإلنذار  مع استيفاءإجراءات الطوارئ الالزمة، اتخاذ  وظفينيراعى في سكن امل -ه

 لألنظمة واملواصفات املعتمدة لدى إدارة الدفاع املدني باإلمارة.
ً
  ومكافحة الحريق طبقا
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 تجاري  - سكني مباني : (10املادة )

 نسبة البناء  10-1

 لال  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد   10-2

 لال  (تجاري  -سكني) بناياتل اتاالرتدادتطبق 
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ات وعدد الطوابقاالرتفاعاملناسيب و   10-3

 .املستوي التصميمي املعتمد( م من 1.20عن ) ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

2.  
م
 ارتفاعصافي طبق ت

ً
طبق 2للجدول رقم ) ات الطوابق السكنية طبقا

م
 ياألرض ات الدور ارتفاعصافي (، كما ت

 (.18التجارية واملكتبية( كما بالجدول رقم ) االستعماالت)الخاص ب وامليزانين

حدد عدد الطوابق  .3
م
 لال ت

ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 طابق (20)تزيد عن  التيات االرتفاعالبنايات ذات  فييسمح بطابق خدمات بين الطوابق املتكررة  .4
ً
فوق  ا

 للخدمات امليكانيكية والكهربائيةالطابق األرض ي 
ً
 أيسمح بوال يم  ،ومتعلقاتها الصحية ويكون مخصصا

ه عن ارتفاع،  كما ال يزيد ذلك مساحات ألغراض املعيشة أو السكن أو أغراض تجارية أو ترفيهية أو ما شابه

 .األرض( متر، وال يحسب من ضمن الطوابق املسموح بها لقطعة 2.40عن ) صافي ارتفاعه ( متر وال يقل3.00)

 طابق السرداب  10-4

صرح ب .1 على اال يتجاوز منسوب سقف السرداب لالجزاء خارج  كامل قطعة االرضعلى بناء طابق السرداب يم

ال يصرح بالبناء خارج و  وااللتزام بصافي االرتفاع املقرر  ملنسوب التصميمي املعتمدا حدود الطابق األرض ي

( من هذه الالئحة بخصوص تحديد 30، مع تطبيق االشتراطات املعتمدة في املادة رقم )خط البناء املعتمد

 أبعاد مواقف السيارات وميول وعرض املنحدر املؤدي لطابق السرداب.

 ب ملواقف السياراتيجوز بناء أكثر من سردا .2

 ، ويجب...(.–مطابخ  –خازن م –على خدمات للمبنى )مواقف سيارات  طابق السرداب ليقتصر استعما .3

 .( من هذه الالئحة24االشتراطات العامة للسرداب باملادة رقم ) اتباع

 .( متر1.20نسوب سقف السرداب عن )مل ارتفاعيزيد أقص ى  أال  .4

 طابق امليزانين  10-5

املادة ب (5-11التجارية بالبند رقم ) املباني اشتراطاتموضح في  هو  كماانين امليز طابق املقررة ل االشتراطاتتطبق  

 ( من هذه الالئحة.11رقم )

 طابق السطح  10-6

( من هذه الالئحة واليسمح بعمل غرف سكنية بطابق السطح وتقتصر على 26تطبق االشتراطات باملادة رقم ) .1

 بالشروط االتية:صالة تدريبات رياضية )جمنازيوم( ب السماح إلىالخدمات باإلضافة 

  السطحتعدى النسبة املقررة لطابق ت اال. 

  طوابق( 6)أرض ي +  عن البناية يقل ارتفاع اال. 
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  أن تتناسب مساحتها مع عدد شاغلي املبنى وعدد الطوابق املبنية و مساحات البناء اإلجمالية. 

 م االنشائي لبالطة أرضية الصالة الرياضية بحسب األجهزة الرياضية يتم االخذ في االعتبار التصمي

 .املستخدمة

 يجب إيصال الدرج الرئيس الي السطح وفى حال وجود أكثر من درج باملبنى يكتفي بوصول درج واحد للسطح. .2

 )الحوائط(  األسوار   10-7

  تخطيطية صادرة من اإلدارة  شتراطاتاما لم يوجد  القسيمةمن حدود حد  أى صرح بترخيص حائط علىيم ال

 املعنية.

 ( من الالئحة.8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) 

 

 مواقف السيارات  10-8 

 ل األدنىالحد يحدد  .1
ً
 :التاليللجدول عدد مواقف السيارات املطلوب طبقا

 .(تجاري  – سكني) مبانيلل لعدد مواقف السيارات األدنىالحد  ( يبين16) رقم جدول 

 لعدد مواقف السيارات األدنىالحد  االستعمال

  سياراتواقف م توفير  الشقق السكنية
ً
 (.5رقم ) لجدول كما با االستثماري  السكن مبانيمواقف  شتراطاتال طبقا

 املكاتب 

 واملحالت التجارية

  سياراتواقف م توفير 
ً
الجدول رقم ب كما التجارية واملكتبية املبانيمواقف  شتراطاتال طبقا

(19). 

خصص مواقف أصحاب الهمم
م
 مواقف أصحاب الهمم ملواقف السيارات أعاله كالتالي: ت

 سيارة 50لكل واحد موقف  موقف سيارات 200: 10من 

 سيارة 100لكل  واحدموقف  موقف سيارة 1000الى    201من 

 سيارة 200لكل  واحدموقف  موقف سيارة 1000 <

 لالشتراطات الواردة في البند  -
ً
( من 15والجدول رقم ) (403.03) يجب توفير محطات شحن املركبات الكهربائية والهجينة وفقا

 .الئحة شروط املباني الخضراء المارة رأس الخيمة "بارجيل"

 هذه الالئحة. من( 30املادة )باملقررة ملواقف السيارات كما  االشتراطاتتطبق  .2

 مساحات وأبعاد الفراغات  10-9

 ملا هو مقرر بالبند ) السكنية االستعماالتب لفراغات الخاصةل األبعادساحات و املتطبق جميع  .1
ً
( 6-12طبقا

 ملا هو  باإلضافة إلى االشتراطات الخاصة بالسكن االستثمارى ، الخاص سكنيال االستعمالالخاص ب
ً
طبقا

االشتراطات املقررة لتحديد مساحات االستعماالت  وباإلضافة إلى (6والجدول رقم ) (7-8مقرر بالبند )

 ملا هو مقرر بالبند
ً
 .(20( والجدول رقم )9-11) املكتبية والتجارية الخاصة باملباني التجارية طبقا

الفاصلة بين الوحدات السكنية بعضها البعض وبينها وبين املمرات العامة،  لجدرانيجب أال يقل سمك ا .2

 مبانيالخارجية لل جدرانسم، كما يجب أال يقل سمك جميع ال (20)واملحالت التجارية وبعضها البعض عن 

 سم. (20)عن 
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 البروزات  10-10

 لال  تطبق البروزات -
ً
( من 23أحكام املادة رقم )، مع اتباع املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 .هذه الالئحة

سمح ببروز طابق امليزانين عن حد الطابق األرض ي من جهة الشارع بنفس مقدار البروز املعتمد للطوا - بق املتكررة يم

 طوابق". 4ري لإلمارة وذلك بحد أقص ى لالرتفاع حتى" أرض ي + ميزانين + لغايات التنسيق الحض

 ملنافع الصحيةا  10-11

طبق 
م
 (7-10) رقم بالبند( 7بالجدول رقم )كما  سكنيللجزء ال االستثماري لسكن باني ااملنافع الصحية مل اشتراطاتت

طبق 
م
 .(21كما بالجدول رقم ) تجاري وال املكتبيالتجارية للجزء  مبانياملنافع الصحية لل اشتراطاتكما ت

 املمرات 10-12

 ( متر.1.20عن ) أو املكتبية عرض املمرات الداخلية بين الغرف والفراغات السكنية فييقل صا أال يجب  .1

 :اآلتيالجدول  فياملمرات العامة صافي عرض قل ي أال يجب  .2

 .(تجاري  - سكني) مبانيللممرات العامة لل األدنىالحد ( يبين 17) رقم جدول 

 عرض املمرات فيصا االستعمال 

 ( م 1.50) السكنية واملكتبية املباني 1

أو تقل مساحة  تساوي  التي مبانيلل

 .2( م250الطابق عن )

 ( م 1.80)

 تزيد مساحة الطابق  التي مبانيلل

 .2( م250عن )

املؤدى إليه وأماكن املصاعد من جهة أو جهتين ويجب  يعتمد على عرض املمر الرئيس ممرات أمام املصاعد 3

من  (1-36) لبندبا (25تقل أبعاد املمرات أمام املصاعد كما هو وارد بالشكل رقم ) أال 

 .(36)املادة 
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: اشتراطات املباني التجارية
ا
 ثانيا

 

 التجارية املباني اشتراطات: (11املادة )

 نسبة البناء  11-1

 لال  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد  11-2

 لال  التجارية مبانيلل اتاالرتدادتطبق 
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ات وعدد الطوابقاالرتفاعاملناسيب و   11-3

 .املنسوب التصميمي املعتمدمن ( م 1.20عن ) ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

طبق  .2
م
 .(18رقم )التجارية واملكتبية كما بالجدول ات الطوابق ارتفاعت

 لالشتراطات التخطيطية الصادرة من اإلدارة املعنية. .3
ً
حدد عدد الطوابق طبقا

م
 ت

 ( م.1.50يراعي عمل جدار استنادي في حال زاد فرق منسوب عن ) .4

يكون الحد االقص ى لصافي ارتفاع الطابق  ،في حال وجود طابق نصف ميزانين )مفتوح على الطابق االرض ي( .5

متر + ارتفاع البالطة الوسطية شاملة التشطيب, ويكون الحد االدنى لصافي ارتفاع الطابق االرض ي  8االرض ي 

  (.12متر + ارتفاع البالطة الوسطية شاملة التشطيب كما في الشكل رقم ) 6

 

 

 

 

 

 

 

 
 ومتعدد الطوابق )لالستعماالت التجارية واملكتبية(. . صافي االرتفاع الداخلي للمبنى الطابقي12شكل رقم 
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 التجارية واملكتبية. االستعماالت تفاعلصافي ار الحد األدنى واألقص ى يبين  (18) رقم جدول 

 الحد األقص ى لصافي االرتفاع صافي االرتفاعالحد األدنى ل االستعماالت التجارية واملكتبية  

وفي حالة إضافة نصف  ( متر 3.50) الطابق األرض ي 1

 ( متر2.50ميزانين يكون )

 ( متر 4.50)

 دون ميزانين

 العتبارات خاصة فاعاتاالرتزيادة املوافقة على املختصة ويجوز لإلدارة  

 ( متر3.50) ( متر 2.50) صف امليزانينن -امليزانين بالكامل  2

 طابق السرداب  3

 )صافي أسفل الجسور وخطوط الخدمات املعلقة(

 ( متر3.50) ( متر2.50)

 

 طابق السرداب  11-4

 .( من هذه الالئحة25االشتراطات العامة للسرداب باملادة رقم ) اتباع يجب .1

 من 1.20ملنسوب سقف السرداب عن ) ارتفاعيزيد أقص ى  أال  .2
ً
 التصميمي املعتمد تجاه وبنسامل( متر مقاسا

 . مبانيلل للمدخل الرئيس املحاذيالشارع 

 امليزانينطابق   11-5

يصرح فيها بعمل  التي األراض يقطع  في ياألرض ( من مساحة الطابق %100يصرح ببناء امليزانين ملساحة ) -أ

 لال 
ً
 االستعماالتونظام تصنيف وتقنين  اإلدارة املعنيةالتخطيطية الصادرة عن  شتراطاتطابق ميزانين طبقا

 .مارةاإل  في األراض ي

 منفصل كمكاتب أو لألغراض الخدمية للمبنى.يصرح باستعمال طابق امليزانين بشكل  -ب

 ايصرح باستعمال طابق امليزانين استعم -ج
ً
 بنسبة  ال

ً
 منفصال

ً
حالة استعمال الطابقين  فيوذلك  (%100)تجاريا

بين  ياتصال داخلى وسلم كهربائعنصر هذه الحالة يشترط وجود  في، وتجاري وامليزانين كمركز  ياألرض 

 للمصعد الواحد.أشخاص ( 10الطابقين أو مصاعد بواجهة زجاجية ال تقل سعتها عن )

 ه كمواقف للسيارات.استخدامحالة  في  (%100)يصرح باستعمال طابق امليزانين بشكل منفصل بنسبة  -د

شكل واستعماله ب األصليإذا تم فصل طابق امليزانين  ياألرض ال يصرح بإنشاء ميزانين آخر ضمن الطابق  -ه

 منفصل.

 طابق امليزانين. فيال يصرح بعمل شرفات أو بروزات أو بلكونات  -و

 طابق السطح  11-6

 ..(..املركزي ومعدات التكييف  ،وخزانات املياه ،غرفة املصعدغرف الخدمات فقط )على  طابق السطح قتصر ي

 .من هذه الالئحة (26وبالنسب والشروط املذكورة باملادة رقم )

 )الحوائط(  األسوار   11-7

 . التجارية القسائم على حائط بترخيص صرحال يم 
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 مواقف السيارات  11-8

 للجدول  .1
ً
 . التالييحدد عدد مواقف السيارات املطلوب طبقا

 التجارية. مبانيلل ةلعدد السيارات املطلوب األدنىالحد يبين  (19) رقم جدول 

 لعدد مواقف السيارات األدنىالحد  املعايير االستعمال 

للمكاتب  صافية( متر مربع من املساحة ال70كل ) املكاتب 1

 دون حساب املمرات والخدمات املختلفة.

1 

 1  الصافية.( متر مربع من املساحة 50كل ) املطاعم 2

 التجارية  ستعماالتلال  3

كز تجارية أصغر من ا)مر 

، محالت، معارض،. 2م( 930)

 إلخ(

 1 الصافية.( متر مربع من املساحة 70كل )

 املباني املستغلة بالكامل  4

 كمراكز تجارية

أو ما حكمها من تجارة التجزئة 

 2م( 930وتزيد مساحتها عن )

 الصافية.( متر مربع من املساحة 70ل )ك-1

تخصيص الطابق األرض ي بالكامل يمكن -2

  كمواقف للسيارات

1 

 .(16كما ورد بجدول رقم ) مواقف السيارات املخصصة ألصحاب الهمم تخصيصيجب  -

 لالشتراطات الواردة في البند يجب توفير محطات شحن املركبات الكهرب -
ً
( من 15والجدول رقم ) (403.03)ائية والهجينة وفقا

 الئحة شروط املباني الخضراء المارة رأس الخيمة "بارجيل".

 مساحات وأبعاد الفراغات  11-9

 :التاليكما بالجدول ساحات وأبعاد الفراغات التجارية واملكتبية مقل ت أال يجب 

 .ملساحات وأبعاد الفراغات التجارية واملكتبية األدنىالحد يبين  (20) رقم جدول   

 نوع الفراغ أدنى مساحة باملتر املربع للبعد باملتر األدنىالحد 

 1 تجاري املحل ال 18.00 3.00

 2 املعرض 80.00 8.00

 املكتب غرفة  10.00 2.50

 املكتبية( ستعماالتلال )
3 

05.3   ةاملساحة املكتبية املفتوح 50.00 

 )مساحة مفتوحة للعمل(
4 

 5 مرحاض )دورة املياه( 1.80 1.10

وبينها وبين  ،بعضعن بعضها  املحالت التجارية والوحدات املكتبيةالفاصلة بين  جدرانال يقل سمك الويجب أن 

 ( 20)املمرات العامة عن 
ا
 سم. (20)عن  مبانيالخارجية لل لجدرانيقل سمك جميع ا سم، كما يجب أال

 نافع الصحيةامل  11-10

 للجدول  التجارية املباني فيرها فيمن املنافع الصحية الواجب تو  األدنىيكون الحد 
ً
 :اآلتيوفقا
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 التجارية. مبانيلل ةاملطلوب للمنافع الصحية األدنىالحد يبين  (21) رقم جدول 

 املنافع الصحية املباني

املكاتب واملحالت  1

 واملعارض

 ساحةاملمن ( متر مربع 50لكل )يجب توفير حمام لكل مكتب منفصل أو حمام  املكاتب

 حال عمل حمامات مجمعة. في ةلمكاتب املفتوحل الصافية

املحالت 

 واملعارض

املساحة الصافية التجارية  

 ( متر مربع.300)حتى 

 ،معرض /تجاري  محل لكل خاص واحد حمام توفير 

 مواصفاته يكون  أن على عام واحد حمام توفير  أو 

 .الهمم أصحاب لحمام مطابقة وأبعاده

املساحة الصافية التجارية 

 ( متر مربع.900( إلى )301من )

توفير حمامين للرجال وواحد 

 للنساء.

يجب توفير 

حمام على األقل  

 ( متر مربع900لكل ) ألصحاب الهمم.

 ( متر مربع.900وذلك فوق )

 يضاف حمام واحد.

املراكز التجارية  2

واملباني الترفيهية 

 العامة

( 1املساحة الصافية التجارية أو الترفيهية من )

 ( متر مربع.900إلى )

( 2( حمامات للرجال و )3)

 حمام للنساء.

يجب توفير 

حمام على األقل  

( 900من ) كبر املساحة التجارية أو الترفيهية  أ ألصحاب الهمم.

 متر مربع.

يضاف حمام واحد للرجال 

( متر 900وآخر للنساء لكل )

 مربع إضافية.

 إذا زادت املساحة التجارية أو الترفيهية عن

 .( متر مربع1500)

 األقلتوفير حمام رجال وحمام نساء إضافيين على 

 .ألصحاب الهمم
 

 املمرات 11-11

 :اآلتيعن  التجارية مبانيلل املمرات العامةصافي عرض قل ي أال يجب 

 التجارية. مبانيلل عرض املمرات فيلصا األدنىالحد يبين  (22) رقم جدول 

 عرض املمرات فيصا  االستعمال

 ( م 2.40) املمرات التجارية

 واحد.اتجاه حالة املحالت من  في

 ( م3.00)

 حالة املحالت من اتجاهين. في 

ير ممرات بعرض هذه الحالة فإنه يجب توف فييجوز التصريح بوضع أكشاك في املمرات التجارية، و

كشاك متصلة أو متواصلة مع بعضها البعض األتكون هذه  أال الكشك، شريطة  ( م على جانبي1.50)

 .( م1.80يزيد عرض الكشك عن ) أال ( م و 3.00تقل املسافة بينهم عن ) أال ( م و 6.00من ) كثر أل

 أماكن التفريغ والتحميل 11-12

طبق 
م
 ( من هذه الالئحة.15( من املادة )10-15) الواردة بالبند االشتراطاتت

 عامة اشتراطات  11-13

تزيد مساحتها عن  التي واملباني الترفيهية املراكز التجارية فييجب توفير أماكن صالة للرجال وأخرى للنساء  .1

 للمادة  للخدمات الالزمة للجنسين األدنىمع ضرورة توفير الحد ( متر مربع، 900)
ً
 .(16)وطبقا

 .باملراكز التجارية األطفاليجب توفير غرف خدمية كغرفة الرضاعة وتبديل مالبس  .2
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 –غرفة مضخات  – هواتفال –يجب توفير خدمات املرافق املطلوبة من الجهات ذات العالقة )غرفة كهرباء .3

 (.حكمها فيوما خزان مياه 

ويكون  طابق (20)تزيد عن  التيات االرتفاعالبنايات ذات  فيسمح بطابق خدمات بين الطوابق املتكررة يم  .4

 للخدمات امليكانيكية والكهربائية
ً
مساحات ألغراض املعيشة  أيسمح بوال يم  ،ومتعلقاتها والصحية مخصصا

( متر وال يقل صافي 3.00ال يزيد ارتفاعه عن )اويجب ، ذلك أو السكن أو أغراض تجارية أو ترفيهية أو ما شابه

 ( متر، وال يحسب من ضمن الطوابق املسموح بها لقطعة األرض.2.40ارتفاعه عن )

                                                      )املطاعم ومحالت املشروبات واملواد الغذائية( تزاول أنشطة التياملتطلبات الصحية للمنشآت  :(12املادة )

، محالت هيا، مقتيجب أن يتم تصميم املطاعم ومحالت املشروبات واملواد الغذائية )مطاعم، كافتيريا  .1

عصير، محالت بيع الخضار والفواكه، محالت الحلوى، محالت بيع املرطبات، املطاحن، املحامص، مخازن 

البحرية  ماركت، محالت بيع املأكوالت ت، السوبر ال ااملواد الغذائية املبردة واملجمدة والجافة، املخابز، البق

 ( وفقاملنشآتوغيرها من 
ً
الرجوع  االستشاري هندس املاملعنية، وعلى  دارةاإل تصدرها  التيللشروط الصحية  ا

 إلى هذه الشروط عند إعداد التصاميم.

للمطاعم ومحالت املشروبات واملواد الغذائية مصنوعة من  األسقفيات والجدران و األرضيجب أن تكون  .2

مادة ملساء سهلة التنظيف غير ماصة للماء ومقاومة للحريق وذات لون فاتح وغير سامة، وخالية من 

التشققات كما يراعى أن تكون لألرضيات ميول مناسبة لجريان املاء لسهولة التنظيف، كما يجب أن تكون 

لسهولة  نحنيةيات وبين الجدران والسقف محكمة السداد وماألرضوبين الجدران و  كل جدارينالزوايا بين 

 التنظيف.

 ملا هو منصوص عليه األ يجب توفير تهوية وإضاءة مناسبة لجميع  .3
ً
 هذه الالئحة. فيجزاء الداخلية وفقا

ت وسائل مقاومة يثبت الكهربائية واملغاسل واملخازن واملداخن وطاوالت الخدمة و  األجهزةرفف و األ يجب توفير  .4

 للشروط الصحية األخرى الحشرات والقوارض على األبواب والشبابيك واملنافذ 
ً
 التيوكل ما يلزم وفقا

 املعنية. دارةاإل تصدرها 

 مكافئةأو أي مادة بناء أخرى  سقف مطابخ املطاعم و ما شابهها من )الخرسانة املسلحة(أكون تيجب أن  .5

 الشتراطات إدارة الدفاع املدني
ً
 .لها في مقاومة الحريق طبقا

يجب أن يتم تجهيز املطاعم ومحالت املشروبات واملواد الغذائية بالتمديدات الصحية الالزمة وبما يتوافق  .6

 مع الشروط الصحية وشروط أعمال التمديدات الصحية.

امص من جهة السكك أو من خالل مناور املبنى يجب أن يتم وضع املداخن الخاصة باملخابز واملطاعم واملح .7

 على املظهر العام للمبنى، وأن ترتفع مسافة ال تقل عن 
ً
متر فوق سطح املبنى وأن تكون  (4)فقط حفاظا

 مجهزة بوسائل معالجة بيئية بحيث ال تؤثر على الجوار وال تشوه املنظر العام.

الحرارة يثبت بطريقة تمكن من قراءته من الخارج أن يتم تزويد غرف التبريد والتجميد بمقياس لدرجة  .8

 تفتح من الداخل والخارج. مجهزة لكي وتكون أبوابها

 (وما شابه واملطاعم هيللمقا) اشغال أرصفة الطرق والساحات (13املادة )

الواردة واملواصفات واملطاعم  للشروط  هيللمقا أشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجيةيخضع تصميم وتصريح 

 .بشأن اشغال ارصفة الطرق والساحات 2018( لسنة 3الالئحة التنفيذية املعتمدة للقانون رقم ) في
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: اشتراطات املباني السياحية والفندقية 
ا
 ثالثا

 نشآت الفندقية امل اشتراطات (: 14املادة )

 املوقع 14-1

 للخريطة امللحقة  االستعماالتاملناطق املصرح فيها هذه في بفئاتها املختلفة  الفندقية نشآتامليصرح بإقامة 
ً
وفقا

 .مارةاإل  في األراض ي االستعماالتبنظام تصنيف وتقنين 

 نسبة البناء  14-2

 لال  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد  14-3

 لال  اتاالرتدادتطبق 
ً
 .املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ات االرتفاعاملناسيب و   14-4

 .املنسوب التصميمي املعتمد( م من 1.20عن )للمباني  ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

طبق  .2
م
 .(2جدول رقم )بال ات الطوابق السكنيةارتفاعت

ه ارتفاعصافي عمل طابق خدمات ال يزيد  ياألرض الدور  فوق طوابق  (10)الفندق عن  ارتفاعحالة  فييسمح  .3

( متر، 2.40ه عن )ارتفاعصافي وال يقل  كانيكية وتحويل التوصيالت الصحية( متر للخدمات املي3.00عن )

 املختصة. إلدارةطوابق بعد موافقة ا (10)ويمكن تكراره كل 

 مواقف السيارات  14-5

  هاملطلوب السيارات مواقف عددل األدنىالحد  يكون 
ً
 :اآلتيلجدول ل طبقا

 الفندقية. نشآتملعدد مواقف السيارات لل األدنىالحد يبين  (23) رقم جدول  

 الحد األدنى لعدد مواقف السيارات التفصيل االستعمال

 املنشآت

 الفندقية

 غرف 4موقف واحد /  غرف فندقية.

 جناح 2موقف واحد /  .شقة فندقية "غرفة وصاله" /جناح فندقي

 موقف واحد /  شقة ." غرفتين وأكثر" شقة فندقية

 غرفة 100موقف حافالت واحد/ غرفة فندقية  (100)

 من املساحة الصافية 2م 50موقف واحد /  املكاتب واملحالت التجارية واملطاعم امللحقة باملنشآت الفندقية.

 من املساحة الصافية 2م 20موقف واحد /  قاعات / صاالت االحتفاالت أواالجتماعات )متعددة االغراض(.

 × 4.00نجوم"وبأبعاد ال تقل ) 5، 4غرفة فندقية " ذات تصنيف  100/اضافي ( باص1يجب توفير  عدد  موقف )

 ( م".12.00

 نجوم". 5&4ذات تصنيف " في املنشأت السياحية والفنادق (TAXI)( موقف لسيارات التاكس ي  2يجب توفير عدد )

حسب االشتراطات الواردة فى الئحة اشتراطات املباني  ظللة للمنشآت الفندقيةممواقف سيارات  توفير يجب 

 الخضراء ) بارجيل(.

 (.16مواقف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم كما بالجدول رقم ) خصيصيجب ت
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 الحد األدنى لعدد مواقف السيارات التفصيل االستعمال

 لالشتراطات الواردة 
ً
( والجدول 403.03في البند )يجب توفير محطات شحن املركبات الكهربائية والهجينة وفقا

 ( من الئحة شروط املباني الخضراء المارة رأس الخيمة "بارجيل".15رقم )

 مساحات وأبعاد الفراغات  14-6 

 :اآلتيالفندقية ك املبانيب اإلقامةغرف ساحات وأبعاد ميقل  أال يجب 

 :اآلتيالجدول مساحة الغرف عن  فييقل صا أال يجب  الفنادق في .1

  ومدخل الغرفة. شمل البلكونةتوال الحمام  وتشمل مساحة غرف الفنادقمساحة  فيلصا األدنىالحد يبين  (24) رقمجدول 

 (فقط ساحة الغرفة )مع الحمامالحد األدنى مل نوع الغرفة تصنيف الفندق 

 /فندق فئة النجمة الواحدة 1

 فندق فئة النجمتين

 ( متر مربع13) غرفة مفردة

 متر مربع( 17) غرفة مزدوجة

 .2م (3.50)مساحته   (shower)حمام يشمل حجيرة االستحمام الحد االدنى ملساحة ال

 ( متر مربع16) غرفة مفردة فندق فئة الثالث نجوم 2

 ( متر مربع20) غرفة مزدوجة

(  3.80في حالة وجود حجيرة االستحمام فقط أو ) 2( م3.50)الحد االدنى ملساحة الحمام 

 + حوض استحمام بالحمام.  (shower)في حال توفر حجيرة االستحمام  2م

 ( متر مربع22) غرفة مفردة فندق فئة األربع نجوم 3

 ( متر مربع26) غرفة مزدوجة

 وال تشمل غرفة املعيشه ( متر مربع38) األجنحة

(  3.80في حالة وجود حجيرة االستحمام فقط أو ) 2( م3.50)الحد االدنى ملساحة الحمام 

 + حوض استحمام بالحمام.  (shower)في حال توفر حجيرة االستحمام  2م

 ( متر مربع30) غرفة مفردة فندق فئة الخمس نجوم 4

 ( متر مربع34) غرفة مزدوجة

 وال تشمل غرفة املعيشة ( متر مربع48) األجنحة

(  4.00في حالة وجود حجيرة االستحمام فقط أو ) 2( م3.80) الحد االدنى ملساحة الحمام

 + حوض استحمام بالحمام.  (shower)في حال توفر حجيرة االستحمام  2م

 ) ال يوجد تصنيف منتجع أقل من فئة الثالث نجوم( فى املنتجع .2

 .مدخل الغرفةو  وتشمل مساحة الحمام وال يشمل البلكونة للمنتجع األدنى لصافي مساحة الغرفالحد يبين  (25) رقم جدول 

 الحد األدنى ملساحة الغرفة )مع الحمام فقط( نوع الغرفة تصنيف املنتجع 

 ( متر مربع20) غرفة مفردة منتجع فئة الثالث نجوم 1

 ( متر مربع22) غرفة مزدوجة

 ( متر مربع32) األجنحة

 .2( م3.50مساحته )  (shower)الحد االدنى ملساحة الحمام يشمل حجيرة االستحمام 

 ( متر مربع26) غرفة مفردة منتجع فئة األربع نجوم 2

 ( متر مربع28) غرفة مزدوجة

 وال تشمل غرفة املعيشه ( متر مربع42) األجنحة
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 الحد األدنى ملساحة الغرفة )مع الحمام فقط( نوع الغرفة تصنيف املنتجع 

(  3.80في حالة وجود حجيرة االستحمام فقط أو ) 2( م3.50الحد االدنى ملساحة الحمام )

 + حوض استحمام بالحمام.  (shower)في حال توفر حجيرة االستحمام  2م

 ( متر مربع33) غرفة مفردة منتجع فئة الخمس نجوم 3

 ( متر مربع36) غرفة مزدوجة

 ( متر مربع52) األجنحة

(  4.00في حالة وجود حجيرة االستحمام فقط أو ) 2( م3.80الحد االدنى ملساحة الحمام )

 + حوض استحمام بالحمام.  (shower)في حال توفر حجيرة االستحمام  2م

 :اآلتيعن  مساحة الغرف فييقل صا أال النزل يجب  في .3

 .وال تشمل البلكونة ومدخل الغرفةوتشمل الحمام مساحة الغرف  فيلصا األدنىالحد يبين  (26) رقم جدول  

 الحد األدنى ملساحة الغرفة )مع الحمام فقط( نوع الغرفة 

 ( متر مربع9) غرفة مفردة 1

 ( متر مربع11) غرفة مزدوجة 2

 .2( م3.50مساحته )  (shower)الحد االدنى ملساحة الحمام يشمل حجيرة االستحمام  3

 حمام خاص مستقل.كما يجب أن يكون لكل غرفة فى النزل 

 :اآلتيساحة غرف النوم حسب ميقل  أال يجب  الشقق الفندقية في .4

 الحد األدنى لصافي مساحة فراغات الشقق الفندقية.يبين  (27)جدول رقم 

 الشقق الفندقية الفخمة املميزة /الشقق الفندقية السياحية نوع الفراغ 

ويشمل )املعيشة ومكان  استوديو  1

النوم ومطبخ مفتوح فقط( بدون 

 الحمام وصالة املدخل

 متر مربع (20) متر مربع (17)

 متر مربع (20) متر مربع (15) غرفة املعيشه 2

غرف  3

 النوم

 متر مربع (16) متر مربع (15) غرفة النوم الرئيسية

 متر مربع (12) متر مربع (12) غرفة نوم اضافية 

 2( م3.50الحد االدنى ملساحة الحمام ) الحمام 4

في حالة وجود حجيرة االستحمام 

في حال  2(  م4.00أو ) (shower)فقط

+ حوض   توفر حجيرة االستحمام 

 استحمام بالحمام.

 2( م3.80الحد االدنى ملساحة الحمام )

في حالة وجود حجيرة االستحمام 

في حال  2(  م5.00أو )   (shower)فقط

حجيرة االستحمام + حوض توفر 

 استحمام بالحمام.

 مع توفير مساحة مناسبة للطبخ لشاغلي الوحدة. متر مربع (6) املطبخ 5

  .أ
ا
 (20)وبينها وبين املمرات العامة عن  ،الفاصلة بين الوحدات الفندقية بعضها البعض جدرانيقل سمك ال يجب أال

 
ا
 سم. (20)عن  مبانيالخارجية لل جدرانيقل سمك جميع ال سم، كما يجب أال

 املمرات  14-7

 يجب 
ا
 ( م.1.80) عن الفندقية نشآتامل فياملمرات العامة  عرض فيصا يقلأال
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 أماكن التفريغ والتحميل 14-8

طبق كحد أدنى على أن   ( مكان للتفريغ والتحميل للمنشأت السياحية والفنادق2يجب توفير عدد )
م
 االشتراطاتت

 .( من هذه الالئحة15( من املادة )10-15) الواردة بالبند

 عامة اشتراطات  14-9

كشرط للحصول على رخصة أعمال  هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من الحصول على املوافقة املبدئية .1

 لآالبناء ألية منش
ً
 .لديهااملنشآت الفندقية املعتمد  تصنيف نظامه فندقية طبقا

بخصوص معايير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الرجوع للشروط الصادرة عن  االستشاري على املهندس  .2

 .منشآة فندقية إعداد التصاميم ألي فيقبل الشروع  املنشآت الفندقيةتصنيف 

 واالستراحات النزل ( غرف فى 10) ( غرفة فى املنتجعات100، )الفنادق في ة( غرف30يقل عدد الغرف عن ) أال  .3

 لشقق الفندقية.فى ا استوديو أو  ( شقة20و)

، واالشتراطات الخاصة بأصحاب الهمم ( من هذه الالئحة39عد باملادة رقم )باملصاالشتراطات الخاصة  يراعى .4

 .( من هذه الالئحة32باملادة رقم )

 والسالمة األمن اشتراطات 14-10

 .عنيةوالسالمة حسب الشروط املعتمدة من الدائرة امل األمنيجب توفير وسائل  .1

  اإلرشاديةيجب وضع اللوحات  .2
ً
وبهو املداخل وأماكن  صاالتكافة املمرات والساللم وال فياملضيئة ذاتيا

حالة الحريق، ويمنع وضع أية مواد أو حواجز أو موانع  فيالعام لترشد إلى ساللم ومخارج الهروب ستخدام اال 

 تعيق حركة الهروب إلى الخارج.

لطريقة  يغرفة من غرف النزالء توضح مواقع الساللم ورسم تخطيطيجب وضع لوحات خلف باب كل  .3

 حالة الحريق. فيالوصول إليها لتأمين عملية الهروب 

 أيمكان واضح يسهل الوصول إليها مع توفير لوحات ارشادية لها ويمنع  فييجب وضع أجهزة إطفاء الحريق  .4

 .األجهزةهذه استخدام حواجز أو مواد أو موانع تعيق حركة 
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: اشتراطات املباني الصناعية
ا
 رابعا

 ورش( –مستودعات  –) مصانع       الصناعية املباني اشتراطات (: 15املادة )

 املوقع   15-1

  فيالصناعية  املنشآتيصرح بإقامة  
ً
 ستعماالتالخريطة نظام تصنيف وتقنين  املناطق املخصصة لذلك فقط طبقا

 .مارةاإل  في األراض ي

 نسبة البناء  15-2

طبق .1
م
ذكر  من اإلدارة املعنية الشتراطات التخطيطية الصادرةا ت

م
 عن نسبة البناء ال تقليجب أ وفى حال لم ت

  .من مساحة القسيمة( % 50) ال تزيد عنأ، و من مساحة القسيمة( 18%)

 الصناعي ستخدام اال بما يتناسب مع حجم  الصناعية األراض يقطع  فييصرح بعمل مجمعات سكن العمال  .2

يه سكن العمال جهة ، وال يصرح بتوجالصناعيمن مساحة النشاط ( 25%)زيد نسبة السكن عن ت أال على 

مع مراعاة تطبيق اشتراطات سكن العمال  الصناعيمع مراعاة الفصل بينها وبين النشاط  الشارع الرئيس

 .( من هذه الالئحة8)الواردة باملادة 

إال إذا ورد خالف ذلك في قرار تخصيص األرض أو إذا كانت طبيعة  عن األتي تقل نسبة البناء أال يجب  .3

 :االستخدام  تتطلب خالف ذلك.

  األرض( من مساحة قطعة 30%عن ) فقط مستودعاتفى حال بناء.  

 األرض( من مساحة قطعة 10%عن )فقط  لورش ومواقع املقاوالت ومواقع النقلياتفى حال بناء ا. 

  من مساحة قطعة األرض( 35%عن )فقط صانع فى حال بناء م. 

 ( من مساحة 15فى حالة بناء سكن العمال فقط عن % ) األرض.قطعة 

 .فى حال بناء استعماالت مختلطة ال تتعدى نسبة البناء عن املقرر لقطعة األرض 

 وفى كل الحاالت ال تتعدى أو تقل عن نسبة البناء املقررة لقطعة األرض.

تزيد نسبة املكاتب  أال شريطة  األرضقطعة  فيالقائم  الصناعييصرح بعمل مكاتب فرعية لخدمة النشاط  .4

 ملا ستخدام اال ويجوز زيادة هذه النسبة إذا كانت طبيعة  بناء( من مساحة ال10%عن )
ً
تتطلب ذلك طبقا

 تقرره اللجنة الفنية.

5.  
م
ذات الطبيعة  االستعماالتومساحات املكاتب الخاصة باملصانع الكبيرة و  املبانيات ارتفاعنسبة البناء و  طبقت

 لطبيعة 
ً
 .األرضوالشروط التخطيطية عند تخصيص قطعة  االستعمالالخاصة وفقا

 اتاالرتداد  15-3

1.  
م
 لال الصناعية  مبانيلل اتاالرتدادطبق ت

ً
  .املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 رتدادإبحدود االخرى جهة الجوار والمن  ، و ( متر3.00بما ال يقل عن )الشوارع من جهة املباني   رتدادا يجب .2

صرح والدفاع املدني الطوارئ  مركباتمتر ملسارات  (3.00)ال يقل عن   األرضبالبناء على حد قطعة  وال يم

 .مباشرة

 الطوارئ. مركبات( متر ملسارات 3.00عن ) بعضها البعض املبانيبين  الداخلي االرتداديقل  أال يجب  .3
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 .والحدود االخرى  الصناعية من جهة الشوارع والجوار  مبانيلل اتاالرتداديبين  (28) رقم جدول 

 املبنى
 االرتدادات

 الحدود االخرى الجوار و  الشارع 

 ( م3.00) ( م 3.00) الصناعية املباني

طبق االرتداد* 
م
 .ي الصناعيةاملدني للمبانت املقررة باشتراطات الدفاع ات

 

 ات االرتفاعاملناسيب و   15-4

 .املنسوب التصميمي املعتمدمن ( م 1.20عن ) ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

 صافي االرتفاع الداخلي ألية مستودع أو ورشة أو مصنع وخدماته عن اآلتي: يجب أال يقل .2
 

 .وملحقاتها الصناعية مبانيلل الداخلي االرتفاع فيصال األدنىالحد يبين  (29) رقم جدول 

 طابق امليزانين  15-5

املستودع أو الورشة أو املصنع وبشرط  ارتفاعيصرح بعمل ميزانين داخل املستودعات أو الورشة أو املصنع ضمن 

 للطابق استخدامأن يكون 
ً
نفسه، وال يصرح بعمل  ياألرض وأن يكون مدخله من داخل الطابق  ياألرض ه تابعا

 مداخل منفصلة للميزانين.

 (الحوائط)  األسوار   15-6

وال يزيد  ( م 1.80) عن رتفاعهاا أال يقلعلى على حدود قطعة األرض من جميع الجهات  حوائطيجب إنشاء  .1

باستثناء قطع األراض ي  بطريقة ال تشوه املظهر العام لحوائطامع ضرورة صبغ هذه ( م 4.00ارتفاعها عن )

 دارةويجوز لإل   ،( متر6.10السور عن ) في يقل عرض املدخل الرئيس أال يجب و  ،تخضع لنظام خاص التي

 .األماميةاملختصة املوافقة على تصاميم معمارية خاصة لألسوار 

 ( من الالئحة.8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) .2

 مواقف السيارات  15-7

لمكاتب ل املساحة الصافية( متر مربع من 70بمعدل موقف لكل ) داخل حدود القسيمة يجب توفير مواقف السيارات

 .حساب املمرات والخدمات املختلفة(دون امللحق واملرخص به ) جزء املعرضأو 

 الحد األقص ى لصافي االرتفاع الحد األدنى لصافي االرتفاع االستعماالت 

االستعماالت الصناعية 

 والورش

   ( متر 7.00) ( متر 4.50)

ويمكن تجاوز الحد األقص ى إذا اقتضت بعض 

املشروعات الصناعية الخاصة ارتفاعات 

 معينة. 

 باستثناء االستعماالت التي تتطلب زيادة أكبر في االرتفاع . -

 )على أن يقدم االستشاري دراسة يوضح أسباب طلب زيادة االرتفاع(.

 االستعماالت تجارية 

 أو مكتبية ملحقة

 ملا هو وارد في الجدول رقم )طابق األرض ي و ابق ط ارتفاع يكون 
ً
( من 10( باملادة )13امليزانين طبقا

 الالئحة بخصوص ارتفاع االستعماالت التجارية واملكتبية.هذه 

طبق اشتراطات سكن العمال باملادة رقم ) سكن عمال إن وجد
م
 ( من هذه الالئحة.8ت

 في حال وجود مسار خدمات ( متر 4.50) ( متر3.00) ملحق الخدمات
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 مساحات وأبعاد الفراغات  15-8

طبق املقاييس واملواصفات العاملية للنشاط الصناعي املطلوب مل .1
م
 ساحات وأبعاد الفراغات.ت

 متر مربع. (12)ال تقل عن  عزل صحي/أولية إسعافغرفة يجب وجود  .2

 املنافع الصحية 15-9

 :التاليمن املنافع الصحية الواجب توفيرها على النحو  األدنىيكون الحد 

 الصناعية. مبانيللمنافع الصحية الواجب توفيرها لل األدنىالحد  ( يبين30) رقم جدول   

 للمنافع الصحية األدنىالحد  الخدمات

املستودعات 

 والورش

 يجب توفير مرحاض ومغسله لكل مستودع أو ورشة.

مساحة  إجماليى من األول آالفللعشرة  2م( (450حالة الخدمات املجمعة فيجب توفير مرحاض ومغسلة لكل  في

 .ج املرحاضعلى أن تكون املغاسل خار  ىاألول آالفالعشرة تلي  2م( 1400ومغسلة لكل ) ثم مرحاض املباني

تبع  سكن العمال
م
 ( من هذه الالئحة.8املنافع الصحية لسكن العمال باملادة رقم ) اشتراطاتت

 أماكن التفريغ والتحميل 15-10

على أن يكون  بما فيها املستودعات والورش الصناعية املنشآتكافة  فييجب توفير أماكن للتفريغ والتحميل  -1

 :التاليملساحتها على النحو  األدنىالحد 

 (4.50 متر عرض )X (6.00.متر عمق ملستودع أو ورشة واحدة فقط ) 

 (6.00 متر عرض )X (9.00.متر عمق ملستودعين أو ورشتين ) 

 (9.00 متر عرض )X (9.00 متر عمق لثالثة أو ) من املستودعات أو الورش. أكثر 

 فيحسب ما ورد  ينطبق على أماكن التفريغ والتحميل ما ينطبق على مداخل ومخارج مواقف السيارات -2

 ( من هذه الالئحة.30) املادة

 ارتفاع فييقل صا أال حالة تغطيتها يجب  فيو ةيجوز أن تكون منطقة التفريغ والتحميل مكشوفة أو مغطا -3

 ( متر.4.50املدخل والسقف عن )

 عامة اشتراطات  15-11

يترتب عن تخزينها  التي االستعماالت( من هذه الالئحة على 33املادة ) فييجب تطبيق الشروط البيئية الواردة  .1

والسالمة  األمنمراعاة شروط  االستشاري ها أضرار بالبيئة املحيطة، ويجب على استخدامأو تطبيقها أو 

 ذلك للحصول على موافقتها. فيالعامة ومراجعة الجهات املعنية 

 السور الرئيسسمح بغرفة حارس على ، وييأن يكون بشكل شريطعلى يصرح بإقامة ملحق خدمات  .2

 .غرفة الكهرباء على السور الرئيس يسمح بوضعكما للمراقبة، 

ية ألية مستودع أو ورشة أو األرض( من املساحة 5%ضاءة طبيعية بنسبة ال تقل عن )إيجب توفير تهوية و  .3

( من 10%حالة وجود مكاتب ادارية ملحقة باملنشأه الصناعية تكون هذه النسبة ال تقل عن ) فيمصنع، و

 ية للمكاتب.األرضاملساحة 

  املقام على قطعة األرض. املتعلقة بالنشاط الصناعيلألغراض  بعمل معرض تجاري يصرح  .4
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: اشتراطات املباني األخرى 
ا
 خامسا

 املساجد : (16املادة )

 نسبة البناء  16-1

 لال  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد  16-2

 لال  للمساجد اتاالرتدادتطبق 
ً
 .املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

  فيو 
م
طبق الجدول حال لم ت  :اآلتيذكر يم

 ات للمساجد وملحقاتها تجاه الشوارع والسكك والجوار.رتدادلال  األدنى( يبين الحد 31جدول رقم )

 االرتداد من املباني حد قطعة األرضاالرتدادات من  املبنى 

 املالحق والخدمات املسجد الجوار  الحدود األخرى  الشارع 

 ( متر 3.00) 0 ( متر 1.50) املسجد  1

 ملحق سكن اإلمام 2

امل ع –املؤذن 

 املسجد

 ( متر3.00) ( متر1.50) ( متر1.50) ( متر1.50)

وعدم فتح نوافذ 

 تجاه املسجد

 ( متر 3.00)

املالحق األخرى عن 

 والخدمات

 امللحق الخدمي 3

 –)دورات مياه 

 ميضأة(

 ال يوجد

)بشرط عدم فتح نوافذ خدمية تجاه الشوارع  

 والسكك والجوار(

 ( متر 3.00) ( متر3.00)

 

 ( متر 3.00) ( متر3.00) ال يوجد ال يوجد ال يوجد غرفة كهرباء 4

 العتبارات خاصة( ات)ويجوز لإلدارة املوافقة على تقليل االرتداد 

 ات االرتفاعاملناسيب و   16-3

 .املنسوب التصميمي املعتمد( م من 1.20عن ) لجميع املباني ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

)ال يشمل  يتناسب وسعة قاعة الصالة باملسجد الداخلياملسجد  ارتفاع فيلصا األدنىجب أن يكون الحد ي .2

 ملساحة وأبعاد صالة املسجد الرئيسية( وبحد أدنى 
ً
قاعة  ارتفاعصافي ل( متر 4.50)السقف املستعار وطبقا

 لتصميم ومساحة املسجد، والحد  األقص ىالصالة والحد 
ً
عناصر خدمات املسجد  ارتفاعصافي ل األدنىطبقا

 .( متر4.00والحد األقص ى ) ( متر 3.00)

 لثالثة أضعاف  رتفاعال  األدنىالحد  يجب أن يكون  .3
ً
كما بالشكل صالة املسجد الرئيسية  ارتفاعاملنارة مساويا

 مبنى املسجد. ارتفاع(، وبما يتناسب مع مساحة و 13رقم )

متر ، وال يزيد  (2.50)ه ارتفاع فيكميزانين يجب أال يقل صا من الداخل حال وجود جزء من املسجد في .4

 متر أسفل جزء امليزانين. (3.00)عن  ياألرض الدور  فيصا ارتفاعيقل  أال هذه الحالة يجب  فيو  متر، (3.50)عن

بعد التشطيب النهائي وطبقات متر  (1.50)يجب أن ال يزيد ارتفاع الوارش )تصوينة السطح( في املباني عن  .5

 ملوافقة الجهة  العزل املختلفة
ً
 وطبقا

ً
 املختصة.إال في حاالت معالجة الواجهات معماريا
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، ويفضل أن تكون هندسية مجردة اإلسالميةأية رسومات أو زخارف تتعارض مع الشريعة  استخدام تجنب  .6

 نشغال املصلين بها.ا( متر لعدم 1.80وتكون بمستوى أعلى من )

 
 يوضح الحد األدنى الرتفاع منارة املسجد بالتناسب مع ارتفاع صالة املسجد الرئيسية. (13)شكل رقم 

 

 واملحراب املنارة والقباب  16-4

وبحيث  ،مصل  (100)يزيد عدد املصلين فيها عن  التيللمساجد واحدة "مئذنة" منارة بحد أدنى يجب توفير  .1

( متر، ويجب أن تتوافر بها الفتحات والنوافذ الزجاجية املناسبة لتحقيق 25املنارة عن ) ارتفاعال يقل 

 مدخل خاص بها. ، مع وجودالكافية لداخل املنارة اإلضاءة

 للنطاق  املنارة يجب أن تكون  .2
ً
 بارزا

ً
تصميم منارات املساجد  يراعىاملحيط باملسجد، كما  العمرانيمعلما

 للطابع 
ً
 . املختصة دارةاإل املعتمد لدى  يسالمى املحلإل ا املعماري طبقا

مع بعضها  املعماري تحقيق التناسق يجب توفير قبة رئيسية للمسجد مع السماح بتعدد القباب شريطة  .3

 البعض.

 .مصل( 400)سعة باملسجد الجامع بحد أدنى  خاص بالخطيب فيغرفة محراب ومدخل خل يجب توفير  .4

 امليزانين  16-5

روط الوارده وتنطبق عليه نفس الش املسجد خارج قاعة الصالة الرئيسيةكتلة يصرح بعمل ميزانين كجزء من 

 .املادة( من هذه 3-16( من البند )4بالفقرة )

 داخلوامل  األسوار   16-6

 مناسب وال يزيد عن بإرتفاع املخصصة األرضقطعة  حدعلى  املسجدب يحيط خارجيفضل عمل سور يم  .1

 ونصفه العلو  م  (1.50)
ً
  ي وأن يكون نصفه مصمتا

ً
 .( مفرغ2( مصمت إلى )1بنسبة )  مفرغا

 الخصوصية لهم،  م لتحقيق( 2.50) عن ارتفاعه يزيد ال  واملؤذن اإلمام بسكن يحيط سور  بوجود سمحيم  .2

 بمدخل كما يسمح الرئيس، ومدخله املسجد عن وبعيدين منفصلينسكن االمام واملؤذن  يكون  أن ويجب

 .املسجد جهة ومدخل للخارج لهم خاص
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بعمل بوابة يسمح كما والسكك،  من جميع الجهات املطلة على الشوارعللمسجد  مشاةيسمح بعمل مداخل  .3

 للخدمة.عند الحاجة  مركبات الطوارئ بدخول توعب للسيارات تسرئيسية 

 ( من الالئحة.8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) .4

 مواقف السيارات  16-7

  املطلوب السيارات مواقف عدد يحدد .1
ً
 :لعدد املصلين( حسب) التالي للجدول  طبقا

 لعدد السيارات املطلوبة للمساجد. األدنىالحد  ( يبين32) رقم جدول     

 الحد األدنى لعدد السيارات املطلوبة

 م.+ موقف لالمام واملؤذن ان وجد سكن لهمصل 20موقف سيارة واحدة لكل  الحد األدنى ملواقف السيارات

 .الالئحة ( من هذه32باملادة رقم ) (51+ مواقف أصحاب الهمم كما بالجدول رقم )

 لالشتراطات الواردة في البند يجب توفير محطات شحن املركبات الكهر  -
ً
( من 15والجدول رقم ) (403.03)بائية والهجينة وفقا

 الئحة شروط املباني الخضراء المارة رأس الخيمة "بارجيل".
 

حالة وجود مواقف عامة خاصة  فيعدد املواقف املطلوبة للمساجد  فياملختصة إعادة النظر  دارةيجوز لإل  .2

 .قائم احالل ملسجدحالة  فيأو املخصصة للمسجد  األرضحالة صغر مساحة  فيباملسجد أو 

 مساحات وأبعاد الفراغات  16-8

 :اآلتيك فراغات املسجدساحات وأبعاد مقل ت أال يجب 

كل املساحات املسقوفة والتي تضم قاعة الصالة  تشملبما خصصة للصالة ساحة املامليتم احتساب  .1

غير املغطاه أو املساحات املساحات شمل توال )الرواق(  املغطى واملدخل والليوان الخارجي الرئيسية والفرعية

 الواحد. فرد( متر مربع لل1.00عدد املصلين على أساس )احتساب خارج فراغ املسجد، ويتم 

 ملوافقة  ( متر مربع6ال تقل مساحتها عن )ملحقة باملسجد  مستودع يجب توفير غرفة .2
ً
 .الجهة املعنيةوفقا

ات الثانوية بعد مراجعة الجهة املختصة مثل صالة متعددة ستخداماال يسمح للمساجد إضافة بعض  .3

غرفة للمعدات ، ( متر مربع30)ملساحتها من مساحة املسجد، مكتبة كحد أدنى  )%30(كحد أدنى  االستعمال

اإلدارة املعنية الكهربائية وامليكانيكية والسباكة، كما يسمح بإضافة بعض االنشطة التجارية بشرط موافقة 

 .بالدائرة

مصلى إضافة حلقات )فصول( تحفيظ القرآن الكريم بحد أدنى ملساحة  (600)من  أكثر يسمح للمساجد  .4

  .( متر3.60)حد أدنى لعرض الفصل و متر مربع،  (15.00)الفصل 

 األبواب  16-9

  األبوابيعتمد عدد 
ً
 :اآلتيلجدول لعلى سعة املسجد وفقا

 .لمسجدالواجهة الرئيسية ل في األبوابلعدد  األدنىيوضح الحد  (33)جدول رقم   

 بالواجهة الرئيسية للمسجد األبوابعدد  سعة املسجد 

 ( باب2) فأقل  مصل 200 1

 أبوابثالثة   مصل   201-400 2

 ثالثة أبواب مصل   401-700 3

 أربعة أبواب مصل   701-999 4

 الواجهة الرئيسية وبابان جانبيان فيثالثة أبواب  فما فوق  مصل 1000 5
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 البروزات  16-10

 لال  مبانيتطبق البروزات لل( 23مع مراعاة أحكام املادة رقم )
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 الصحية املنافع  16-11

 عند تصميم املساجد يجب توفير عناصر الخدمات التالية حسب نوع املسجد وموقعه وعدد املصلين. .1

 لسعة املسجد )عدد املصلين( األدنىيبين الحد ( 34جدول رقم )  
ً
 .لعناصر خدمات املسجد طبقا

 خدمات السكن

 )كحد أدنى(

 امليضأة

 )كحد أدنى(

 املغاسل

 )كحد أدنى(

 ياهدورات امل

 )كحد أدنى(

 سعة املسجد

 )عدد املصلين(

 سكن عامل -سكن لإلمام 

وحدة وضوء 

 مصل 40لكل 

مغسلة أيدي 

 مصل 100لكل 

 دورة مياه 

 مصل 50لكل 

 200حتى 

201- 350      

351- 600 

 1000 -601 لسكن عام –كن للمؤذن س -سكن لإلمام 

 1000من  أكثر  لسكن عام –كن للمؤذن س -سكن لإلمام 

  .التاليدمات مصلى النساء كما بالجدول خ فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىالحد يكون  .2

 .لعناصر خدمات مصلى السيدات األدنىيبين الحد  (35)جدول رقم 

 امليضأة

 )كحد أدنى(

 املغاسل

 )كحد أدنى(

 هدورات امليا

 )كحد أدنى(

 مصلى السيدات ةسع 

 عدد املصلين إجمالي%( من 15) 

1 1 
دورة مياه لكل 

 مصل 25

30 - 50 

2 2 51 - 90 

 90من  أكثر  3 3

 مصلى السيدات على الطرق السريعة 1 1 1

اتجاه  فييفضل أن تكون دورات املياه منفصلة عن مبنى املسجد نفسه وذات مدخل مستقل، وال تكون  .3

 مع الشريعة السمحاء، ويفضل أن تكون 
ً
مع مراعاة أن يكون على الركن الجنوبى الشرقى،  فيالقبلة تمشيا

ال  ملحقة بدورات املياه ، كما تضاف غرفة مناسبة(ي)عرب يالشرقنصف عدد الحمامات من النوع  األقل

 لتخزين أدوات النظافة.متر  (x 1.50 2.00) تقل عن

 سجد.أساس ي للمكجزء يجب توفير امليضأة  .4

 عامة اشتراطات  16-12

املختصة عند  دارةاإل تطلبها نصت عليها القوانين أو القرارات أو يجب الحصول على موافقة أية جهات أخرى  .1

 ضافات فيها.اإل بناء املساجد أو إجراء التعديالت و 

 للمواصفات و  .2
ً
املختصة  دارةاإل القياسية املعتمدة لدى  األبعاديجب أن يتم تصميم أبعاد املساجد وفقا

، مع مراعاة تناسب سعة السمحاء اإلسالميةتتماش ى مع الشريعة  التيوتراعى فيها املتطلبات والشروط 

 .املخصصة األرضاملسجد مع مساحة 

ألوان  اختيار و  ياملحل املعماري والطابع  اإلسالميةيراعى عند تصميم واجهات املسجد الهوية الثقافية  .3

 و متوافقة مع البيئة املحيطة. ةمنسجم
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وأن يكون مدير تنفيذ  اإلسالميةالعمارة  فيخبرة جيدة  وي شراف من قبل مسلمين ذاإل أن يتم التصميم و  .4

.
ً
 املشروع لالستشارى واملقاول مسلما

 للقبلة، األ الشكل على أن يكون الضلع  ةكون الصالة الرئيسية للمسجد مستطيليفضل أن ت .5
ً
طول مواجها

فراغ املسجد  فياألعمدة يكون فيه املحراب، كما يفضل إلغاء  الذيويفضل عدم عمل فتحات على الضلع 

ساحة خلف  كللمحافظة على استمرارية الصفوف وعلى أن يتم تنسيق املوقع العام بحيث يكون هنا

 املسجد.

عند  خارجي(، وذات ليوان مغطى خارجيأن تكون املساجد بوجه عام ذات أفنية )صحن مكشوف يجوز  .6

لوضع  ةاملداخل كجزء من املسجد، وتخصيص مكان فيها لوضع ثالجة املاء البارد وكذلك أماكن مغطا

 أحذية املصلين.

لها عن مصلى الرجال وأن ، ويراعى فصضمن كتلة املسجد الرئيسية املساجد فييجب إضافة مصلى للنساء  .7

 عن اآلخر.منهما مدخله ومخرجه الخاص واملنفصل  يكون لكل

 املعنية. دارةاإل فر املساحة الكافية وبشرط موافقة احال عدم تو  في الرأس ييسمح بالتوسع  .8

)توفير  تصميم صالة الصالة وعند املداخل فيوكبار السن  أصحاب الهمم حتياجات املصليناراعى يجب أن ت .9

 لال املناسبة(، واملمرات املنحدرات 
ً
 ( من هذه الالئحة.33الواردة باملادة ) شتراطاتدورات املياه...... طبقا

املداخل والحركة  فييجب أن تتم دراسة مداخل وحركة املصلين من وإلى املسجد بما يحقق الفصل التام  .10

 الحركة. فية لكل من الجنسين دون تداخل أامليض استخدام وسهولة 

رجية والداخلية للمسجد من مواد وأصناف تتناسب مع وقار املسجد يجب أن تكون مواد التشطيبات الخا .11

 وتتحمل العوامل والظروف املختلفة.

 2( م900توفير املنافع الصحية لغرف الصاله للرجال والنساء فى املراكز التجارية التي تزيد مساحتها عن ) .12

 (.35( ، )34حسب عدد املصلين وحسب الجدول رقم )

 فيتجاهات الحركة وعناصر الخدمات املتوافرة على كافة املداخل واالدالة  اإلرشاديةيجب وضع اللوحات  .13

 املسجد.

 أرفف املصاحف من ضمن تصميم حوائط املسجد الداخلية. توفير ينبغى  .14

من أعداد املصلين وحجم وشكل فراغ املسجد عند تصميم نظام التكييف  األقص ىيجب مراعاة الحد  .15

ونظام  اإلضاءةوالصوت داخل فراغ املسجد عند تصميم نقاط  اإلنارةودراسة تجانس وانتظام شدة 

 الصوتيات كما يجب تصميم أنظمة وتوزيع الصوت بواسطة جهات متخصصة.

طبقحالة عدم تحديد هذه العناصر  فيعامل املسجد ومام واملؤذن و اإل املعنية عناصر سكن الجهة تحدد  .16  يم

 :التاليالجدول 

 .واملؤذن وعامل املسجد اإلمامسكن  لعناصر  األدنى الحد يبين (36) رقم جدول 

 حمام مطبخ صالة غرفة نوم 

 1 1 1 2 ماماإل سكن 

 1 1 1 1 سكن املؤذن

 1 ي تحضير  غير مطلوب 1 سكن عامل املسجد
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 التعليمية املباني : (17املادة )

 املوقع  17-1

 للخريطة  االستعماليصرح فيها بهذا  التياملناطق  فيأو الروضة أو الحضانة أن يكون موقع املدرسة  .1
ً
وفقا

سمح باستخدام املوقع في أمارةاإل  في األراض ي االستعماالتامللحقة بنظام تصنيف وتقنين  نشاط غير  ي، وال يم

 .تعليمي

من حيث سهولة املواصالت وتأمين سالمة  مكان مناسب بالنسبة للحي أو املنطقة السكنيةأن يكون املوقع فى  .2

 الطلبة فى الوصول اليه.

أن يسع املوقع املقترح املبنى املدرس ي وساحاته ومالعبه ومواقف السيارات والباصات املطلوبة حسب املعايير  .3

 .شتراطاتواال 

 عن الضوضاء ومصادر التلوث ا .4
ً
 لبيئي والطرق السريعة واملناطق الخطرة.أن يكون بعيدا

 هاتف( وغيرها. – مياه –هرباء ك –أن يسهل توفير الخدمات النوعية الالزمة له من )طرق  .5

 نسبة البناء  17-2

 لال  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد  17-3

 لال  التعليمية مبانيلل اتاالرتدادتطبق 
ً
 .املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ات االرتفاعاملناسيب و   17-4

 .املنسوب التصميمي املعتمد( م من 1.20عن ) ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

 التعليمية  املباني ارتفاعصافي ل األقص ىو  األدنىيكون الحد  .2
ً
 :التاليللجدول طبقا

 .)املدارس الخاصة( التعليمية املباني ارتفاعصافي ل األقص ىو  األدنى الحد يبين (37) رقم جدول 

 االرتفاع فيلصا األقص ىالحد  االرتفاع فيلصا األدنىالحد  االستعماالت

 وغرف األنشطة واملختبرات للفصول ( متر 4.00)  األطفالاملدارس ورياض 

 .دون االسقف املعلقة

 (3.00 متر ).للفراغات األخرى 

 ( متر505.)

  طابق السطح  17-5

....( املركزي يقتصر طابق السطح على غرف الخدمات فقط )غرفة املصعد وخزانات املياه ومعدات التكييف 

 .من هذه الالئحة (25وبالنسب والشروط املذكورة باملادة رقم )

 املداخلو   األسوار   17-6

  ( م1.60) يكون الحد االدنى الرتفاعه على أن من جميع الجهات األرضحائط على حدود قطعة يجب بناء.  

 .مراعاة فصل مداخل سكن الطالب أو املوظفين بالسكن الجامعي عن املداخل األخرى 

 ( من 8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة )

 الالئحة.
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 ( مدخل/مخ2توفير عدد )( طالب.500رج لكل عدد أقصاه ) 

  مواقف السيارات  17-7

 للجدول  داخل حدود قطعة األرض وحافالت مواقف سيارات يجب توفير  .1
ً
 :التاليطبقا

 عدد مواقف السيارات املطلوبة للمباني التعليمية )املدارس الخاصة(. يبين (38) رقم جدول 

 

 خارج قطعة األرض املخصصة للمدرسة من االدارة املعنية. حافالتيجب اعتماد مواقف السيارات وال .2

ويجب أن  أو املخصصة لألطفال ال يصرح بدخول السيارات والحافالت داخل الساحات املخصصة للطلبة .3

، ومداخل ومخارج الحافالت األطفالأو  تكون مداخلها ومخارجها وممراتها منفصلة عن حركة سير الطالب

 .منفصلة عن مسار حركة السيارات

 مراعاة الفصل التام بين حركة السيارات وحركة املشاة والساحات واملالعب. .4

 مساحات وأبعاد الفراغات  17-8

 :ةالتاليول اكما بالجد )املدارس الخاصة( التعليمية املبانيساحات فراغات مقل ت أال يجب 

  .)املدارس الخاصة( الفراغات التعليميةوأبعاد ملساحات  األدنىالحد  يبين (39) رقم جدول 

 .م الفراغ لمساحة باملتر املربعل األدنىالحد 

 1 طالب 25لعدد  يالفصل الدراس   2م 50

 2 األغراضنشطة متعددة األقاعات   2م 200مساحتها عن ( من عدد طالب املدرسة وال تقل 50%تسع )

 3 مختبر حاسوب ( فصل مختبر حاسوب20ولكل ) 2م60

 4 التعليم االساس ي ملرحلة مختبر علمى وبحد أدنى مختبرين.( فصول 10ولكل )غرفة تحضير ومخزن  باالضافة 2م50

ومختبر الكيمياء يلحق  2م (9)غرفة تحضير ومخزن بسعة  باالضافة 2م60

باالضافة الى غرفة التحضير  2( م9به مخزن لحفظ املواد الكيميائية )

  .مختبرات 3( فصول وبحد أدنى 10)لكل وبمعدل مختبر 

 –حياء أ –فيزياء  –)كيمياء علمي مختبر 

 للمرحلة الثانوية جيولوجيا(

5 

 في املرحلتين االبتدائية واالعدادية 2م 70إلى  2م 50

 .2م (100أو مركز مصادر تعلم فى املرحلة الثانوية بمساحة ال تقل عن ) 

 6 مكتبة

 7 قاعة متعددة األغراض أو أكثر من قاعة .2(م200(% من عدد طالب املدرسة وال تقل عن )50تسع )

 8 غرف أنشطة صيفية .( فصول وال يقل عددها عن غرفتين10بمعدل غرفة نشاط لكل ) 2م 60

 .موظف/2م 4وبعدد يتناسب مع عدد املدرسين واملشرفين وبواقع  2م 12

 ( عدد الفصول.1.50ويتم تقدير عددهم بمعدل )

 9 املدرسين واملشرفين غرف

 الحد األدنى ملواقف السيارات التفصيل االستعمال

 املدارس 

 واملباني التعليمية

 1 كل فصل دراس ى.

( متر مربع من املساحة الصافية للمساحات 45كل )

 اإلدارية. 

1 

 موقف حافلة واحدة ( فصول دراسية.3لكل )

( متر مربع  من املساحة الطابقية 46( غرف أو )5لكل ) سكن الطالب

 الصافية _ أيهما أكثر _.

1 

 لجدول رقم ) مواقف أصحاب الهمم
ً
 ( من هذه الالئحة.31( باملادة )47يتم تحديد اعداد املواقف املطلوبة طبقا
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 .م الفراغ لمساحة باملتر املربعل األدنىالحد 

ملحق به مكان للوضوء أو قرب احدى دورات املياه، ويمكن توفير أكثر  2م30

 فى حالة املدارس املشتركة. من مصلى

 10  مصلىمسجد أو 

 11  أو صالة طعام مطعم  2م 50

 12 غرفة العيادة أو الطبيب  2م 12

 13 فناء )الساحات( واملالعبال 2م( 150ال يقل عن ضعف املساحة املخصصة للفصول وبحد أدنى عن )

خصص يجب مراعاة ان تتناسب املساحات املطلوبة لكل وحدة من وحدات املبنى مع الزيادة فى أعداد الطلبة  للفصول  على أن يم

 .للطالب فى االعدادي والثانوي ورياض االطفال 2م 2للطالب فى املدارس االبتدائية و  2م1.5مساحة 

 لوزاري بالحلقة الثانية والثالثة.الحد األدنى ملساحات املختبرات الخاصة باملنهاج ا يبين  (40) رقم جدول 

 .م اسم املختبر لمساحة باملتر املربعل الحد األدنى

 1 (يولوجياج -يزياء فال –مختبر )االحياء  .2م 12بمساحة  وتشمل غرفة تحضير ومخزن  2م120

 2 كيمياءمختبر ال وتشمل غرفة تحضير ومخزن مجهز لحفظ املواد الكيميائية. 2م120

 3 العلوم العامةمختبر  2م86

 4 ابتكارمختبر  2م 60

 5 التصميم والتكنولوجيامختبر  2م168 

 مختبر الصحة - ادارة االعمالمختبر  2م 120

االعالم  مختبر وسائل -والسالمة العلمية 

  وتمختبر الروب -مختبر مشاريع  -االبداعي 

6 

 7 مختبر كمبيوتر 2م 60

 8 مختبر التصنيع 2م 200
 

 البروزات  17-9

 لال  التعليمية مبانيلل البروزاتتطبق  .1
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ( بهذه الالئحة.23لى املادة رقم )إيتم الرجوع  .2

 املنافع الصحية  17-10

 :التاليعلى النحو  عليميةالت املباني فيتوفيرها  الواجبمن املنافع الصحية  األدنىيكون الحد 

 التعليمية. املباني فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىالحد  يبين (41) رقم جدول 

 املنافع الصحية الوحدة التعليمية

 املدارس 1

 املبانيو 

 التعليمية

-25واحد ) توفير دورات مياه للطالب بمعدل مرحاض ومغسلة لكل فصل دراس ى الطالب

أماكن  فيجنحة واأل وتوفير مجمعات مياه مبرده للشرب موزعة داخل  ( طالب30

 مظللة من الساحات.

 ون املدرس

 ون واملوظف

( فصول 10مياه للمدرسين واملوظفين بمعدل مرحاض ومغسلة لكل )توفير دورات 

 دراسية.

ويجب  يطفال بمعدل مرحاض واحد ومغسلة لكل فصل دراس توفير دورات مياه لأل  الطالب األطفالرياض  2

 الصحية بالقياسات املناسبة لأل  األجهزةأن تكون 
ً
للمواصفات القياسية  طفال طبقا

 . املعتمدة
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 املنافع الصحية الوحدة التعليمية

 املدرسون 

 واملوظفون 

( فصول 10) للمدرسين واملوظفين بمعدل مرحاض ومغسلة لكل هتوفير دورات ميا

 دراسية.

 .األطفالتوفير دورات مياه بمعدل دورة لكل غرفتين من غرف  الطالب دور الحضانة 3

ون املدرس  ( فصول دراسية.10) للمدرسين بمعدل مرحاض ومغسلة لكل هتوفير دورات ميا 

الهمم أصحاب أخرى  4  للمعايير القياسية الواردة باملادة ) توفير دورة مياه 
ً
 .( من هذه الالئحة31مجهزة طبقا

 توفير دورة مياه. العيادة املدرسية

 .توفير دورة مياه الحارس

 بحد أدنى مرحاض ومغسلة. بغرف السائقين مياه اتتوفير دور  السائقين

 بين الجنسين من رياض االطفال الى جميع املراحليجب الفصل التام بين دورات املياه 

 املمرات  17-11

 :التاليالجدول ما ورد بعن التعليمية  مبانيلل املمرات العامة  عرض فيصا قلي أال يجب 

 التعليمية. مبانيعرض املمرات العامة  لل فيلصا األدنىالحد  يبين (42) رقم جدول 

 عرض املمرات فيصا  االستعمال

 التعليمية  املباني

 ) املدارس، املعاهد، الجامعات(

 تكون فيها الفصول  التيالحالة  في( م 2.50)

مفتوحة على املمرات من وغرف األنشطة 

 واحد.اتجاه 

تكون فيها  التيالحالة  في( م 3.00)

 )متقابلة(الفصول مفتوحة على املمرات 

 .االتجاهينمن 

 عامة اشتراطات  17-12

التعديل على أى مبنى  ، وفى حالةمن وزارة التربية والتعليم املبدئية على التصميم الحصول على املوافقة .1

من وزارة  التوسع األفقي والرأس ي املستقبلي أو البناء على مراحل يمكن اخذ موافقة مبدئية باملدرسة أو 

 بشرط موافقة الجهة املعنية. ( سنوات3) وتكون سارية ملدةالتربية والتعليم 

 راغات فيتم تصميم  .2
ً
لشروط وزارة التربية والتعليم والشروط الواردة املدارس والروضة ودور الحضانة طبقا

 ملواصفات القياسية العاملية املعتمدة.وفى حال عدم ذكرها يتم الرجوع الى افي هذه الالئحة 

 .باملبنى جميع شروط ووسائل االمن والسالمة حسب متطلبات الدفاع املدني توفير يجب  .3

 فيتحددها تشريعات الصحة العامة السارية  التيكافة أجزاء وعناصر املبنى الشروط الصحية  فير فأن تتو  .4

سمح باستخدام املواد الخشبية واالسبستوس أو أي مادة بناء تسبب ضرر على الصحة العامة. ،مارةاإل   وال يم

 من الصف الخامس  .5
ً
ويجوز أن تشترك يخصص لكل مرحلة دراسية مبنى أو قسم مستقل ولكل جنس بدءا

انشطة( دون االخالل بشرط الفصل بين  - مكتبة – عدة أقسام فى استخدام املرفق التعليمي )مختبرات

 الجنسين.

ت القياسية املعتمدة لجميع عناصر املدرسة الطبيعية والتكييف حسب املواصفا اإلضاءةتوفير التهوية و  .6

 الغرف الصفية واملختبرات والقاعات_ أو الرو 
ً
فتحات إضاءة بحيث ال تقل و  ضة أو الحضانة_خصوصا

( من 5%( من مساحة املكاتب االدارية و)10%الفصول و )( من مساحة أرضية 20%عن )وتهوية املبنى 

 املطابخ والحمامات.
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 .األماميةالجهة املقابلة للوحة التدريس  فيتكون  أال بحيث تكون على يسار الطالب و  اإلضاءةاتجاه مراعاة  .7

 الشرفات والنوافذ واملمرات املكشوفة. فيواقيات وحواجز السقوط )درابزين أو وارش(  استخدام يجب  .8

( GAS CHAMBER)    و غرف غاز أالتعليمية بمراوح قوية لشفط الهواء  املباني فيتزويد جميع املختبرات يجب  .9

 إلجراء التجارب الكيميائية.

، مع توفير املنحدرات الخاصة العلوي  وابقل إلى الطتوفير مصعد يصلح الستعماالت أصحاب الهمم للوصو  .10

عند ملبني و االخارجية ومناطق تغير املناسيب داخل  رصفة والساللم( عند األ 12:1بميل ال يزيد عن ) بذلك

 .لتسمح للطالب الوصول لجميع أنحاء املبنى وساحاته دون مساعدة املداخل

 مخازن...(.–توفير غرف خدمات كافية ومناسبة )مطبخ  .11

 املدارسعامة خاصة ب اشتراطات .12

  من الصف الخامس ويجوز أن 
ً
خصص لكل مرحلة دراسية مبنى او قسم مستقل ولكل جنس بدءا يم

قاعات االنشطة( دون االخالل  –مكتبة  –تشترك عدة أقسام فى استخدام املرفق التعليمي ) مختبرات 

 بشرط الفصل بين الجنسين.

 لى مكتبه بمساحة تتناسب مع عدد الطالب.يجب أن تشتمل املدرسة ع 

  داريينا –كرتارية س –مدير مشرف  –)مدير مساعد  املدرسة دارةأن تشتمل املدرسة على غرف إل- 

ويتم تقدير عددهم  ملدرسةابمساحة تتناسب مع عدد طالب  ، غرف املدرسين محاسبين( –اخصائيين 

توفير غرفة خاصة لحفظ اوراق االمتحانات ، مع مدرس لكل فصل دراس ي( 1.50بواقع ) املدرسين

 .)كنترول(

   لى وقاعات النشاطات بما يتناسب مع عدد اآلأن تشتمل املدرسة على املختبرات وغرف الحاسب

 .اإلمكانالطالب، وأن تكون املختبرات بعيدة عن الفصول الدراسية بقدر 

   مطعم( مع الخدمات الالزمة من مع )كافتيريا أو  األقلأن تشتمل املدرسة على مقصف واحد على

 مخزن ومكان مكيف لتناول االطعمة أو قاعة طعام بمرافقها تتناسب مع توزيع الطالب وعددهم، كما

 للشروط الصحية 
ً
 .مارةاإل  فيتحددها تشريعات الصحة العامة السارية  التييكون مطابقا

 لفصول اساحة ل عن ضعف مللعب فى املدارس ورياض األطفال بمساحة ال تق توفير ساحة للطالب

مساحة الساحة، وبمواد يتم املوافقة  %( من30) ما ال يقل عن مع تظليل الدراسية وسارية للعلم 

 عليها من الجهة املتخصصة.

   لشروط وزارة التربية والتعليم كما يجب أن 
ً
أن تشتمل املدرسة على املالعب الرياضية الالزمة وفقا

 (.األغراضطات الحرة )النشاطات متعددة مل املدرسة على قاعة للنشاتتش

  من غرفة لطبيب املدرسة وأخرى للممرضة  األقلأن تشتمل املدرسة على عيادة صحية تتكون على

 التيملحق بهما غرفة فحص ودورة مياه منفصلة على أن تكون مساحتهما مطابقة للشروط الصحية 

 .مارةاإل  فيتحددها تشريعات الصحة السارية 

  تكون خزانات الغاز إن وجدت بالدور األرض ى وتفتح من خارج املبنى.يجب أن 
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 األطفالرياض عامة خاصة ب اشتراطات .15

  
ً
 في، وأن تكون الفصول الدراسية عن املراحل الدراسية األخرى يجب أن يكون مبنى الروضة مستقال

 فياملختصة و دارةاإل حالة وجود أسباب  فنية توافق عليها  فيفقط ويمكن تجاوز ذلك  ياألرض الطابق 

وتطبيق جميع  املختلفة األخطار  لدرءوالسالمة  األمن اشتراطات االعتبار  فيؤخذ تهذه الحالة 

 .املواصفات العامة املطلوبة

  ( 2طالب ويخصص للطالب الواحد مساحة ال تقل عن ) (25)يجب اال يزيد عدد الطالب بالصف عن

 .2م

  دارةأن تشتمل الروضة على غرف لإل  
ً
لشروط  وللمدرسين واملشرفين وبما يتناسب مع عدد الطالب طبقا

 املختصة. دارةاإل تحددها  التيوزارة التربية والتعليم والشروط 

  منفصلة( ومزودة بأهم  هودورة ميا تينمن )غرف األقلتتكون على  عيادةيجب أن تشتمل الروضة على

الالزمة لألطفال على أن تكون مساحتها مطابقة للشروط الصحية  يةاألولات سعافإل ااملعدات الطبية و 

 .مارةاإل  فيتشريعات الصحة العامة السارية  فياملحددة 

 2م (100)ألعاب داخلية مغلقة ومكيفة ال يقل الحد األدنى ملساحتها عن  توفير صالة. 

 2م (100)حتها عن سام قللكل طالب على اال يواحد متر مربع لم بواقع توفير غرفة مصادر التع. 

  لفصول الدراسية على أن يتم تظليل جزء ال يقل عن اساحة ضعف م تعادلتوفير ساحة لأللعاب

 مساحة هذه الساحة وكذلك تخصيص جزءمن  (%50)
ً
زهار ووضع األ من الساحة لزراعة الشجيرات و  ا

 .ملوافقة عليها من الجهة املتخصصةوبمواد يتم ا املناسبة لألطفالاأللعاب 

 ( م1.50توفير صالة طعام للطالب بواقع )لكل طالب على ان يتم تقسيم مواعيد طالب الصف االول  2

 والثاني.

  األقلأن تشتمل الروضة على مقصف واحد على. 

 .يجب تخصيص قاعة من قاعات الروضة لألنشطة الحرة 

 وآمن وغير  عدم السماح بوجود مسبح لقسم الروضة اال فى حالة تأمين التصميم في جزء منفصل

 وبرقابة املختصين. متصل بالفصول الدراسية

 دور الحضانةعامة خاصة ب اشتراطات .16

  ها للنشاط استخداملية يمكن وأن تشتمل على مساحات خا ياألرض الدور  فييجب أن تكون الحضانة

هذه  فيواملختصة  دارةاإل حالة وجود أسباب فنية توافق عليها  فيلألطفال ويمكن تجاوز ذلك  الحركي

 املختلفة. األخطار  لدرء والسالمة  األمن اشتراطات االعتبار  فيالحالة يؤخذ 

  ( ومزودة بأهم ودورة مياه منفصلة تينمن )غرف األقلتتكون على  عيادةاملبنى  فييجب أن تخصص

الالزمة لألطفال على أن تكون مساحتها مطابقة للشروط الصحية  يةاألولات سعافإل ااملعدات الطبية و 

 .مارةاإل  فيتشريعات الصحة العامة السارية  فياملحددة 

  ( متر.1.00غرف الحضانة عن ) في كل سريرينبين  فةتقل املسا أال 

  األطفالتوفير فناء واسع مظلل ومغطى بالرمل والزراعة ويتناسب مع عدد. 
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 الصحية بانيامل : (18املادة )

 املوقع  18-1

 للخريطة امللحقة بنظام  االستعمالاملناطق املصرح فيها بهذا  في والعيادات يصرح بإقامة املستشفيات .1
ً
طبقا

 .مارةاإل  في األراض ي االستعماالتتصنيف وتقنين 

يصرح فيها  التياملناطق  في مراكز اللياقة البدنية والتدليك والتخسيسيجب أن يكون موقع الصيدليات و  .2

 التجارية. الستعماالتاب

 يجب  .3
ا
 .ي ( م على طريق مرور 200عن ) أقرب صيدلية أخرى و  صيدلية أيتقل املسافة بين  أال

 نسبة البناء  18-2

 لال  نسبة البناءتطبق 
ً
  املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد  18-3

 لال  صحيةال مبانيلل اتاالرتدادتطبق 
ً
 .املعنية دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

 ات االرتفاعاملناسيب و   18-4

 .املنسوب التصميمي املعتمدمن ( م 1.20عن ) للمباني ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

للخدمات  عمل طابق خدمات ياألرض الدور  فوق طوابق  (10)عن  ىفاملستش ارتفاعحالة  فييسمح  .2

( 2.40وال يقل عن ) ،( متر 3.00ه عن )ارتفاعصافي ال يزيد  حكمها فيوالصحية وما والكهربائية امليكانيكية 

 املختصة. اإلدارةطوابق بعد موافقة  (10)كل  همتر، ويمكن تكرار 

  صحيةال املباني رتفاعال  األقص ىو  األدنىيكون الحد  .3
ً
 :التاليللجدول طبقا

 الصحية. املباني ارتفاعصافي ل األقص ىو  األدنىيبين الحد  (43) رقم جدول     

  طابق السرداب  18-5

صرح  على كامل قطعة االرض على اال يتجاوز منسوب سقف السرداب لالجزاء  للمستشفى ببناء طابق السردابيم

وال يصرح بالبناء خارج خط ، وااللتزام بصافي االرتفاع املقرر خارج حدود الطابق األرض ي املنسوب التصميمي املعتمد 

زن واملطابخ وغرف األشعة وغرف امللفات ويخصص ألغراض طبية تخديمية للمستشفى مثل املخاالبناء املعتمد، 

مع تطبيق االشتراطات املعتمدة في وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم وما زاد عنه يستخدم كمواقف سيارات 

( من هذه الالئحة بخصوص تحديد أبعاد مواقف السيارات وميول وعرض املنحدر املؤدي لطابق 30املادة رقم )

 السرداب.

 الحد األقص ى لصافي االرتفاع الحد األدنى لصافي االرتفاع االستعماالت

 للدراسات الخاصة بها املستشفيات
ً
 طبقا

 ( متر4.50) ( متر3.50)  الصيدليات

 مراكز اللياقة والتدليك والتخسيس
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  طابق السطح  18-6

....( املركزي يقتصر طابق السطح على غرف الخدمات فقط )غرفة املصعد وخزانات املياه ومعدات التكييف 

 .من هذه الالئحة (26وبالنسب والشروط املذكورة باملادة رقم )

 االسوار  )الحوائط(  18-7

 ( م.1.60وبإرتفاع ال يقل عن ) من جميع الجهات األرضعلى حدود قطعة يجب بناء الحائط  .1

 ( من الالئحة.8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) .2

  مواقف السيارات  18-8

  يحدد
ً
 :التاليللجدول عدد مواقف السيارات املطلوب طبقا

 صحية.ال مبانيلل عدد مواقف السيارات املطلوبة األدنىالحد  يبين (44) رقم جدول 

 ملواقف السيارات األدنىالحد  التفصيل االستعمال

 1 كل سرير مخصص للمرض ى. - املستشفيات

فإنه  فيحالة وجود عيادات خارجية ملحقة باملستش في -

 ( متر مربع من مجموع املساحة70يضاف موقف واحد لكل )

 للعيادات.  الصافية

1 

حدد مواقف سيارات أصحاب الهمم  مواقف أصحاب الهمم
م
 ( من هذه الالئحة.32( باملادة )51كما ورد بالجدول رقم )ت

 مساحات وأبعاد الفراغات  18-9

 املستشفيات 18-9-1

 ( متر مربع.120عن ) تظار العمالء وبهو املدخل الرئيسستقبال وانال ا مساحةقل تال  .1

ويسمح باستغاللها  ياألرض البناء للدور  احةمن مس %(5)عن  تجاري النشاط ال احةزيد مست أال يجب  .2

نشطة التجارية املطلوبة األنظارات وغيرها من محل كصيدلية، محل زهور، محل هدايا، كافتيريا، 

 للمستشفيات.

 الخاصة  العيادات 18-9-2

أن ( متر مربع، مع مراعاة 12)عن  غرفةتقل مساحة كل  أال تقل مساحة العيادة عن غرفتين وصالة و  أال يجب 

 لة للعالج وصالة منفصلة النتظار الرجال وأخرى النتظار النساء.يتم تخصيص غرفة منفص

 الصيدليات 18-9-3

 .( متر مربع28تقل مساحة الصيدلية عن ) أال 

 مراكز اللياقة والتدليك والتخسيس 18-9-4

 ص مكان منعزل وغرفة صغيرة لتبديل املالبس للجنسين.يخص يجب أن .1

عن التيارات الهوائية للجلوس عقب الخروج من الحمامات الرطبة )البخار(  مكان لالستراحة بعيدص صيخ .2

 والحمامات الجافة )السونا(.

 البروزات  18-10

 لال  صحيةال مبانيلل البروزاتتطبق  .1
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا
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 ( بهذه الالئحة.23املادة رقم )العامة ب شتراطاتلال يتم الرجوع  .2

 املنافع الصحية 18-11

 :االتيكما بالجدول  صحيةال املباني فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىيكون الحد 

 الصحية. املباني فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىيبين الحد  (45) رقم جدول 

 املنافع الصحية الوحدة الصحية

 للدراسات الخاصة واملواصفات واملقاييس يتم توفير املنافع  املستشفيات 1
ً
الصحية لها وفقا

 .العاملية

 املتخصصة(. دارةاإل )على أن تقدم الدراسة ألخذ موافقة 

 .األقلأن تشتمل العيادة على دورة مياه واحدة على  الخاصة العيادات 2

مراكز اللياقة البدنية والتدليك  3

 والتخسيس

)دش( للجنسين وبأعداد تتناسب مع مساحة  تزود بدورات مياه وأحواض اغتسال

 املركز.

 املمرات  18-12

 ( م.2.40وبحد أدنى ) ستخدام اال متطلبات الصحية عن  مبانياملمرات العامة  للعرض  فيصاقل ي أال يجب 

 أماكن التفريغ والتحميل 18-13

طبق 
م
 ( من هذه الالئحة.15( من املادة )15-10) الواردة بالبند االشتراطاتت

 عامة اشتراطات18-14

 املستشفيات 18-14-1

 للحصول على رخصة البناء.ي الحصول على موافقة دائرة الصحة والخدمات الطبية كشرط أساس  .1

 لألسس القياسية العاملية املعتمدة للمستشفيات. فييجب أن يتم تصميم وتنفيذ املستش .2
ً
 وفقا

والتمديدات الكهربائية  األبوابعرض املمرات و أن تتم دراسة مساحات العناصر وعالقتها مع بعضها البعض و  .3

واملعدات  األجهزةوالصحية وامليكانيكية الالزمة واملواد املستخدمة بما يتوافق مع أنواع ومواصفات وقياسات 

 .يد املستشفي بمولد كهرباء احتياطيتزو ، يجب أن يتم الطبية املستخدمة فيها

  الداخليأن يتم إعداد مخططات الفرش  .4
ً
 فيواملعدات املستخدمة  األجهزةعليها أنواع ومقاسات  محددا

 قسام املختلفة.الا

 وتوفير التهوية صاالتنتظار واملكاتب والال االطبيعية لغرف إقامة املرض ى وغرف  اإلضاءةأن يتم توفير التهوية و  .5

 للمواصفات القياسية املعتمدة لألجزاء 
ً
 طبيعية.غير املتوفر لها تهوية  األخرى امليكانيكية طبقا

  املستشفى جميع أجزاء في)الطبيعية أو الصناعية(  اإلضاءةأن تكون شدة  .6
ً
للمواصفات القياسية  طبقا

 العاملية املعتمدة.

 ال أن تكون غرف إقامة املرض ى بعيدة ما أمكن عن الشوارع ومواقف الس .7
ً
نتقال يارات، وأن يكون الجدار مانعا

 الصوت من غرفة إلى أخرى.

 والتخلص من النفايات الطبية طبق ة ووسائل التعاملتوفير غرف القمام .8
ً
 اتخاذالخاصة و  مواصفاتلل ا

 عنية.امل دارةاإل الالزمة وموافقات  اإلجراءات
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( من هذه 39تقديم دراسة مستوفية للمصاعد العامة ومصاعد املرض ى كما باملادة ) االستشاري يجب على  .9

 الالئحة.

 والصيدليات العيادات 18-14-2

 موافقة دائرة الصحة والخدمات الطبية كشرط للحصول على رخصة أعمال البناء أو للديكور. الحصول على .أ

 ية من مواد ملساء سهلة التنظيف.األرضأن تكون  .ب

 مراكز اللياقة البدنية والتدليك والتخسيس 18-14-3

 الحصول على موافقات الجهات املعنية املختصة. .1

 والتهوية الطبيعية. اإلضاءةاملبنى الشروط الصحية املناسبة من حيث  تتوفر أن  .2

 عن الحمام. .3
ً
 تاما

ً
 أن تكون وسيلة إنتاج البخار لحمامات البخار مفصولة فصال

 األجهزةويسمح فقط بتركيب واالسقف  و أدوات تسبب إجهادات على الجدرانعدم تركيب أجهزة رياضية أ .4

 البسيطة على أن يتم تثبيتها بطريقة آمنه.

الطابق  فيتنتج عنها ضوضاء أو اهتزازات )كاراتيه، رفع أثقال، وغيرها(  التيالرياضية األلعاب  قاعةأن تكون  .5

 . صوتكما يجب أن تجهز أرضياتها وجدرانها بمواد عازلة لل ،أو امليزانين من املبنى ياألرض 
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 صاالت األفراح  :(19املادة )

 املوقع   19-1

 لالستعمال التجاري ويتناسب مع نشاط املشروع، ويقع على شارعين متقاطعين  .1
ً
أن يكون املوقع مخصصا

 أحدهما رئيس ي )تجاري( وأخر فرعي، أو املواقع املخصصة لهذا االستخدام.

 كحد أد20عليه القاعة أو الصالة ) طلأن يكون عرض الطريق الذي ت .2
ً
 نى.( مترا

 .متر (50ال يقل طول الضلع املطل على الشارع الرئيس عن )و   ،متر مربع (4000ال تقل املساحة عن )أ .3

 . متر من جميع الجهات (500تقل املسافة بين موقع املشروع وأقرب مستشفى عن ) ال أ .4

 . متر من جميـع الجهات (250تقل املسافـة بين موقع املشـروع وأقرب مسجد عن ) ال أ .5

مقاسة من الحدود  ( متر من جميع الجهات500تقل املسافة بين موقع صالة األفراح وآخرى عن ) ال أ .6

 . الخارجية لألرض

 عن أماكن بيع الوقود و الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة  .7
ً
يراعى إقامة صاالت األفراح بعيدا

( متر، أو قطعة أرض من 25عرضه عن ) بحيث يفصل موقع املشروع عن هذه املنشآت شارع فرعي ال يقل

 . متر( 25مخطط معتمد ال يقـــل عرضها عن )

 نسبة البناء  19-2

 لال  نسبة البناء تطبق
ً
 املعنية. اإلدارةالتخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 االرتدادات  19-3

عن املسافات املسموح بها في نظام البناء في  االخرى  حدودوالوالجوار تقل ارتدادات البناء على الشوارع املحيطة  ال 

 متر.  (3)املنطقة، وبحيث ال يقل عن 

 (الحوائط)االسوار    19-4

 ( م.1.60وبإرتفاع ال يقل عن ) على حدود القسيمة من جميع االتجاهات بناء الحوائطيجب  .1

 ( من الالئحة.8-6بالبند رقم )( 8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) .2

 مواقف السيارات  19-5

+ مواقف أصحاب الهمم كما ورد  متر مربع من مساحة القاعة أو الصالة (20) توفير موقف واحد لكل .1

 .داخل حدود القسيمة ( من هذه الالئحة32( باملادة )51بالجدول رقم )

تأمين املواقف ضمن ساحة مكشوفة أو قطعة مجاورة مالصقة للبناء تستخدم لالصطفاف في حال عدم  .2

مع أرض املشروع  قطعة االرضتوفر املواقف ضمن حدود األرض املقام عليها املشروع وعلى أن يتم دمج 

 إال في حالة تغيير االستخدام لنشاط آخر ال يتطلب هذا الشرط.
ً
 ويمنع فك الدمج الحقا

على الجهة املعنية مراعاة سالمة التصميم في دراسة حركة دخول وخروج السيارات للصالة وأخذ موافقة  .3

 .التصميم
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 محطات البترول والتزود بالوقود : (20املادة )

  املوقع  20-1

الخريطة امللحقة بنظام تصنيف وتقنين  فياملناطق املخصصة لذلك  فييصرح بإنشاء محطات البترول  .1

 رأس الخيمة. إمارة في األراض ي ستعماالتا

 ستعماالتاال أخرى سوى بعض  ستعماالتااملخصصة ملحطات البترول ألية  األراض يال يصرح باستعمال  .2

 حكمه. فيالثانوية املخصصة لخدمة السيارات واملحالت التجارية للمشروبات والوجبات السريعة وما 

 نسبة البناء  20-2

 لال  نسبة البناء تطبق
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتاملقررة طبقا

 اتاالرتداد  20-3

 لال ت للمنشآ  اتاالرتدادتطبق  .1
ً
 املعنية. دارةاإل التخطيطية الصادرة من  شتراطاتطبقا

عن حد  املنشآتهذه  رتدادال  األدنىيجب أن يكون الحد ف االرتدادالتخطيطية  االشتراطاتحال لم تذكر  في .2

 .جهة الجوار( متر من 3.00بمقدار ) األرض

محطة البترول بعيدة عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية واملضخات  مبانييراعى أن تكون جميع  .3

 .ترم (20)مسافة ال تقل عن 

 ات االرتفاعاملناسيب و   20-4

 .املنسوب التصميمي املعتمد( م من 1.20عن ) للمباني ياألرض يزيد منسوب بالط الطابق  أال يجب  .1

2.  
م
 (.18طبق االرتفاعات للمحال التجارية ومالحق الخدمة واملكاتب كما بجدول رقم )ت

قدم للجهة املختصة.األخرى ات االرتفاعتخضع  .3
م
 لدراسة خاصة ت

ً
 طبقا

 (الحوائط)االسوار    20-5

 ( م.1.60ال يقل عن ) وبإرتفاعوالحدود االخرى  على حدود القسيمة تجاه الجوار  بناء حائطيجب  .1

 ( من الالئحة.8-6( بالبند رقم )8يراعى عمل حائط استنادي للحاالت املذكوره باملواصفات املذكورة بالفقرة ) .2

 مواقف السيارات  20-6

 ي)مين لمحالت التجاريةل الصافية ساحةامل( متر مربع من 70يجب توفير مواقف السيارات بمعدل موقف لكل )

 تعيق هذه املواقف حركة السيارات داخل املحطة. أال ويراعى  واقف سياراتتحتاج مل لتيا اتوالخدم ماركت(

 مساحات وأبعاد الفراغات  20-7

 :اآلتيك الفراغاتساحات وأبعاد مقل ت أال يجب 

تقل املساحة املخصصة لخدمة السيارات واملحالت التجارية للمشروبات والوجبات السريعة وما  أال يجب  .1

 ( متر مربع.150حكمه عن ) في

كافة املحطات الواقعة خارج حدود املدينة مع مراعاة  في( غرف كحد أقص ى لسكن العمال 3يصرح بعمل ) .2

كافة  في(، وال يسمح بعمل غرف سكن العمال 3مساحات وأبعاد الفراغات السكنية كما بجدول رقم )

 املحطات الواقعة داخل املدينة.



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
69 

 املنافع الصحية 20-8

 للجدول من املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىيكون الحد 
ً
 :اآلتيوفقا

 .محطات البترول والتزود بالوقود فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىيبين الحد  (46) رقم جدول 

 الصحية لمنافعل األدنىالحد  الخدمات

عامل  (20)يجب أن تتناسب عدد دورات املياه مع عدد العمال بواقع مرحاض ومغسلة لكل  باملحطة العاملون 

 .وموظف

 الخدمة العامة 

 (متعاملين)لل

املحطة  فييجب توفير دورات مياه )نساء، رجال( بحيث تكون مستقلة عن تلك املخصصة للعاملين 

 موقع مناسب. فيوتشتمل على ما ال يقل عن دورتين ومغاسل لكل منهما وذلك 

( من هذه 16املادة )ب (16-11البند )ب املبينة املنافع الصحية للمساجد اشتراطاتلى يتم الرجوع إ مسجد

 .ملحقة باملسجد ومغسلة وبحد أدنى دورة مياه وميضأة الالئحة

 واحدة ومغسلة إضافية. دورة مياه حد أدنى مطعم

 عامة اشتراطات 20-9

للحصول على  مارةاإل  في لبيئة والتنمية وهيئة الصرف الصحيمراجعة هيئة حماية ا االستشاري يجب على  -1

 صورتها النهائية. فياملوافقة املبدئية قبل وضع التصاميم واملخططات 

 األبواب، ويراعى أن تكون مارةاإل ب الدفاع املدني إدارة ىوالسالمة املعتمدة لد األمنيجب توفير شروط  -2

 ال  والنوافذ من مواد مقاومة للحريق
ً
الجهة املعاكسة للمحطه  فيوأن تفتح  املدنيالدفاع  إدارة شتراطاتطبقا

 عن مصادر الخطر.
ً
 بعيدا

يجب تزويد محطات خدمة وغسيل السيارات بالوسائل واملعدات املناسبة لصرف وتنقية املياه مثل غرف  -3

تنقية املياه قبل توصيلها مع خزانات التحليل أو الشبكة  ترسيب الرمال ومصائد الزيوت واملضخات لضمان

 العمومية.

 فيه االستشاري على  -4
ً
 :األتي تقديم مخطط للموقع العام للمحطة موضحا

مسارات الدخول والخروج املقترحة للمحطة بما يتناسب مع سرعة الشارع الواقعة عليه املحطة  .أ

 .املعنية بالدائرةاإلدارة ونصف قطر دوران الدخول معتمدة من 

تشمل على لوحات مرور،  التيمتر قبل وبعد موقع املحطة و ( 500)جميع عناصر الشارع القائمة ملسافة  .ب

 .حكمها فيوما  شجار، غرف التفتيش، غرف املضخات، ومحطات الكهرباء الفرعيةاأل، اإلنارةأعمدة 

 السير وعدد مسارات الشارع والسرعة املعلنة عليه.اتجاه  .ج
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: اشتراطات عامة
ا
 سادسا

 

 املبانيات ارتفاع(: 21املادة )

فوق املنسوب التصميمي املعتمد م (1.20عن ) مبانيلل ياألرض يزيد منسوب أرضية الطابق  أال يجب  -1

 .الفيالت السكنية وما لم يذكر خالف ذلك باستثناء)

  املبانيات ارتفاعيتم تحديد  -2
ً
 ياألرض لحساب منسوب بالط الطابق  املنسوب التصميمي املعتمدمن  بدءا

 لتفاصيل مخطط و 
ً
 تصدر بشأنها قرارات خاصة. التي املباني باستثناءللمدينة وذلك  املبانيات ارتفاعوفقا

 ملجموع  املبانيات رتفاعال  األقص ىوبصفة عامة يكون الحد 
ً
ات الطوابق حسب الشروط ارتفاعمساويا

 إليه منسوب االشتراطاتالدور املسموح به لكل طابق حسب الالئحة و  ارتفاعالتخطيطية )
ً
( باملتر مضافا

 .ياألرض الدور 

 يجب أ -3
ا
وطبقات العزل  يم بعد التشطيب النهائ (1.00)عن  املباني فيالوارش )تصوينة السطح(  ارتفاعيقل ال

 حاالت  في ال إ م )1.80(املختلفة، وال يزيد عن 
ً
أو فى بعض املباني والتى تنص معالجة الواجهات معماريا

 ملوافقة الجهة املختصة.اشتراطاتها خالف ذلك 
ً
 وطبقا

 الجدول االتي:كما يوضح  (األخرى  املبانياملواقف املسقوفة و )وتشمل األخرى  املباني ارتفاع فييكون صا -4

  .األخرى  االستعماالت ارتفاعصافي ل األقص ىو  األدنىيبين الحد  (47) رقم جدول     

 عن: األخرى التى لم تذكر   مبانياملمرات الداخلية والعامة لل ارتفاع فييقل صا أال يجب  -5

 (2.70م لل )املتخصصة. املبانياملكاتب و  مبانيالسكنية وسكن العمال و  مباني 

 (3.00م لل )التعليمية والصحية. املبانيالتجارية وممرات  مباني 

والتصاميم املعمارية ) املعارض، دور  املبانيتتصف بها طبيعة بعض  التييصرح ولالعتبارات الخاصة  -6

 فيات املشار إليها االرتفاع( تجاوز حكمها في..وما السينما، املدارس، املراكز التجارية، التجهيزات الصناعية،

وتطبق بشأنها املواصفات القياسية املعتمدة من اللجنة الفنية  من هذه الالئحةاألخرى أو املواد  هذه املادة،

 املجاورة. املبانيمع  املبانيات تلك ارتفاعبكل استعمال مع مراعاة تنسيق  أصحاب الهمماحتياجات و 

يكون  ( أو السردابلطابق السطح )ويسمح لها بطابق سطح ارتفاعلم يذكر فيها أقص ى  التي املبانيأنواع  في -7

 ارتفاع( متر، وأقص ى 2.70ه )رتفاعال  األدنى( متر والحد 03.5)طابق السطح  ارتفاعصافي ل األقص ىالحد 

 متر. (2.50)له  ارتفاعصافي ( متر وأدنى 03.5لسرداب )اطابق صافي ل

 :التاليعلى النحو  في املباني واملنشآت االرتفاعيصرح لها بتجاوز  التيجزاء األ تحدد  -8

  الزخرفية والتراثية. األبراجو  ذلك املآذن والقباب فيالعناصر الزخرفية بصفة عامة بما 

  ،املداخن ووسائل تصريف الدخان، خزانات املياه وآبار املصاعد والساللم، هوائيات الراديو والتلفزيون

 البرجوالت( ومهابط الطائرات العمودية وأجزاء من تصوينة السطح.وأبراج التبريد ومظالت التعريش )

 االرتفاعالحد األقص ى لصافي  الحد األدنى لصافي االرتفاع االستعماالت

  ( متر 2.50) املواقف املسقوفة

 )صافي أسفل الجسور وخطوط الخدمات املعلقة(

 ( متر4.00)

 للدراسات الخاصة بها. األخرى املباني 
ً
 طبقا
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 املعنية  دارةاإل تمدة من قبل نظمة والشروط املعاأل التجارية لإلعالنات شريطة أن تكون متفقة مع  األبراج

 هذا الشأن. في

  ات االرتفاع فيلصا األقص ىاملبنى والحد  رتفاعال  األقص ىالجمالونات والقباب تجاوز الحد  فييجوز

 والجمالية. ةاإلنشائيالداخلية وذلك لتحقيق املتطلبات 

  الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلى: فيإليها  اإلشارةتم  التيحاالت ال فيات االرتفاعيشترط للتصريح بتجاوز 

  ى وعللألغراض السكنية أو التجارية  االرتفاعصرح فيها بتجاوز  التي املنشآتجزء من  أييستغل  أال

 .التشريعات املنظمة لها فيات املسموح بها االرتفاعحسب  اإلعالناتلوحات  أن تكون 

  
ا
 ملا تقرره اللجنة الفنية، و  االرتفاعيتجاوز  أال

ً
 ع أال القدر الالزم ألداء وظيفته طبقا

ً
لى يشكل خطرا

 للجوار
ً
، كما يجب تزويد املبنى أو البرج أو الرافعة بعالمات ضوئية نهارية حركة الطيران أو ضررا

 .(م60وليلية عند تجاوز االرتفاع )

  شترط ( 60تجاوز ارتفاع املبنى أو البرج أو الرافعة عن)ي حال ف  مراجعة دائرة الطيران املدني باإلمارةيم

متر، وتقديم دراسة جوية تثبت عدم تأثير املبنى أو البرج أو الرافعة على سالمة الطائرات في حالة 

 ( متر فأكثر.147كان ارتفاعه )

 اتاالرتداد(: 22املادة )

 لال  مبانيلل اتاالرتدادتحدد 
ً
ونظام تصنيف وتقنين  اإلدارة املعنيةالتخطيطية الصادرة عن  شتراطاتطبقا

 .األرضمن حد قطعة  ابتداءً  االرتداد، ويتم قياس مارةاإل  في األراض ي االستعماالت

 .وحسب االشتراطات التخطيطية املبانيلجميع  ياألرض ابتداء من الطابق  االرتداد تطبيق -1

 .ما لم يذكر خالف ذلك السكةتجاه  االرتدادك املناطق املفتوحة تجاه األرضمن حدود  ارتداد وفير ت -2

 رضاأل حد  عنبهذه الالئحة  اشتراطاتلم يذكر لها  التي املبانيأو العامة  املباني أو  املباني ارتداديقل  أال يجب  -3

 دارةاإل التخطيطية الصادرة من  االشتراطات)ما لم يذكر خالف ذلك ب ( متر 3.00عن ) االتجاهاتمن جميع 

ذكر خالف ذلك3.00االرتداد الداخلي بين املباني الرئيسية عن )، كما ال يقل املعنية(  .(م ما لم يم

 لالبروزات املصرح بها وفق باستثناء -4
ً
ح واملواد املصر  من هذه الالئحة (6( من املادة )6-14والبند ) (22لمادة )ا

 ووفق بالبروز بها
ً
 .اتاالرتداد فيالتخطيطية، فإنه ال يصرح بأية بروزات مستغلة  شتراطاتلال  ا

 ( متر.5.00ها من جهة املقبرة عن )ارتفاعمهما بلغ  املبانيلجميع  رتدادال ايقل  أال يجب  -5

 مراعاة خطوط الخدمات املختلفة والحدود األخرى   الجوار و  السكك و  الشوارعيجب عند االرتداد من جهة  -6

 .وال يسمح التصميم االنشائي ببروز أي عناصر انشائية خارج حدود القسيمة

(م لحمامات السباحة، خزانات املياه األرضية، خزانات الصرف 1.50يجب االلتزام بارتداد ال يقل عن ) -7

 جدران اى مبنى. و أالصحي وما شابه عن الحوائط 

ما لم  عن الحوائط وجدران أي مبنىللكرفانات واملنشأت املؤقته ( م 1.20يجب االلتزام بارتداد ال يقل عن ) -8

 يذكر خالف ذلك.

ونظام  اإلدارة املعنيةالتخطيطية الصادرة عن  االشتراطاتبما ال يتعارض مع  اتاالرتدادبااللتزام يجب  -9

 .مارةاإل  في األراض ي االستعماالتين تصنيف وتقن
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 الشرفات والبروزات (: 23املادة )

1-  
ً
 .شتراطات البناء الصادرة عن اإلدارة املعنيةال يصرح بالبروز وفقا

( متر أو داخل الحدود الدنيا للمناور 7.50أية شرفة على سكة أو شارع عرضه أقل من )صرح ببروز ال يم أ يجب  -2

 املبانيولقواعد وأساسات االستنادية ال يصرح بعمل بروزات إنشائية للجدران ، كما اتاالرتدادنية و فاأل و 

 .األرضخارج حدود قطعة  األسوار و 

 للشروط التالية:للمباني غير مستغل داخل القسيمة  جمالييصرح ببروز  -3
ً
 طبقا

  ابتداء من ارتفاع جلسة شباك الدور األرض ي وبما ال  متر ( 0.30غير مستغل بمقدار ) جمالييصرح ببروز

 .عن مستوى املنسوب التصميمي املعتمد ( متر 1.00يقل عن )

  التينية واملناور الفا( متر داخل 0.20غير مستغل بحد أقص ى ) جماليبروز ( 4.60تزيد أبعادها علىX4.60 )

 متر مربع.

  ( من هذه الالئحة.36وفق املادة ) األروقةغير مستغل داخل  جمالييصرح ببروز 

من حد ( م 0.30تجاه الشارع فقط بحد أقص ى )حائط )السور( لحليات ال غير مستغل يسمح ببروز جمالي -4

سمح ببروز الحليات ( م من املنسوب 2.50على اال يقل ارتفاعها عن ) قطعة األرض التصميمي املعتمد، ويم

 ( م فيما دون هذا االرتفاع.0.15) بحد أقص ى

الجوار والحدود االسوار خارج القسيمة في حدود و  أعمال انشائية للمبانيأى أو  ال يسمح بأية بروزات جمالية -5

 .األخرى 

يجوز لالدارة املختصة املوافقة عن عدم تقييد بالبروزات الجمالية فى حال موافقة اللجنة الفنية على تصميم  -6

قدم املبني 
م
 بشرط اال تتعدى هذه البروزات الجمالية حدود القسيمة.امل

 ومظالت مواقف السيارات العرائش )البرجوالت((: 24املادة )

 العرائش والبرجوالت  24-1

وبحيث  اتاالرتداد فيو األرضاملساحات الخالية من قطعة  فيبنية األ يصرح بإنشاء عرائش )برجوالت( حول  -1

 ( متر.3.00ها على )ارتفاعيزيد  أال ( من مجموع مساحتها و 50%ال تقل نسبة التفريغ فيها عن )

( 1.50ها عن )ارتداديقل  أال يصرح بإنشاء عرائش )برجوالت( لتغطية أحواض السباحة على السطح بشرط  -2

( 3.00ها على )ارتفاعيزيد  أال ( متر من حدود حوض السباحة، و 1.50يزيد بروزها عن ) أال متر من حد املبنى و 

 متر فوق منسوب حوض السباحة.

 مظالت مواقف السيارات  24-2

وموافقة يخضع طلب تصريح مظالت ملواقف السيارات خارج حدود القسيمة فى جميع مناطق االمارة لدراسة 

 .االدارة املختصة

 (ياألرض طابق السرداب )تحت (: 25املادة )

 :ينشاء طابق السرداب كما يلإل العامة شروطالتكون 

 حيز الخدمات. ارتفاع( متر وال يشمل 2.50السرداب ) ارتفاع فيلصا األدنىيجب أن يكون الحد  -1
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صرح -2 منسوب سقف السرداب املنسوب التصميمي بناء طابق السرداب بكامل قطعة االرض ما لم يتجاوز ب يم

املعتمد، وفى حال تجاوزه ال يصرح بالبناء خارج خط البناء املعتمد او االرتدادات اال بمعالجة معمارية 

 في ال إ، مقبولة تضمن اال يتعدى منسوب سقفه عن املنسوب التصميمي املعتمد أو صافي االرتفاع املقرر 

كما هو  فقط ياألرض فيتم البناء على مساحة الدور  االستثماريةت السكنية والفيال  األراض يحالة قطع 

 .( من هذه الالئحة6موضح باملادة رقم )

ة أكثر من سرداب ملواقف ويجوز إقام ،ال تحتسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء املسموح بها -3

 .بطابق سرداب واحد فقطالسيارات ما عدا الفيالت السكنية واالستثمارية وسكن العمال ال يسمح اال 

 استخدام التجارية، كما ال يجوز  ستعماالتاال ال يجوز استعمال طابق السرداب لغايات السكن أو املكاتب أو  -4

 استخدطابق السرداب 
ً
 عن املبنى الرئيس، ويقتصر استعماله فقط لألغراض  اما

ً
 التالية:الخدمية منفصال

  في، خزانات مياه، مضخات وما صاالت)غرفة كهرباء، اتمواقف السيارات والخدمات الخاصة باملبنى 

 حكمها(.

 ( يف املالبس، حمام السباحة، النادي الصحيغرفة الغسيل، تجفالخاصة بالسكان  كالخدمات الخاصة 

، املطابخ لبعض انواع املباني ما شابهالرياضية و األلعاب و  األطفالوالخدمات امللحقة بهما وألعاب 

 ، (الفنادق واملستشفياتاملتخصصة مثل مباني 

 ( خدمات -املطابخ خدمات خاصة النواع املباني املتخصصة كالفنادق واملستشفيات 

 لال  في اإلضاءةتوفير التهوية و  -5
ً
 ( من هذه الالئحة.28&27&26املواد ) فيالواردة  شتراطاتطابق السرداب طبقا

أو خارج  األرضالخاصة به خارج حدود قطعة  األساساتجزء من طابق السرداب أو  أييراعى عدم بروز  -6

يجب أن تكون جميع عناصر الوصول الالزمة الى السرداب من  ، كماخط البناء املعتمد من جهة الشارع

 نها خارج حدود القسيمة.ممداخل ومنحدرات ضمن حدود قطعة االرض وال يسمح بانشاء أى جزء 

من  ةبعد الحصول على موافقة خطي ال إجوانب الحفر عدم استعمال أرض الجوار  سنديراعى عند عمل  -7

 أال  واملناطق املفتوحة الشوارع والسكك في األرض، وكذلك عدم بروزها خارج حدود قطعة )الجوار( املالك

املختصة وموافقة الجهة املعنية، مع مراعاة توفير جميع شروط  دارةلإل  اإلنشائيبعد تقديم تصميمها 

 األساساتالسالمة ملنشآت الجوار أثناء إجراء عمليات الحفر والصب لطوابق السرداب ونضح املياه وصب 

عزل السرداب بالطرق الفنية املناسبة ملنع جميع شروط السالمة ملنشآت الجوار، ويجب توفير و  ،الخازوقية

اه الخارجية إليه مهما كان مصدرها، وتوفير وسائل تصريف املياه مع التقيد باملواصفات الفنية تسرب املي

 املعتمدة. 

 يجب تزويد طابق السرداب بالوسائل واملعدات الالزمة لصرف املياه. -8

 السطحطابق (: 26املادة )

املضخات والكهرباء يخصص طابق السطح لبناء غرف أجهزة املصاعد والساللم وخزانات املياه وغرف  -1

 األخرى  االستعماالتومعدات التكييف وبعض املظالت التجميلية )برجوالت( وغيرها من  االتصاالت و 

طابق سطح الفيالت السكنية  في ال إ، وال يسمح ببناء غرف سكنية املختصة اإلدارةالخدمية املعتمدة لدى 

 فقط. االستثماريةالخاصة و 
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وتشمل هذه املساحة  األخير للطابق  ةاإلجمالياملساحة ( من 35%عن ) اإلنشاءاتتزيد مساحة  أال يجب  -2

أو ما يكافئها، واال يقل ارتدادها  من الخرسانة املسلحةهيكلها  كون يوعلى أن  بطابق السطح اإلنشاءاتجميع 

 .األمامي ( م من حد املبنى1.50عن )

 أيجب  -3
ا
( م بعد التشطيب النهائى وطبقات العزل 1.00عن ) املباني فيالوارش )تصوينة السطح(  ارتفاعيقل  ال

 حاالت  في ال إم  (1.80)املختلفة، وال يزيد عن 
ً
أو فى بعض املباني والتى تنص معالجة الواجهات معماريا

 ملوافقة اشتراطاتها خالف ذلك 
ً
 بالدائرة.املختصة  اإلدارةوطبقا

ومعدات  التكييف عداتمالتلفزيوني واملعدات كوالصحون الالقطة للبث الخزانات يجب تحديد مواقع  -4

على طابق السطح وتقديم املخططات التفصيلية الالزمة ملعالجة الواجهات تنظيف الواجهات وما شابه 

 لال  االرتفاعاملعمارية بطريقه ال تشوه املنظر العام، وتحديد 
ً
 التخطيطية. شتراطاتاملناسب للوارش طبقا

 للشروط املنصوص عليها ة اإلعالنييصرح بوضع اللوحات  -5
ً
 .املنظمة لهاتشريعات ال فيعلى السطح طبقا

 كانت. أغراض تجارية بأية وسيلةألية السطح طابق على املقامة  املنشآت استخدام ال يسمح ب -6

 ال يسمح بتصريف مياه االسطح/االمطار الى خارج حدود األرض. -7
 

 والتهوية الطبيعية الضاءةفتحات (: 27املادة )
 

 النوافذ: اشتراطات 27-1

كل غرفة )سكنية أو غير سكنية( وكل بئر سلم أو مطبخ أو صالة أو ممر فتحة إضاءة  فييجب أن تؤمن  -1

( من مساحة أرضية الغرف املخصصة 10%الكلية عن )ال تقل مساحة فتحة اإلضاءة والتهوية . و وتهوية

 .واملراحيض و املخازن و الساللم(رضية الخدمات )املطابخ و الحمامات أ( من مساحة %5)، للسكن

السقف شريطة أن تكون  فيالبند السابق  فيبنفس النسب املذكورة  اإلضاءةيجوز عمل فتحات التهوية و  -2

  أال مباشرة و  الخارجيهذه الفتحات متصلة بالهواء 
ً
يكون هذا الجزء املوجود فيه تلك الفتحات مخصصا

 ( م من أرضية الغرفة.1.00) ارتفاعللنوم، وأن تكون الفتحات مزودة بوسائل فتح ميكانيكية على 

 ل طابق ابتداًء من الطابق األول حتى األخير،لك ىفي الدرج الرئيس للمبنفتحات تهوية وإضاءة  توفير يجب  -3

ويجوز لالدارة املختصة  يتم السماح بتوفير تهوية وإضاءة غير مباشرة للدرج. باستثناء الفيالت السكنية

 .ناعية وبشرط موافقة ادارة الدفاع املدنيطصالسماح بالتهوية امليكانيكية واالنارة اال السباب فنية 

الصناعية كاملستودعات والورش بنسبة ال تقل  املنشآت فيالطبيعية  اإلضاءةيجب توفير فتحات للتهوية و  -4

 ية، وتعتبر أبواب املستودعات جزءاألرضمن مساحة ( 5)%عن 
ً
حال وجود  في. واإلضاءةمن هذه التهوية و  ا

له الطبيعية  اإلضاءةتقل نسبة فتحات التهوية و  أال الصناعية فيجب  املنشآت( ملحق بداري إ) جزء مكتبي

 .لفراغات املكتبيةأرضية امن مساحة  ( 10)% عن

 :األبواب اشتراطات 27-2

   :التاليكما بالجدول  األبوابلعرض  األدنىيكون الحد     

 .لعرض أبواب الفراغات املعمارية األدنىالحد  يبين (48) رقم جدول 

 لعرض الباب األدنىالحد  املعماري اسم الفراغ  م

 ( م1.10)  الساللم 1
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 لعرض الباب األدنىالحد  املعماري اسم الفراغ  م

 ( م1.10) للوحدات السكنية واملكاتب  الباب الرئيس 2

 ( م1.00) غرف النوم وغرف املكاتب 3

 ( م1.00)  املطابخ 4

 ( م0.90) املرحاض )دورة املياه(                       - الحمامات  5

 ( م1.10) املحالت التجارية 6

 ( م3.00) الورش واملستودعات 7

 م( 1.20) الصحية املبانيغرف املرض ى ب 8

 متر. 02.2الباب   رتفاعال  األدنىعلى أن يكون الحد  -
 

 عامة اشتراطات 27-3

والتهوية الطبيعية  اإلضاءةمبنى  أيوممرات وساللم ومطابخ وحمامات  صاالتيجب أن تؤمن لكافة غرف و  -1

 
م
عن ثالثة أضعاف التهوية الثانوية أو التهوية املتقاطعة عند زيادة عمق الغرفة وكذلك  هذه املادة فيحددة امل

 عرضها.

مدخل أو ممر من خالل الغرف املتاحة له، فإنه يجب إضافة مساحته  أيعند الحاجة إلى إضاءة وتهوية  -2

 على مساحة تلك الغرف لتحديد مقدار التهوية الالزمة.

 الصناعية للمراحيض والساللم والحمامات اإلضاءةالطبيعية بالتهوية و  اإلضاءةيمكن استبدال التهوية و  -3

والغرف  صاالتملساحة املطبخ، واملمرات وال األدنىتقل مساحتها عن الحد  التيوغرف التحضير الصغيرة 

 والتهوية امليكانيكية. اإلضاءةتتطلب ذلك شريطة توفير شروط  التيلبعض املشاريع املتخصصة و 

 من فراغ صالة املعيشة بشرط توفير التهوية املطلوبة  -4
ً
وفق أحكام هذه الالئحة يجوز أن تكون املطابخ جزءا

 لصالة املعيشة من الجزء املقابل للمطبخ مع توفير تهوية ميكانيكية للمطبخ.

 املطلوبة. اتاالرتدادبعد تحقيق  إال ال يسمح بعمل فتحات تهوية أو إضاءة على الجوار  -5

 :يما يل املباني فييجب أن يراعى عند إجراء الفتحات  -6

  املناسيب  اختالفوعند نقاط  األسطحالشرفات و  فيواقيات السقوط )درابزين أو وارش( استخدام

 ( م.1.00تزيد على ) التيات االرتفاعو 

  أو درجات الساللم مباشرة. الخارجيالطوابق املتكررة على الهواء  فيالخارجية  األبوابيجب عدم فتح 

  حالة وجود شرفات )بلكونات( أمام هذه  في إال ( م 1.00جلسات الشبابيك عن ) ارتفاعيقل  أال يجب

 ( م.1.00ال يقل عن ) بإرتفاعالشبابيك من الخارج أو إذا تم توفير مانعات السقوط )درابزين( 

  ارتفاعالدرابزينات( بطريقة تتناسب مع نوع و واقيات السقوط ) ارتفاعدراسة  االستشاري على املهندس 

 الشبابيك والشرفات.

بقاء اإل باب مصمم بشكل يمكن من  أيجزء من نافذة يمكن فتحه، أو  أية وتهوية تعد بمثابة فتحة إضاء -7

.
ً
 عليه مفتوحا

بكامل مساحتها، ولذلك ال تعتبر أية فتحة مقترنة  الخارجيحوال يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء األ جميع  فيو

 )جهاز تكييف( فتحة تهوية بموجب أحكام هذه الالئحة. يبجهاز آل
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 (: املنور والفناء28)املادة 

  املنور   28-1

 :يكما يل الداخلياملطلة على املنور والفناء  االستعماالت فيوالتهوية الطبيعية  اإلنارةتكون شروط 

 الحمامات: -1

( متر، ويمكن التجاوز عن شروط 0.80يقل عرضه عن ) أال متر مربع و ( 64.0)تقل مساحة املنور عن  أال يجب 

 للمواصفاتصطناعية ال ا اإلضاءةو لتهوية امليكانيكية لوالتهوية الطبيعية إذا تم توفير نظام متكامل  اإلضاءة
ً
 طبقا

 املعتمدة. 

 املطابخ املغلقة: -2

املبنى، ويشترط  ارتفاعمهما كان  ( متر 2.00)عن عرضه يقل  أال و  ( متر مربع7.00)عن تقل مساحة املنور  أال يجب 

 ( طوابق.7)و أرض ياملبنى عن  ارتفاعحال زاد  فيتوفير تهوية ميكانيكية حسب املواصفات والشروط املعتمدة 

 املطابخ املفتوحة: -3

شريطة  املبانيات ارتفاعدون توفير مناور تهوية لهذه املطابخ ولكافة  صاالتيصرح بعمل املطابخ املفتوحة على ال

 لفتحات التهوية و 
ً
حال وجود مطبخ  فيالفيالت ) باستثناء صاالتالرئيسية لل اإلضاءةأن يكون موقعها مواجها

 ( مع توفير التهوية امليكانيكية حسب املواصفات املعتمدة.رئيس

 مطابخ التحضير: -4

لع من أضالعه أو توفير ض ي( متر أل 0.80) ال يقل عرضه عن( متر مربع و 64.0تقل مساحة املنور عن ) أال يجب 

 للمواصفات املعتمدة.
ً
 التهوية امليكانيكية طبقا

  الداخليلفناء ا  28-2

 :التاليعلى النحو وذلك حسب حالة الغرف أو املكاتب املطلة عليه  الداخليتختلف مساحة الفناء 

تقل  ال أإذا استمدت كافة غرف الوحدة السكنية أو املكتب إضاءتها وتهويتها من الفناء نفسه، فإنه يجب  -1

للطوابق الواقعة فيها هذه الغرف ابتداء من أرضية أول طابق  الكلي االرتفاعمساحة الفناء عن مربع نصف 

 مربع للمساحة. متر (20.25من أضالعه و) ي( متر أل 4.50وبحد أدنى )

غرفها على طريق أو سكة أو  يمن مكتب أو وحدة سكنية تطل باق هيإذا كانت بعض الغرف املطلة عليه  -2

للطوابق الواقعة فيها هذه  االرتفاعتقل مساحة الفناء عن مربع ثلث  أال ، فإنه يجب يقانون ارتدادفناء أو 

 ( متر مربع.9.00)تقل مساحته الكلية عن  أال من أضالعه و  يأل  ( متر3.00الغرف وبحد أدنى )

أو وحدات مكتبية لها  أكثر الطابق الواحد مطبخ أو مطابخ من وحدة سكنية أو  فيإذا كان يطل على الفناء  -3

تقل مساحة الفناء عن حاصل ضرب )نصف  أال ، فإنه يجب ارتدادإطالله على شارع أو فناء أو سكة أو 

 x 3.00بتداء من أرضية أول طابق وبحد أدنى )الغرف اللطوابق الواقعة فيها هذه ( االرتفاعثلث  x االرتفاع

 ( مترمربع.4.50

الطبيعية لغرف الخدم فيها  اإلضاءة( متر مربع يمكن توفير التهوية و 150تزيد مساحتها على ) التيالشقق  في -4

املبنى وبشرط توفير تهوية  ارتفاعمتر مربع مهما كان  ( x 3.003.00من خالل مناور ال تقل أبعادها عن )

  ( طوابق7و) أرض يعن  االرتفاعاملختصة إذا زاد  دارةاإل ميكانيكية حسب املواصفات والشروط املعتمدة لدى 

 .فناء آخر دون أن تؤثر على قياساته أيأو من 
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 عنؤخذ بأبعاد منور غرفة الخدم بحيث ال يقل أبعاده على املنور غرف خدم ومطابخ، يم  ذا كان يطلإ -5

(3.003.00 x )  املبنى،  ارتفاع( متر مربع مهما كان 9.00تقل مساحته الكلية عن ) أال من أضالعه و  يأل متر مربع

 االرتفاعاملختصة إذا زاد  دارةاإل وبشرط توفير تهوية ميكانيكية حسب املواصفات والشروط املعتمدة لدى 

 ( طوابق.7و) أرض يعن 

 

 اشتراطات عامة:

سم(  70املبنى مهما كانت مساحته بمدخل مناسب )ال يقل عرضه عن  فييجب أن يزود كل منور أو فناء  -1

من مستوى أرضيته لضمان صيانته وتنظيفه، مع وجوب تغطية املناور بشكل يؤمن الدخول للصيانة وذلك 

 .لنفاياتاتجمع الحشرات و  يلتفاد

 .األمطاريجب أن يزود كل منور أو فناء بالتجهيزات الالزمة لتصريف مياه  -2

  .تفصله عن بقية فراغات املبنى التيسم و  (20)املنور  يجب أن يكون سمك جدران -3

 ى سقف أو إنشاء عليها تسر  أيحالة وضع  فيعلى واأل نية مكشوفة من فاآل يراعى أن تكون كافة املناور و  -4

 بشأنها الشروط واملتطلبات التالية:

  تقل املساحة الكلية لتلك  أال إذا كان السقف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج و

 الفتحات عن مساحة الفناء أو املنور.

  تقل مساحتها الكلية عن مرة  أال إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج و

 من مساحة الفناء أو املنور. ونصف املرة

  الفتحة  ارتفاعيجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو املنور ملسافة ال تزيد على نصف

 املتوافرة على جوانبه.

  يجب أن تزود هذه الفتحات بوسائل فتح وإغالق مناسبة، كما يجب تغطيتها بشبك حماية من القوارض

 والطيور.
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 ألبعاد ومساحات املنور والفناء. األدنىيبين الحد  (49) رقم جدول 

 املنـــــــــــور 

 

 

 
التهوية امليكانيكية في حال زيادة  يجب توفير 

 طوابق( 7ارتفاع املبنى عن )دور أرض ي + 

 زيادة حال في امليكانيكية التهويةيجب توفير 

 (طوابق 7+  أرض ي دور ) عن املبنى ارتفاع

زود
م
 امليكانيكية الحمامات باالضاءة و التهوية ت

  للمواصفات واالشتراطات املعتمدة
ً
 طبقا

 2م 0.64الحد االدني ملساحة املنور =  2م 7.00الحد االدني ملساحة املنور =  2م 9.00الحد االدني ملساحة املنور = 

 غرف الخدم

 

الشقق التي تزيد في 

 مطابخ التحضير أو الحمامات املطابخ املغلقة 2م 150مساحتها عن 
 غرف خدم + مطبخ

 الفنــــــــــــــــاء

   
 2م 13.50األدنى للمساحة = الحد 2م 9.00الحد األدنى للمساحة = 2م 20.25الحد األدنى للمساحة =

 2ع( 3/1 ×ع   2/1املساحة = ) 2ع ( 3/1املساحة = ) 2ع ( 2/1املساحة = )

كافة غرف الوحدة السكنية/كافة غرف 

 املكتب مطله عليه فقط

بعض الغرف من الوحدة السكنية / 

 غرف املكتب مطله عليه

بعض الغرف السكنية أو مكتبية + 

 مطابخ

 املكاتبغرف النوم / غرف 

 أو )غرف نوم/مكتبيه( + مطابخ

 )غرف نوم/ غرف مكاتب(+ مطابخ غرف النوم / غرف املكاتب

 بعض الغرف ليست مطله على الخارج بعض الغرف ليست مطله على الخارج كافة الغرف ليست مطله على الخارج
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 املركزي والتهوية امليكانيكية والتكييف  الضاءة(: 29املادة )

عم، مثل دور السينما، القاعات، املراكز التجارية، املطا املبانيبعض  فيوالتهوية الطبيعية  اإلضاءةحالة تعذر توفير  في

 امليكانيكيةوالتهوية  االصطناعية اإلضاءةالعامة والخاصة، فإنه يجوز استبدالها ب املبانياملتخصصة وخدمات  املباني

 :شريطة ما يلي

 جميع أجزاء املبنى. فيوإضاءة كهربائية  مركزي بنية نظام تكييف هواء األ هذه  فيأن يتوافر  -1

عداد كافة التصميمات الخاصة بأعمال تكييف الهواء من خالل التأكد من توفير درجات الحرارة يجب إ -2

هتزازات املوص ى اال وعزل  اء وضبط فروق الضغط والعزل الصوتيوالرطوبة النسبية ودرجة نقاء وكمية الهو 

لدى  ونظامها املعتمدتكييف وتبريد الهواء ومطابقتها لجداول ومواصفات ماكن الواجب تكييفها األ بها داخل 

 املختصة واملواصفات العاملية. دارةاإل 

مصدر من مصادر التلوث، ويركب شبك حماية  أيبعيد بدرجة كافية عن  الخارجييجب أن يكون مأخذ الهواء  -3

 .األرضمناسب من سطح  ارتفاععلى مأخذ الهواء وعلى لحجز الحشرات 

مصال األ غرف العمليات الجراحية ومعامل  في (99)%مرشحات للهواء التقل كفاءتها عن  استخدام يجب  -4

تتطلب ذلك، كما يجب توصيل املرشح بوسيلة إنذار  التيدوية وما شابه ذلك من التطبيقات األ ومصانع 

 مناسبة للتنبيه بضرورة تغييره عندما تصل مقاومته للحدود القصوى.

 البطانات الصوتية لعزل الضوضاء الصادرة من معدات التكييف. استخدام يجب  -5

 للمبنى. ةاإلنشائيهتزازات بحيث ال تؤثر على السالمة اال النظم الالزمة لعزل استخدام يجب   -6

املادة  فيتطل عليها املطابخ ذات التهوية امليكانيكية وفق ما جاء  التيأن تكون مساحة ومواصفات املناور  -7

 .الداخلياملطلة على املنور والفناء  االستعماالتالسابقة املتعلقة بشروط إنارة وتهوية 

 دارةاإل لدى  هاملعتمد الخضراء "بارجيل"الئحة شروط املباني  فيأن يتم تطبيق املواصفات والشروط الواردة  -8

 .اإلضاءةالتهوية والتكييف و  ما يخص العزل الحراري ومواصفات وحسابات فياملختصة 

 (: مواقف السيارات30املادة )

 عامة اشتراطات  30-1

 يقام عليها املبنى. التي األرضيجب توافر أماكن لوقوف السيارات )مكشوفة أو مغطاة( داخل حدود قطعة  -1

2-  
ً
   البند فيللشروط واملواصفات القياسية املبينة  يجب أن يكون عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم املواقف وفقا

 .املادة( من هذه 30-2)

تم اعتمادها  التيعدد وأبعاد ومواصفات وتصميم مواقف السيارات  فيال يجوز القيام بإجراء أية تعديالت  -3

املختصة، ويتحمل كل من املقاول واملهندس املسؤولية  دارةاإل ة بعد الحصول على موافق ال إرخصة البناء  في

 حتى وإن كانت هذه التعديالت مقبولة من  دارةاإل تغيير لم توافق عليه  أياملترتبة على وجود 
ً
املختصة مسبقا

تعديالت تتم بعد صدور شهادة إنجاز املبنى  يةالناحية الفنية والهندسية، كما ويتحمل املالك املسؤولية عن أ

 املختصة. دارةاإل لم تتم املوافقة املسبقة عليها من 

حركة  فيتأثير كبير إحداث إلى  تؤدي التيللمشاريع  املروري املختصة طلب إجراء دراسات التأثير  دارةيجوز لإل  -4

 ملوافقات خاصة واملش التي)املشاريع أو زيادتها املرور 
ً
 اريع املتخصصة واملراكز التجارية واملجمعاتتقام طبقا

 (.ما شابهالصحية و  املنشآتالتعليمية بأنواعها كاملدارس والجامعات والكليات و  املنشآتو 



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
80 

من شروط توفير مواقف للسيارات  األرضهذه  فيإن وجود مواقف عامة للسيارات بجوار أية قطعة أرض ال يع -5

من هذه  (2-30)البند ب ما جاء ) النخيل( حسب تجاري منطقة املركز ال باستثناء فيها وفق أحكام هذه الالئحة

 املادة.

 للشروط التخطيطية  دارةاإل بمواقع مداخل و مخارج السيارات حسب متطلبات االلتزام يجب  -6
ً
املعنية وطبقا

 ماكن على خريطة التخطيط.األ حال وجود ما يحدد هذه  في

ال يجوز وضع مداخل أو مخارج السيارات على سكك املشاة أو على القطع املخصصة للمواقف أو املنفعة  -7

 املعنية. دارةاإل أسباب فنية توافق عليها  يإذا تعذر الدخول من الشوارع أو أل  ال إالعامة 

حالة تخصيص  فيملنسوب سقف السرداب املحدد بمقتض ى أحكام هذه الالئحة  األقص ىيصرح بتجاوز الحد  -8

املحدد  االرتفاع ياألرض الطابق  ارتفاعيتجاوز  أال كمواقف للسيارات بشرط  ياألرض طوابق السرداب والطابق 

 هذه الالئحة. في

يجب أن تشتمل مخططات أعمال الطرق املرفقة مع طلب ترخيص أعمال البناء على املخططات التالية كحد  -9

 أدنى:

 ( مخطط املوقعsetting out planيب ) األرضرصفة والجوار املحيط بقطعة األ ين الشوارع والسكك و 

رجعية والجوار واملناسيب امل األرضوكذلك املناسيب للسكك والشوارع القائمة ومناسيب قطعة 

وأية لوحات مرورية  األرضالشوارع املحيطة بقطعة  فيحركة السير ومداخل ومخارج السيارات واتجاه 

 أو تقاطعات أو منعطفات أو عوائق تؤثر على مداخل ومخارج السيارات وكذلك أية أعمدة إلنارة الشوارع.

  حسابات مواقف السيارات.وتشتمل على  دوار األ مخططات مواقف السيارات لجميع 

  شارات ووسائل التحكم الالزمة.اإل املرورية و اإلرشادات الشروط واملواصفات و 

 املعنية. دارةاإل خرى تطلبها صيل أتفا أية 

  عند الطلب(. املروري دراسة التأثير( 

مع نظام تهوية  إصطناعيةحالة تعذر ذلك فيتم توفير إضاءة  فييجب توفير إنارة وتهوية طبيعية مناسبة و -10

 للمواصفات القياسية املعتمدة لدى 
ً
 املختصة. دارةاإل ميكانيكية فعال طبقا

نهاية منحدرات الدخول والخروج، كما يجب عمل  في األمطار يجب توفير التمديدات الالزمة لتصريف مياه  -11

 أرضية طوابق املواقف. فيية وامليول الالزمة األرضاملصارف 

 بين مخارج ومداخل الجوار أو حركة املرور أو الشوارع أإذا تبين بعد صدور رخصة أعمال البناء  -12
ً
ن هناك تعارضا

 طلب تعديل املداخل أو املخارج بما يتوافق مع الوضع القائم. فياملختصة الحق  دارةطة، يكون لإل املحي

 يجب أن تكون أرضية املواقف مكسوة بطبقة خرسانية مناسبة سهلة التنظيف. -13

حالة وجود أعمال  فياملختصة العتمادها  دارةاإل تبين طريقة حماية الحفريات إلى  التييتم تقديم املخططات  -14

حالة وجود أعمال حفريات على  فياملعنية  دارةاإل من جهة الجوار، وإلى  األرضحفريات على حدود قطعة 

 من جهة الشوارع والسكك. األرضحدود قطعة 

 عليه  األرضيتم تقديم مخطط لألرصفة الخارجية املحيطة بقطعة  -15
ً
واملناسيب املرجعية  األبعادموضحا

املعنية ويراعى أن يتم رصف السكك املحيطة باملبنى إلى منتصفها بمنسوب يزيد على  ارةداإل لإلعتماد من 

 دارةاإل رصفة حسب شروط األ  فيويتم تحديد البالط املستخدم ، املنسوب التصميمي املعتمد( م عن 0.15)

 املختصة.
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 لالشتراطات الواردة  -16
ً
( والجدول 403.03في البند )يجب توفير محطات شحن املركبات الكهربائية والهجينة وفقا

 ( من الئحة شروط املباني الخضراء المارة رأس الخيمة "بارجيل".15رقم )

 فنية اشتراطات  30-2

أماكن واضحة  فييجب تزويد الطوابق املختلفة ملواقف السيارات بعالمات أرضية وعالمات مرورية مثبتة  -1

ال  التيماكن األ الدخول والخروج وحركة السير داخل املواقف، وكذلك وضع املرايا العاكسة على اتجاه تبين 

 تتوافر فيها مساحات رؤية كافية.

 ملواقف السيارات. األماميةيجب أن تزود مواقف السيارات بمصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز الحدود  -2

حركة السيارات بزوايا مطاطية مناسبة للوقاية أثناء حركة والحوائط املجاورة لاألعمدة يجب أن تزود جميع  -3

 حالة وجود أرصفة تمنع تعرضها لحركة السيارات. فيالسيارات وال يشترط توفير هذه الزوايا 

 للمخططات املعتمدة من  -4
ً
 املختصة. دارةاإل يجب تحديد أماكن وقوف السيارات وأرقامها طبقا

 :اآلتيلم تذكر بهذه الالئحة ك التياملتخصصة و  املباني فيلعدد مواقف السيارات الواجب توافرها  األدنىيكون الحد  -5

 املتخصصة. املباني فيلعدد مواقف السيارات الواجب توافرها  األدنىيبين الحد  (50) رقم جدول 

 لعدد مواقف السيارات األدنىالحد  التفصيل االستعمال 

 1 ( مقاعد.3لكل ) واملسارحدور العرض )السينما(  1

 من مساحة الصالة 2م 20موقف واحد لكل  راح والحفالتفاأل  صاالت 2

 سات الخاصة لكل مشروع.راحسب الد والعامة املتخصصة املبانيالترفيهية و  االستعماالت 3

من شروط  االستعماالت) النخيل( حسب خريطة تصنيف  تجاري منطقة املركز ال فيالواقعة  األراض ي ىفتع -6

 لال 
ً
 .األرضالتخطيطية الصادرة من الجهة املعنية لقطعة  شتراطاتتوفير مواقف السيارات ووفقا

 اآلخر رئيسو فرعي ) النخيل ( على شارعين أحدهما  تجاري منطقة املركز ال في األرضحالة وقوع قطعة  في -7

 املختصة. دارةاإل فقط أو حسب ما تحدده  الفرعييقتصر السماح بمداخل ومخارج السيارات على الشارع 

 :اآلتيعند تحديد مواقع مداخل ومخارج مواقف السيارات يجب مراعاة  -8

  أن يتم توفير مداخل ومخارج منفصلة للسيارات )منحدرات( إلى كل طابق من طوابق املواقف، ويجوز

حالة وجود أسباب فنية  فيضافة مصاعد كهربائية خاصة بالسيارات املعنية املوافقة على إ دارةلإل 

( باملادة 3-38بند ) فيتقديم دراسة وافية للمصاعد كما  االستشاري ذلك على أن يتحتم على  تستدعي

 .األقل( من هذه الالئحة، ويشترط وجود منحدر واحد للسيارات على 38)

 ( متر من حد الزاوية املشطوفة من 15.00أن تكون على مسافة ال تقل عن )دارةلإل ، ويمكن األرض 

 ذلك. يحالة وجود أسباب فنية تستدع في( متر 9.00املختصة تقليل هذه املسافة إلى )

  تكون  أال عن أية تقاطعات مرورية، و  املبانيأن تكون بعيدة بمسافة كافية توافق عليها لجنة تراخيص

 حالة الشوارع املفردة. في( Tمقابلة لتقاطع شارعين على شكل )

  الجوار. فيالقائمة  املبانيمخارج تتعارض مع مداخل و  أال 

  الشوارع املحيطة  فيمواقع املداخل واملخارج ملواقف السيارات بما يضمن سالمة املرور  اختيار أن يتم

 عن التقاطعات والطرق السريعة. اإلمكانباملواقف وذلك بوضعها بعيدة قدر 
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 :التاليلعرض مداخل موقف السيارات والطرق الداخلية على النحو  األدنىيكون الحد  -9

 (3.00 متر مرور )واحد فقط.اتجاه  في 

 (6.00 متر مرور )اتجاهين. في 

 املختصة قبول ممر واحد بعرض  دارةلها ظروف فنية قاهرة يجوز لإل  التيالصغيرة أو  األراض يقطع  في

الالزم  يلكترونالاشارات الضوئية والنظام اإل ( متر لدخول وخروج السيارات بعد أن يتم توفير 3.00)

 املعنية. دارةاإل املختصة بالتنسيق مع  دارةاإل  اشتراطاتللتحكم بالحركة، وتطبيق جميع 

 ( 12.00يكون الحد األدنى ألبعاد مواقف الحافالت x 4.00 ) متر والحد األدنى لعرض ممر الحركة فى

 .( م اذا كان الشارع مسارين16اتجاه واحد فقط، ) ( م اذا كان الشارع مسار 12مواقف الحافالت )

يجب ان تكون املنحنيات ذات أبعاد مناسبة لحركة دورانات السيارة وانعطافها بأمان داخل موقف  -10

 (.14قم )السيارات وعند الدخول والخروج منه كما بالشكل ر 

  
 

 .*املنحنيات لحركة السيارات باملواقفيوضح أبعاد  (14) شكل رقم

*Reference: Neufert Architects’ Data, Ernst and Peter Neufert ,Third Edition,Wiley-Blackwell, 

مواقف السيارات الخفيفة  فيألبعاد مواقف السيارات الخفيفة ولعرض ممرات الحركة  األدنىيكون الحد  -11

 (:17&  16&  15) كما بالشكل رقم   التاليعلى النحو 

 حالة املواقف املوازية للطريق: في 

 ( متر.4.00لعرض الشارع ) األدنى( متر والحد x 2.50 6.00ألبعاد املواقف ) األدنىيكون الحد 

 الشارع.اتجاه ( درجة على 45حالة املواقف على زاوية ) في 

 ( متر.4.00لعرض الشارع ) األدنى( متر مربع والحد x 2.50 5.50ألبعاد املوقف ) األدنىيكون الحد 

 الشارع.اتجاه ( درجة على 60حالة املواقف على زاوية ) في 

 .( متر4.00)لعرض الشارع  األدنى( متر مربع والحد x 2.50 5.50ألبعاد املوقف ) األدنىيكون الحد 

 الشارع.اتجاه حالة املواقف العمودية على  في 

( متر إذا 5.50لعرض الشارع ) األدنى( متر مربع والحد x 2.50 5.50ألبعاد املوقف ) األدنىيكون الحد 

 .الشارع ذا مسارين إذا كان متر  (6.00واحد وعرض الشارع )اتجاه  فيكان الشارع يخدم 

 Turning)     تحويلةأو أقل وجب عمل  متر  (6.00)ية منتهية واملمر نها ان ممر الحركة ملواقف السيارات ذاوإذا ك

Bay) (.17لتفاف والعودة للخروج من املمر دون إعاقة الطريق.) كما بالشكل رقم الانهايته لتتمكن السيارات من  في 



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
83 

  بما ال يزيد عن  داخل قطعة االرض تي يتم تصميمهاال السياراتمواقف املختصة تقليل عمق  دارةيجوز لإل

 .املبانيحالة وجود أسباب فنية قاهرة تستدعى ذلك وتعتمدها لجنة تراخيص  في( سم 40)

  إذا  أال ( متر 4.00) رتفاعلال  األقص ى( متر والحد 2.50مواقف السيارات ) ارتفاع فيلصا األدنىيكون الحد

 كانت املواقف جزء
ً
  ارتفاعمن طابق يمارس فيه نشاط آخر فيمكن السماح بأن يكون  ا

ً
الطابق موحدا

 املصرح به لذلك الطابق. رتفاعلال  األقص ىحسب الحد 
 

 

  
 يوضح أبعاد مواقف السيارات الخفيفة العمودية وممرات الحركة. (15) شكل رقم

 

  
 وممرات الحركة. (60ْ،  45ْ) يوضح أبعاد مواقف السيارات الخفيفة املائلة بزوايا  (16) شكل رقم

 

 

 

 في نهاية ممر الحركة ملواقف السيارات ذو نهاية منتهية،ومواقف السيارات املوازية.  (Turning Bay)يوضح  (17) شكل رقم
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 اعمال رصف املواقف وممرات املشاه للمبانى (:31املادة )

مالك املبنى املنجز بأعمال الرصف بالطابوق املعشق لكامل املسافة الفاصلة بين حدود القسيمة  يلتزم .1

 ممرات املشاة ومواقف السيارات )قائم / مقترح( من جميع 
ً
ولغاية حدود أسفلت الشارع )قائم/مقترح( شامال

 الجهات املطلة على شوارع أو سكك مشاة )نصف السكة املشتركة مع الجوار(.

( من 1) زم مالك املبنى املنجز للقسائم غير السكنية باملخطط املعتمد من اإلدارة املعنية مع مراعاة البنديلت .2

هذه املادة. كما يمكن للمباني القائمة التقدم بطلب تصريح اعمال الرصف إلى اإلدارة املختصة شريطة 

 االلتزام بالشروط واملواصفات املعتمدة من االدارة املعنية. 

زم الحصول على تصريح النجاز اعمال الرصف داخل حدود القسيمة حال وجود حائط يفصلها عن ال يل .3

 اعمال الرصف خارجها. 

تشمل أعمال الرصف تبليط نقاط الربط مع املداخل املؤدية لداخل قطعة األرض حال وجود مواقف  .4

وابق( حسب التصميم معتمدة ضمن قطعة األرض سواًء كانت املواقف مكشوفة أو مسقوفة )متعددة الط

املعتمد  التصميم السيارات حسب ومخارج بمداخل الخاصة العالمات واللوحات املرورية املعتمد مع توفير

االدارة املعنية ، كما يجب على االدارة املعنية مراعاة جميع املخططات املعتمدة من ادارات البلدية عند  من

 تصميم أعمال الرصف. 

الرصيف  حافة ن جهة قطعة األرض املجاورة وأسفلت الشارع بواسطة أحجاريتم غلق نهايات البالط م .5

 يتم دمج واستكمال البالط املنجز من جهة الجار في حال كان منجز.و  نائمة في حال كان غير مبلط/مرصوف،

مل و التعدي عليها، كما تعاأإشغالها   يجوز  تعتبر ممرات املشاة املنفذة جزء ال يتجزأ من حرم الطريق وال .6

أو سالسل وال يجوز االضرار بالرصيف أو أي من  مواقف السيارات باملثل ويحظر حجزها بواسطة أعمدة

 ه.عناصر 

يتم منح املبنى املنجز شهادة انجاز وموافقة توصيل خدمات فقط بعد التأكد من تنفيذ املواقف وممرات  .7

 املشاة حسب التصاميم املعتمدة من ادارة التخطيط بالبلدية.

راجعة الجهة املعنية ألي احداثيات / مناسيب م االستشاري / املقاول توضيح اي عوائق باملوقع، و يجب على  .8

مراعاة استمرارية منسوب أعمال الرصف مع القسائم ضرورية التمام تنفيذ اعمال الرصف. كما يجب 

   املجاورة.

 بأصحاب الهمم الخاصة  االشتراطات(: 32املادة )

قرار والذي أعتمد بناء على الى كود االمارات للبيئة املؤهلة  واشتراطات أصحاب الهمم بالتفاصيليجب الرجوع 

 .2019( لسنة  1/1 مجلس الوزراء رقم )

  العامة املباني اشتراطات 32-1

 املبانيواق واملراكز التجارية واملساجد واملسارح ودور السينما واملالعب الرياضية والحدائق العامة و األسمثل 

 التالية كحد أدنى: االشتراطات فييتردد عليها الجمهور يجب أن تستو التيالحكومية 

 املنحدرات:  -1
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  وخارجها بنسبة  املبانيرصفة والساللم الخارجية ومناطق تغير املناسيب داخل األ توجد املنحدرات عند

 %(.8أو  ) (12لى )إ( 1ميول ال تزيد على )

  م.( 1.20)يقل عرض املنحدر عن  أال يجب 

  ( م وفى حالة زيادتها يستلزم إضافة استراحة ال يقل ابعادها 10طول قلبة املنحدر عن ) ال يزيدأيجب

 عن عرض املنحدر.

 التاليكما بالشكل   °180أو بزاوية ° 90منحدر بزاوية و م تصميم املنحدرات بمسار مستقيم أيت. 

 

 
  

 °180بزاوية  °90منحدر بزاوية  مسار مستقيم

 أنواع وأبعاد املنحدرات الخاصة بأصحاب الهمم.( يوضح 18شكل رقم )
 

 ألصحاب الهمم مواقف سيارات  -2

  سيارة، يجب توفير موقف واحد على األقل الستعمال أصحاب الهمم( 200)تزيد عن الفى املواقف التي 

سيارة تكون عدد املواقف  (1000)حتى سيارة و  (200)أكثر من ، واملواقف التى تتسع موقف( 33لكل )

سيارة فيجب  (1000)، وأما املواقف التى تتسع الكثر من 100:1املخصصة الصحاب الهمم بنسبة 

 .( موقف200لكل )الصحاب الهمم  واحد موقف (1)تخصيص كحد أدنى 

 
 

 للمباني العامة. ةعدد مواقف السيارات الصحاب الهمم املطلوبالحد االدني ل( يبين 51جدول رقم )

 عدد املواقف املطلوبة الصحاب الهمم 

 الحد األدنى املطلوب ملواقف أصحاب الهمم عدد املواقف الكلية للسيارات املباني العامة

 موقف 33موقف الصحاب الهمم لكل  موقف سيارة 200≤   

 موقف 100موقف الصحاب الهمم لكل  موقف سيارة 1000:  201من 

 موقف 200الهمم لكل موقف الصحاب  موقف  1000 <
 

 ويراعى االتي:

 مع توفير مسارات مباشرة  مبانيأن تكون هذه املواقف قريبة ما أمكن ذلك من املصاعد أو املداخل الرئيسية لل

( متر، وأن تكون قياساتها 50وعلى مسافة ال تزيد على ))توفير منحدرات الرصيف( إليها من املواقف دون عوائق 

على الرصيف وال يقل عمودي ملواقف السيارات م( 6.00×م 2.60م( لوقوف السيارات بزاوية ،)5.50×م 2.60)

 .وتتصل بمسار للمشاه ( م1.20عن ) بجانب املوقف ممرات الوصول 
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  للمعايير التصميمية 
ً
 عند املداخل الرئيسية. ألصحاب الهمم توفير مساحات مناسبة للتحميل والتنزيل وفقا

 

 
 هلة(املرجع:)كود االمارات للبيئة املؤ  بأصحاب الهمم. شتراطات مواقف السيارات الخاصةاو بعاد ألالحد االدنى ( يبين 19شكل رقم )

 

 دورات املياه -3

 للمعايير التصميمية املعتمدة من  ألصحاب الهمم يجب توفير دورة مياه خاصة 
ً
املختصة  دارةاإل ومجهزه طبقا

املتحرك  يفر مساحة داخلية لحرية الحركة للكرس اتو حيثما يلزم ذلك. على أن تة عليها الدال اإلرشادات مع وضع 

 (.20رتكاز واملساعدة بمواقعها كما بالشكل رقم )ال ا( متر، وتزود بمقابض 1.50بقطر ال يقل عن )
 

  

دورة املياة الخاصة بأصحاب بعاد أيوضح  (20)شكل رقم 

 للبيئة املؤهلة(املرجع:)كود االمارات             الهمم.

            الحمام الخاص بأصحاب الهمم.بعاد أيوضح  (21)شكل رقم 

 املرجع:)كود االمارات للبيئة املؤهلة(
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 املصاعد -4

  يكون أحد املصاعد بسعة ومواصفات وأبعاد وتجهيزات مطابقة للمعايير القياسية العاملية يجب أن

  التيد ـــربة املصعـــــــتقل ع أال على  ألصحاب الهمماملعتمدة 
ً
 متحرك تسع كرسيا

ً
 واحد ا

ً
 (x 1.00 1.30) عن ا

 للعربة. الداخليمتر مثبت على املحيط  (0.85)للدرابزين  يداخل ارتفاعو  متر

   العامة  املباني فييجب توفير مصعد واحد على األقل مطابق للمعايير القياسية املعتمدة ألصحاب الهمم

 عن هذا املصعد  أكثر تتكون من  التيو املراكز التجارية 
ً
 ال إمن طابق وال تعتبر الساللم الكهربائية بديال

 .ألصحاب الهمم نت مزودة بالتجهيزات الالزمةإذا كا

                                                                                                    املمرات -5

 للمعايير القياسية املعتمدة، وأن تتوافر إمكانية  ألصحاب الهممذات أبعاد كافية  املمرات يجب أن تكون 
ً
طبقا

والوصول إلى جميع العناصر الداخلية  األبواببالدخول والخروج من جميع ( Accessibility)الوصول 

 والخارجية دون عراقيل تحد من حركة السير.

 .أصحاب الهممملختلفة من والسالمة للفئات ا األمنمراعاة توفير شروط مع  

 )البنايات االستثمارية والسكني تجاري( االستثمارية املباني اشتراطات  23-2

 وفير ما يلى:تكون بت ( متر مربع 4650عن ) ةاإلجماليتزيد مساحتها  التي

 منحدرات -1

املناسيب حيثما رصفة والساللم الخارجية ومناطق تغيير األ ( عند 10إلى  1تكون بنسبة ميول ال تزيد على )

 (.18وجدت داخل املبنى وخارجه كما بالشكل رقم )

 املصاعد واملمرات -2

املواقف  فيالطوابق ومسارات الحركة الخارجية والداخلية و فييجب أن يكون أحد املصاعد واملمرات 

 للمعايير القياسية املعتمدة. أصحاب الهممبمواصفات وأبعاد كافية الستيعاب حركة 
ً
 طبقا

  ألصحاب الهمممواقف السيارات املخصصة  -3

  
ً
 .( من هذه الالئحة32-1) رقم لبندبا ملا ورد تحدد عدد السيارات املخصصة ألصحاب الهمم طبقا

  ملا تحدد املعايير القياسية  أصحاب الهمملخاصة بمواقف اإلرشادات ايتم وضع 
ً
حيثما يلزم ذلك طبقا

 املعتمدة.

 مسارات الحركة -4

مباشرة وبقياسات مطابقة للمعايير القياسية املعتمدة وخالية من  ألصحاب الهمميجب أن تكون املسارات 

 أية عوائق.

 دورات املياه -5

  ألصحاب الهمميجب توفير دورة مياه خاصة  
ً
 (.32-1)للوارد بالبند رقم  طبقا
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 نجوم( 5) نجمة الى فئةال املصنفة من فئة نشآت الفندقيةامل اشتراطات 23-3

 :ألصحاب الهمميتم توفير الخدمات التالية كحد أدنى 

( من مجموع الغرف وبحد أدني غرفة فندقية 1الحد األدنى لعدد الغرف املخصصة ألصحاب الهمم )% -1

 واحدة.

 .درج ويكون الوصول اليها بدون مستوى اول طابق  فيغرفة فندقية يجب توفير  -2

 للمعايير   -3
ً
من حيث  ألصحاب الهممالقياسية العاملية املعتمدة  أن تكون هذه الغرفة مجهزة بالكامل طبقا

 ( م1.50بقطر اليقل عن ) أبعاد الغرفة والباب واملساحات املحيطة بالسرير، ومنطقة الدوران الوسطية

، وتصميم طاولة املكتب والخزانة  م(1.50 ×م 1.50بأبعاد ) ومساحة أمام دوالب املالبس
ً
، وفتح النافذة آليا

 وكرس ى الجلوس. اإلنذار واملفاتيح الكهربائية، وجرس 

 للمعايير  -4
ً
ومنها االلتزام باملعايير   ألصحاب الهممالقياسية العاملية املعتمدة  أن تزود الغرفة بحمام طبقا

" ال تزيد ارتفاعها عن  ام، واملغسلةستحمال ا، وحوض سم(" 43-49"بارتفاع من )مقعد الحمامالقياسية ب

ية، ومقاسات األرض، والفراغات املحيطة بهما، والخزائن، واملرآه، ونوع ( سم75( سم وال تقل عن )68)

وتوفير مساحة  رتكاز واملساعدةال االحمام، ومواقع مقابض  في، وحركتها، ومواقع العناصر املكملة األبواب

 .(22)، كما بالشكل رقم داخل الحمام (م للحركة الحرة للكرس ي املتحرك1.50بقطر )

 األمنإلى خارج املبنى مباشرة، أو إلى بلكونة، وأن يتم توفير وسائل  أن يكون للغرفة مخرج طوارئ يؤدي -5

 الفندق. في أصحاب الهمموالسالمة للفئات املختلفة من 

 األبعاد، من حيث ألصحاب الهمم املعتمدة ايير القياسيةبمواصفات تطابق املعأن يكون أحد املصاعد  -6

 .الداخليلوحة التحكم، وزمن الفتح والدرابزين  ارتفاعواملقاييس، وموقع 

 ملا ورد بال -7
ً
وأن ( من هذه الالئحة، 16رقم ) جدول تحدد عدد السيارات املخصصة ألصحاب الهمم طبقا

الالزمة، وأن  اإلرشاديةللفندق مع تزويدها بالعالمات  الرئيس املصاعد أو املدخلتكون قريبة ما أمكن من 

 للمعايير 
ً
 .ألصحاب الهمماملعتمدة  ماراتيةاال القياسية  تكون مقاساتها طبقا

  نزيل والتحميل عند املدخل الرئيسمساحات للت -8
ً
 .ألصحاب الهممللمعايير القياسية املعتمدة  للفندق وفقا

رصفة والساللم الخارجية ومناطق تغيير املناسيب داخل األ ( عند 10إلى 1منحدرات بنسبة ميول ال تزيد عن ) -9

 التحذيرية الالزمة.اإلرشادات وخارجها مع تزويدها ب املباني

ون املمرات ذات للفندق وأن تك ف وحتى املصاعد أو املدخل الرئيسمسارات مباشرة ودون عوائق من املواق -10

 للمعايير القياسية املعتمدة وأن تتوافر إمكانية الوصول  أصحاب الهممعرض كاف لحركة 
ً
طبقا

(Accessibility بالدخول والخروج من جميع )والوصول إلى جميع العناصر الداخلية والخارجية دون  األبواب

 أية عراقيل تحد من حركته.

 عامة اشتراطات 23-4 

 الشروط التالية: بأصحاب الهمم املنحدرات واملمرات الخاصة فييجب أن تتوافر 

املختصة  دارةويجوز لإل  (12إلى  1املنحدر عن )ميل تزيد نسبة  أال م، و  (1.20)يقل عرض املنحدر عن  أال  -1

 ( متى وجدت أسباب فنية مقنعة.10إلى  1تعديل النسبة إلى )



 
 
 

 الئحة شروط ومواصفات البناء

 
89 

 نفسه.رصفة ضمن الرصيف األ أن تكون املنحدرات الخاصة ب -2

 للمعايير  في -3
ً
حالة وجود منحدرين متتاليين يجب عمل منطقة مستوية بين املنحدرين بمقاسات طبقا

 املختصة. دارةاإل القياسية املعتمدة لدى 

ط شارات التحذيرية الالزمة )تخشين، ألوان( عند نقااإل أن تجهز جميع املنحدرات واملمرات والساللم ب -4

 لى طرق السيارات.البداية والنهاية وعند الوصول إ

، ( م3.80موقف السيارة )، ويكون الحد األدنى لعرض يمنع وضع أية مواقف للسيارات أمام املنحدرات -5

 .(19كما بالشكل رقم ) ملرور أصحاب الهمم بين مواقف السيارات م (1.20)ويفضل توفير ممر اليقل عن 

 حركة املشاة على الرصيف.اتجاه أن تكون املنحدرات ب -6

 من التجاويف  السطح العلوي أن يكون  -7
ً
 وخاليا

ً
 تعيق الحركة. التيللمنحدر مستويا

 ( متر.0.50ها عن )ارتفاعحالة زيادة  فيمصمت واق  تزويد املنحدرات بدرابزين جانبي -8

 .بأصحاب الهمم املنحدرات واملمرات الخاصة في يعدم وضع فتحات املناهيل والصرف الصح -9

 .االتجاهاتتحدد  التي شاةبالشواخص و إشارات املأن يتم تزويد املمرات واملنحدرات  -10

 تجاه.الاأن يتم تجهيز املمرات واملنحدرات بحواجز مصمتة واقية من السقوط عند نقاط تحويل  -11

( سم عند نقاط النهاية والبداية 30مسافة ) بأصحاب الهمم ن املنحدرات والساللم الخاصةأن يمتد درابزي -12

 ركان.األ للمنحدر والسلم وكذلك حول 

( م 1.20املتحرك بأقل عرض ) ملدخل مناسب لسهولة مناورة الكرس يأمام ا تمهيد مناسبضرورة وجود  -13

 (.23(، )22) رقم شكلالكما ب

 

  

عالقة  املدخل بسلم ومنحدر املدخل ( يوضح 22شكل رقم )

 لسهولة حركة الكرس ي املتحرك.

 املدخل الخارجي لحرية حركة أبعاد ( يوضح 23شكل رقم )

 املرجع:)كود االمارات للبيئة املؤهلة(     .الكرس ي املتحرك
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 (: الشروط البيئية والحفاظ على الطاقة33املادة )

راعى  اشتراطات 33-1
ُ
 املبانيتصميم  فيبيئية ت

 عند تصميم املباني االلتزام بالشروط االتيه:املكتب الهندس ي يجب على 

، الجوار، مستوى األرض، أشعة الشمس، طبيعة ناخية)كالظروف امليجب مراعاة املؤثرات البيئية املختلفة  -1

كما يجب   ،واستخدام العزل الحراري والصوتي في األسقف والجدران الضوضاء، وغيرها من املؤثرات البيئية(

املعتمدة عند إعداد  جيل"ار "ب شروط املباني الخضراءالئحة  فيلشروط واملواصفات الواردة اجميع اتباع 

 املختلفة. املبانيتصاميم 

 استعماالتتشتمل على  التيعلى املشاريع  مارةاإل  فييجب الحصول على موافقة هيئة حماية البيئة والتنمية  -2

 مهما كان نوعه، وعليه تطبيق كافة الشروط 
ً
 بيئيا

ً
تتعلق  التيتسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثا

 املختصة. دارةاإل بحماية البيئة واملعتمدة لدى 

ثار السلبية لها ودراسة اتجاهات األيجب دراسة اتجاهات أشعة الشمس وتوظيف العناصر املعمارية للحد من  -3

 الرياح السائدة والعمل على توظيفها لصالح املبنى.

 بالبيئة والصحة العامة أو تشوه املنظر العام للمدينة  التياملواد  اختيار يجب العمل على  -4
ً
ال تلحق أضرارا

 ملا تحدده االنتهاء بعد  ماملؤقتة سواء عند استعمالها أ املنشآتك
ً
 املختصة. دارةاإل من استعمالها طبقا

( لعام 39سبستوس بحسب قرار مجلس الوزراء رقم )األ أسقفها على مادة  مبان  تحتوي  ةأيال يسمح بترخيص  -5

 األسقفمادة يثبت ضررها على الصحة العامة، وال تقبل التعهدات الخاصة بإزالة هذه  ةأي، وكذلك 2006

.  أكثر القائمة ألغراض الترخيص مع إلزام املالك بإزالتها و استبدالها بمواد  املبانيمن 
ً
 أمانا

الصحة العامة داخل املبنى وخارجه من حيث دراسة حركة وكمية التهوية يجب العمل على مراعاة ظروف  -6

 صباغ وخالفها.األ املواد و  اختيار وأشعة الشمس والظالل، و  اإلضاءةو 

وتصاميم  بإرتفاعاملختلفة ويجب عمل أسوار  املبانيمراعاة الخصوصية والستر عند إعداده لتصاميم  يجب -7

 املختلفة. األراض ياملختصة للفصل بين قطع  دارةاإل مناسبة توافق عليها 

راعى عند تنفيذ أعمال البناء اشتراطات 32-2
ُ
 بيئية ت

 االلتزام بالشروط االتيه: تنفيذ أعمال البناءعند واملقاول  املكتب الهندس ييجب على 

أرضية  فيبيض األ ذلك النمل  فياملبيدات الحشرية املعتمدة ملكافحة الحشرات بما  استخدام العمل على يجب  -1

 وحيثما يلزم ذلك. ياألرض الطابق 

مياه  استخدام كل ما يتعلق بإعادة  في مارةاإل  فييجب التقيد بأحكام تشريعات هيئة حماية البيئة والتنمية  -2

 املباني فياملتوافرة  األطفاللعاب أالصرف والتخلص منها ورقابة الهواء والصحة املهنية واملسابح وسالمة 

 ومكافحة الضجيج وأنظمة املحميات الطبيعية.

بعد الحصول على املوافقة  ال إ األرضشجار املعمرة والقائمة ضمن حدود قطعة األ ال يصرح بإزالة أو قطع -3

 .الخطية الالزمة لذلك من هيئة حماية البيئة والتنمية
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( ديسبل خالل الفترة 55عن ) بناء على ملستوى الضجيج الناتج عن أية أجهزة أو أعمالاأل يزيد الحد  أال يجب  -4

 وحتى الثامنة مساءً من ال
ً
وحتى  يبل خالل الفترة من الثامنة مساءً ( ديس45يزيد عن ) أال و  سابعة صباحا

.
ً
 السابعة صباحا

، املعنية دارةاإل  دون موافقةوالعناصر املعمارية التراثية التاريخية  املبانيال يصرح بهدم أو إزالة أو تعديل  -5

 املختصة. دارةاإل وكذلك يجب الحصول على موافقة 

6-  
ً
عند العثور على أية آثار أو مواقع أثرية أو إلحاق أضرار بخطوط الخدمات  يجب وقف العمل وإبالغ البلدية فورا

 أو الشوارع أو البيئة املحيطة. املبانيأو 

 في األعمالة خالل مراحل تنفيذ يجب التأكد من توفير الشروط الضرورية للحد من التأثيرات البيئية الضار  -7

 املوقع من حيث:

 ملا تحدده الجهات املختصة. .أ
ً
 التقيد بمواعيد العمل طبقا

بعد الساعة الثامنة مساًء وال يسمح بمباشرة العمل قبل الساعة  اإلنشاءاتمواقع  فيال يسمح بالعمل  .ب

 
ً
املدة إذا كانت املعنية منح تصاريح بتجاوز هذه  دارةاملناطق املأهولة، ويجوز لإل  فيالسادسة صباحا

 ذلك. هناك أسباب تستدعي

 فيالت العاملة اآلالوسائل الالزمة والضرورية للحد من مستوى الضجيج الناتج عن املعدات و  اتخاذ .ج

 املصرح به. املواقع والتقيد باملستوى الصوتي

 تربة وذلك من خالل الوسائل التالية:األالوسائل الالزمة والضرورية للحد من انبعاث الغبار و  اتخاذ .د

  تربة واملواقع باملاء عندما تكون معرضة ألثار الغبار.األرش 

 .تغطية مداخل وأماكن حركة السيارات بمواد مناسبة أو رشها املستمر باملاء ملنع انبعاث الغبار 

  الحواجز الواقية. استخدام الطوابق العليا مباشرة دون نقاض من األ منع إلقاء 

 الضرورية أثناء نقل وتفريغ مواد البناء.االحتياطات  اتخاذ 

املستخدمة  اآلالتالوسائل الالزمة والضرورية للحد من انبعاث الغازات والدخان الناتج من املعدات و  اتخاذ -8

 املستوى املصرح به. فيمواقع العمل وضمان املحافظة عليها  في

 مبانيمواقع العمل للمحافظة على نظافة املوقع وسالمة البيئة املحيطة به من  فيالالزمة االحتياطات   اتخاذ -9

 وشوارع وخطوط خدمات وأرصفة وزراعة .....الخ. مجاورة

عام مع ضرورة أن املوقع بما يتناسب مع مساحته وبما ال يشوه املنظر ال فيأن يتم توريد وتخزين مواد البناء  -10

أماكن محصورة وبعيدة عن الحركة اليومية املباشرة وأن تكون  فييتم تخزين املواد البترولية والكيميائية 

 تحت الرقابة الدائمة وبكميات قليلة.

مواقع  فينقاض األ املناسبة ووضع البرامج الالزمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات و  اإلجراءات اتخاذأن يتم  -11

املوقع أو تلويث البيئة  فينقاض بطريقة تمنع تكدسها األ  ماكن املخصصة لرمياأل العمل ومن ثم نقلها إلى 

 املحيطة.

املعتمدة من اإلدارة املختصة في كل ما يتعلق  جيل"ار شروط املباني الخضراء" بيتم االسترشاد والعمل بالئحة  -12

 بتفاصيل أعمال العزل الحراري.
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راعى عند التشغيل  اشتراطات 33-3
ُ
 ت

 االلتزام بالشروط االتيه: التشغيلعند املكتب الهندس ي واملقاول يجب على 

 فيوطابق واحد وتشتمل على مساحات كبيرة من الزجاج  أرض يها عن ارتفاعيزيد  التي املبانييجب تزويد  .1

 ملا تقرر  األجهزةالواجهات باملعدات و 
ً
، وعند املبانيه لجنة تراخيص الالزمة لتنظيف الزجاج من الخارج طبقا

تقديم دراسة أو مخطط يبين طريقة عمل  االستشاري وستة طوابق يجب على  أرض يعن  املباني ارتفاعزيادة 

 .خزينهاالالزمة لتنظيف الزجاج وحركتها بالسطح وت األجهزةهذه املعدات و 

على املارة وتتبع فى تركيبها الشروط  يجب أن تكون مواد البناء املستخدمه بواجهات املباني غير قابلة للتساقط .2

 واملواصفات الفنية املعتمدة لدى االدارة املختصة.

 الوقاية والسالمة من الحريق(: 34املادة )

 لكل ما يتعلق األساس ىاملرجع  هي املدنيالدفاع  إدارةلدى  املبانياملعتمدة لجميع  االشتراطاتتعتبر املعايير و  -1

 والسالمة والوقاية ومكافحة الحريق. األمنب

وامليكانيكية على حسب اشتراطات الدفاع  الطبيعية يجب أن تزود جميع األدراج واملمرات بوسائل التهوية -2

 املدني.

يجب اعتماد مساحات بيت الدرج وغرفة املضخات ضمن املخططات املعمارية املقدمة للدفاع املدني، وذلك  -3

 تراطات.الختالف مساحاتها حسب االش

 يجب اعتماد التكسيات الخارجية للمبانى على حسب اشتراطات الدفاع املدني. -4

على املالك ويكون املستأجر  املبانيتقع مسؤولية املحافظة على معدات وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق داخل  -5

 عن إزالة العوائق من ممرات الهروب واملحافظة على معدات وأنظمة 
ً
 فيومكافحة الحريق  اإلنذار مسؤوال

أية وقت من  فيوعدم فصل التيار الكهربائى عنها  األجهزةالجزء املؤجر له، مع ضرورة التأكد من صالحية 

 وقات.األ 

تعلو  التيدوار األ  فيال يجوز تثبيت أية حواجز أو عوائق مباشرة على نوافذ الواجهات الخارجية املوجودة  -6

 هلة الفتح.من البناء مالم تكن س ياألرض الطابق 

تشريعات البيئة  فيالعامة املنصوص عليها  املبانيبكافة متطلبات وشروط وأنظمة سالمة االلتزام يجب  -7

 .مارةاإل  فيوالصحة والسالمة العامة واملهنية وأنظمة الوقاية من الحريق السارية 

 لعدد ومساحة الطوابق واستعمال املبنى  املبانيلعدد وعرض مخارج ومداخل  األدنىيتم تحديد الحد  -8
ً
طبقا

 املختصة. دارةاإل وللمعايير املعتمدة من 

والشقق واملكاتب وجميع امللحقات والخردوات الخاصة بها مقاومة للحريق حسب  األدراجيجب أن تكون أبواب  -9

 .اإلغالقاملختصة وغير منفذة للدخان وذاتية  دارةاإل املعدالت املعتمدة من 

 للمعايير املعتمدة من  اإلضاءةبوسائل التهوية و  األدراجيجب أن تزود جميع  -10
ً
 دارةاإل العادية والطارئة طبقا

 املختصة.

 اإلعالنية شارات واللوحات اإل ب املبانييجب أن تزود جميع  -11
ً
كافة املمرات والساللم والساحات  فياملضيئة ذاتيا

 املبنى. فيصاعد وأماكن الخروج والهروب الداخلية للمبنى لتدل بوضوح على الساللم وامل
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 للمواصفات القياسية 20ها عن )ارتفاعيزيد  التي املبانيتزود جميع  -12
ً
 بمهبط للطائرات العمودية طبقا

ً
( طابقا

 املختصة. دارةاإل املعتمدة من 

يجب أن تكون كافة املمرات املؤدية إلى مخارج الهروب نفسها خالية من كل ما يعيق حرية الحركة والخروج  -13

 وقات.األ جميع  فيمن املبنى 

 املواد العازلة(: 35املادة )

 حكام التالية :األ املواد العازلة للرطوبة والحرارة  بشأن ي سر ت

 على أرضيات الحمامات واملطابخ ودورات املياه. للرطوبة يجب عمل طبقات عازلة -1

من  األخير من املبنى لحماية سقف الطابق  األخير للرطوبة والحرارة على السطح  يجب عمل طبقات عازلة -2

)طبقة عازلة للرطوبة، طبقة عزل للحرارة( حسب التصميم  األسطح عزل  والحرارة، ويتم األمطار رشح مياه 

 .واملعتمد من الجهة املختصة وحسب املواصفات الفنية القياسية االستشاري املقترح من 

 الطبيعى. األرضمنسوب ( سم فوق 30) ارتفاعيجب عمل طبقات عازلة حول أساسات املبنى حتى  -3

يجب دهن وحماية جميع أنواع املعادن القابلة للصدأ بمواد عازلة وصيانتها على فترات دورية وعلى وجه  -4

 والتغذية.الخصوص مواسير الصرف 

ذات تركيب متجانس وغير قابلة المتصاص  األسطح الجدران الخارجية و  فييجب أن تكون املواد املستعملة  -5

مد ومقاومة للتآكل والظروف البيئية السائدة وذات األ املياه والرطوبة وبخار املاء وذات كفاءة عالية طويلة 

وقادرة على تحمل التغيرات  الحراري مقاومة للصدم أبعاد ثابتة،  قليلة القابلية للتمدد أو التقلص وذات 

الجدران  فيدرجات الحرارة املؤثرة عليها دون تعرضها لتلف فيزيائى وأن تكون معيقة للحريق  فيالسريعة 

ومقاومة للحريق إذا تم تركيبها بشكل يعرضها مباشرة للنار وتكون مضادة للفطريات وغير قابلة لتكاثر 

 .ي و القوارض أو الحشرات ومقاومة للتفاعل أو التغيير الكيماو الكائنات الجرثومية أ

جيل" فيما يخص أداء الغالف الخارجي للمبنى ار "باملعتمدة  املباني الخضراء شروطيتم الرجوع إلى الئحة  -6

 وحساب أحمال التبريد وأجهزة اإلضاءة.
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: اشتراطات عناصر االتصال والحركة األفقية والرأسية
ا
 سابعا

 

 املمرات(: 36) املادة
 

 ملمرات العامةا 36-1

وبحد أدنى ستخدام اال حسب طبيعة  املتخصصة املباني فيعرض املمرات العامة  فيلصا األدنىيكون الحد  .1

 .( م2.40)

إليه وأماكن املصاعد  املؤدي على عرض املمر الرئيس عرض ممرات أمام املصاعد فيلصا األدنىيعتمد الحد  .2

 (.24تقل أبعاد املمرات أمام املصاعد كما هو وارد بالشكل رقم ) أال من جهة أو جهتين ويجب 

أو أبعادها اليسمح  األرضيكون فيها شكل  التييجوز التصريح من الجهة املختصة بتقليل عرض املمرات و  .3

 بتوفير املمرات العامة بالعرض املطلوب وفق البنود أعاله.

 الداخليةاملمرات  36-2

 م. (1.20)عن الوحدات املختلفة بين الداخلية املمرات عرض فيصا يقل أال  يجب 

 

 
 أمام املصاعد.العامة ( يبين الحد األدنى لصافي عرض املمرات 24شكل رقم )

 وان()اللي األروقة(: 37املادة )

 مع املبانيأمام واجهات تلك  قة فيها، فإنه يجب تزويدها ببواكييتقرر إنشاء أرو  التياملطلة على الشوارع و  املباني في

 مراعاة الشروط التالية:

 للطابع والشكل و  أن يكون تصميم وإنشاء البواكي -1
ً
 املختصة. دارةاإل تحدده  الذي االرتفاعطبقا

 للشروط  األروقة داخلغير مستغل  جمالييصرح ببروز  -2
ً
 تية:اآلوفقا
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( م من أرضية 3.00ال يقل عن ) ارتفاع( م وعلى 0.30أن تكون الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار ) .أ

 الرواق.

 .متر( 0.15ية بما ال يزيد عن )األرضلألروقة األعمدة أن تكون نهايات وجلسات الشبابيك وأكتاف  .ب

 .مارةاإل  فياملنطقة للتشريعات املنظمة لها والسارية  فياملقررة اإلعالنية أن يخضع تركيب اللوحات  .ج

 ومتناسقة.منتظمة البواكي أن تكون فتحات  -3

 للمرور العام، وال يجوز وضع  -4
ً
ت به تمنع أو تعوق استعماله ال اعوائق أو إشغ أييجب أن يكون الرواق معدا

املتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم املرور  مبانيللاألروقة ستمرارية لى الوجه املقرر له ويجب مراعاة اع

 العام.

 )الساللم( األدراج(: 38املادة )

( متر مربع أو 460من طابق واحد وال تزيد مساحة الطابق الواحد فيه عن ) أكثر يجب أن يجهز كل مبنى يتألف من 

( متر مربع للطابق 930( إلى )461( متر مربع للمبنى ككل بدرج رئيس ى واحد كحد أدنى، وإذا زادت املساحة من )1400)

 أال ويجب  لكل زيادة مماثلة فيكل، فيجب استحداث درج إضا( متر مربع للمبنى ك2800( إلى )1401الواحد، أو من )

 ال  أيتزيد املسافة بين مدخل 
ً
 .مارةاإل ب املدنيالدفاع  إدارة شتراطاتشقة سكنية والدرج طبقا

 ساللمموقع ال  38-1

 موقع الساللم أن تتوافر فيها املواصفات التالية: اختيار يراعى عند 

 املبنى، وأن يكون موقعها قريب فينقطة  أيسهولة الوصول إليها من  -1
ً
 ما أمكن من الشوارع أو السكك. ا

العادية وتقاس  املباني في( متر 27الطابق عن ) فيتزيد املسافة بين باب بيت الدرج وأبعد نقطة  أال يجب  -2

  فياملسافة 
ً
 .املدنيالدفاع  اشتراطاتللطريق، وبما ال يخالف   لطول املسار الفعليهذا الشأن تبعا

وغير مصرح بعمل  متر ( 1.10حالة وجود الدرج بعد باب مباشرة يجب أن تفصل بينهما مسافة ال تقل عن ) في -3

 للتعثر أو السقوط.
ً
 درجة مائلة منعا

 وحساب عدد الدرجات سلمال وقياسات أبعاد  38-2

يقل عرضه عن  أال حوال يجب ال اجميع  فيبناًء على حساب اتساع املخارج، و فييقدر عرض الدرج الصا -1

 أال العامة، كما يجب  منفعةتستخدم لل التي املباني في( متر 1.50السكنية واملكاتب و) املباني في( متر 1.10)

 يقل عرض بسطة الدرج عن عرض الدرج نفسه.

من ذلك  ىدرجه( و يستثن 14واحد عن )اتجاه  فيلعدد الدرجات املستمرة  األقص ىيتجاوز الحد  أال يجب  -2

سم(  18الدرجة الواحدة عن ) رتفاعال  األقص ىيتجاوز الحد  أال الساللم الدائرية و ذات التصاميم الخاصة و 

 للمعادلة التالية:( سم32زيد عن )يوال  سم( 28وال يقل عرضها عن )
ً
 ، وتحدد قياسات السلم وفقا

 .]سم (65)لى إسم   (60)الدرجة الواحدة + عرض الدرجة الواحدة  = ارتفاعضعف [

 الطابق الواحد. فيوالعرض  االرتفاع فييجب أن تتماثل قياسات الدرجات  -3

 .تر( م2.40درجة هو ) أيفوق  االرتفاع فيلصا األدنىيكون الحد  -4

 ( درجة.14ال يجوز أن يزيد عدد درجات ساللم املستمرة في نفس االتجاه عن ) -5
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 درج الطوارئ ومخارج النجاة اشتراطات  38-3

 ة التالية:اإلضافيحالة ساللم الطوارئ تطبق الشروط  في

يجب فصل الدرج بجدار مانع للحريق وباب مانع للدخان بدرجة مقاومة ال تقل عن ساعة واحده على أن  -1

 ال  ييكون تلقائ
ً
 السالمة والوقاية من الحريق. شتراطاتالغلق ويسمح بالرؤية من الجانبين ويفتح للخارج وفقا

طبيعية ال  يةوأن يتم تزويده بفتحات تهو  ئ سلم الطوار  فيالطبيعية والصناعية الكافية  اإلنارةيجب توافر  -2

 الطابق الواحد. في( متر مربع 1.00تقل مساحتها )

ال يجوز استمرار الدرج املخصص للطوارئ )الهروب( من الطوابق العليا إلى السرداب، ويجب عمل درج  -3

، ياألرض الطابق  فييتعذر فيها ذلك، يجب قطع استمرارية فراغ الدرج  التيحاالت ال فيمستقل للسرداب و

 بواسطة جدار مانع النتشار الحريق يرتفع إلى السقف بحيث يكون الدخول إلى السرداب من الخارج مباشرة.

ذا بنود أخرى من هذه الالئحة(، وإ في( متر )ما لم يذكر غير ذلك 1.20ال يقل عرض درج الطوارئ عن )يجب أ -4

 ( متر.1.20املنتصف أو كل ) في( متر يتم وضع درابزين 2.40زاد عرض الدرج عن )

يقل عن  أال ( درجة و 14عن )تجاه االنفس  فيال يجوز أن يزيد عدد درجات ساللم الهروب )النجاة( املستمرة  -5

بسطة سلم الهروب  في( سم، واليسمح بالدرجات املائلة 17الدرجة الواحدة عن ) ارتفاعيزيد  أال ( درجات و 3)

 الساللم الحلزونية كساللم هروب. استخدام كما ال يجوز 

ر فيها كذلك بعالمات واضحة تبين مواقعها وأن تتواف املبانيكافة  فييجب تزويد مخارج النجاة من الحريق  -6

 .(املدنيالدفاع  إدارةوموافقة  اشتراطاتعتبار الشروط التالية )مع ا

 عامة اشتراطات  38-4

حتراق امة مصنعة من املواد املقاومة لال السكنية والتجارية والع املباني فييشترط أن تكون الساللم الرئيسية  -1

الساللم  فيالطبيعية متوفرة  اإلنارةالفيالت( كما يشترط أن تكون التهوية و  باستثناءنزالق )اال ومواد ال تسبب 

مباشرة أو على املنور، ويستثنى من شروط  رجيالخابصورة كافية وذلك بواسطة نوافذ تفتح على الفضاء 

طوابق بعد توفير تهوية وإضاءة ميكانيكية  (10تزيد على ) التي األبراجوالتهوية الطبيعية ساللم  اإلضاءة

 .مارةاإل ب املدنيالدفاع  إدارة اشتراطاتوكهربائية حسب 

 جميع الطوابق. فييجب غلق بيت الدرج بباب  -2

ال يقل عن  بإرتفاعمن الدرج )درابزين(  يواق من السقوط على الطرف الخاليجب أن يكون هناك حاجز  -3

يوضع فاصل  متر ( 2.20( سم وإذا زاد عرض الدرج عن )13يزيد عرض الفتحات فيه على ) أال و  تر ( م1.10)

 حسب الحاجة(. أكثر الوسط )واحد أو  في فيإضا

 والطوابق بعالمات واضحة تبين مواقعها. املبانيكافة  فييجب أن يتم تزويد مخارج الساللم  -4

سمح بأن يكون من أي مادة انشائية مقبولة  -5 املختصة وفى جميع األحوال يجب ان  دارةاال وبموجب موافقة يم

 تكون مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن ساعتين على االقل.

املتخصصة  دارةاإل ة من يجب أن تتم مراعاة كافة شروط ومواصفات السالمة والوقاية من الحريق املعتمد -6

 عند تصميم الساللم بكافة أشكالها.
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 املصاعد الكهربائية(: 39املادة )

 املصاعدموقع   39-1

أماكن  فياملبنى وأن تكون  فينقطة  أيمواقع املصاعد بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة من  اختيار يجب أن يتم 

خر افة بينها وبين آللمبنى وال تزيد املس ماكن للمدخل الرئيساأل أقرب  فيع ظاهرة وقريبة من أحد الساللم وأن توض

من مجموعة كل منها تخدم مجموعة  أكثر متر، كما يفضل أن يتم تقسيم املصاعد إلى  (45)وحدة تخدمها عن 

 طابق (20)عن  طوابق إذا زاد عدد طوابق املبنى
ً
 .ا

 املتعددة الطوابق باملصاعد املبانيشروط تزويد   39-2

  املبانييجب تزويد 
ً
 للشروط التالية: متعددة الطوابق بمصاعد كهربائية وفقا

و ثالثة طوابق يشترط توفير مصاعد كهربائية ذات سعة كافية وفق  أرض يها عن ارتفاعيزيد  التي املباني في -1

 املواصفات الفنية القياسية وشروط الوقاية والسالمة املعتمدة من أخطار الحريق.

العامة يشترط توفير مصاعد كهربائية أو ساللم متحركة ذات سعة كافية وفق املواصفات الفنية  املباني في -2

 (.املدنيلسالمة املعتمدة من أخطار الحريق )موافقة الدفاع القياسية وشروط الوقاية وا

اجهة زجاجية وسعة )ال من طابق يشترط توفير مصاعد كهربائية بو  أكثر تتكون من  التياملراكز التجارية  في -3

 للمصعد الواحد أو ساللم كهربائية متحركة(.أشخاص  (10)تقل عن 

 تحديد عدد املصاعد  39-3

حساب عدد املصاعد  يكون املبنى مع عدد ومساحة الطوابق، و  فييجب أن يتناسب عدد وسعة املصاعد  -1

 للمساحة  اإلجمالي
ً
 لحاصل جمع عدد املصاعد املطلوبة طبقا

ً
للمبنى املبينة  ةاإلجمالياملطلوب للمبنى مساويا

 لعدد طوابق املبنى كما هو مبين بالجدول رقم  (52)بالجدول رقم  
ً
  . (53)وعدد املصاعد املطلوبة طبقا

 للمساحة  األدنىيبين العدد  (52)جدول رقم 
ً
 للمبنى. ةاإلجماليللمصاعد طبقا

 لعدد املصاعد  األدنىالحد   باملتر املربع ةالجماليمساحة املبنى  

 1 4500:  1من    1

 2 14000:  4501من    2

 3 23500:  14001من    3

 2م 37500وحتى  2م 23501مصاعد للمساحة من  4 100000:  23501من    4

 37500املساحة عن  في 2م 14000زيادة مصعد لكل زيادة بمقدار 

 .2م100000وحتى بلوغ املساحة   2م

 2م 120000وحتى  2م 100001مصاعد للمساحة  9 250000:  100001من    5

 120000املساحة عن  في 2م 20000زيادة مصعد لكل زيادة بمقدار 

 .2م250000وحتى بلوغ املساحة   2م

 .املختصة دارةتقديم دراسة خاصة للجنة الفنية لإل  2م 250000مساحة املبنى تزيد عن  6
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 لعدد طوابق املبنى. األدنىيبين العدد ( 53)رقم  جدول 
ً
 للمصاعد طبقا

لعدد املصاعد الواجب اضافتها األدنىالحد  عدد الطوابق   

30إلى  11الطوابق من  1  1 

60إلى  31الطوابق من  2  2 

90إلى  61الطوابق من   3  3 

 4 الطوابق من 90 إلى 120 4

طابق 120أزيد من 5 املختصة دارةتقديم دراسة خاصة للجنة الفنية لإل    

لعدد املصاعد، وال يسمح بتقليل  األدنى( من هذه املادة هو الحد أيعتبر عدد املصاعد املطلوبة بالبند ) -2

 مصاعد بسرعة وسعة أكبر. اختيار حالة  فيعددها حتى 

 العامة االشتراطات  39-4

العامة( من حيث  املبانيمتعددة الطوابق و  مبانيتقديم  دراسة تصميم املصاعد )لل االستشاري يجب على  -1

 اال والسرعة ووقت  األبعادالحمولة و العدد والسعة و 
ً
للتحليل  نتظار ومحطات التوقف وتوزيع املصاعد وفقا

وحجمه وساعات الذروة، وتصميم  ستخدام اال ونوع   (Traffic Analysis) املصاعد خدميلحركة مست يالعلم

 عن التصميم االستشاري أبعاد غرف املاكينات وبئر املصعد وحفرة البئر ويعتبر 
ً
 .هو املسؤول حصرا

2-  
ّ
( مصاعد إذا كانت تعمل بشكل مشترك 4الجهة الواحدة عن ) فييزيد عدد املصاعد املتجاورة يفضل أال

 لكافة الطوابق، وإذا زاد العدد عن ذلك يفضل أن تقسم املصاعد ملجموعات تخدم طوابق محددة.

على شهادة للتأكد من مدى صالحيتها ويجب على املالك الحصول  تخضع كافة املصاعد للتفتيش الدوري -3

 املعنية. دارةاإل صالحية سنوية صادرة من شركة معتمدة من قبل 

املختلفة وذلك في حال  املناخيةيجب إضافة موزع أمام املصعد ومغلق بباب للحماية من االمطار والظروف  -4

 صعود املصعد لطابق السطح.

 الفنية االشتراطات 39-5

 للمواصفات الفنية والقياسية الخاصة باملصاعد أشخاص ( 4من املصاعد عن ) أيتقل سعة  أال يجب  -1
ً
ووفقا

% من عدد ( 25)إلى % ( 10)عد بحيث تحقق استطاعة نقل بين ، ويتم تحديد حمولة املصااملعتمدة

 لنوع واستعمال املبنى. فيشخاص ألا
ً
 املبنى خالل فترة خمس دقائق، وفقا

 التالية:يفضل تحديد سرعة املصاعد بما ال يقل عن السرعات  -2

  متر/ثانية. 0.75متر/ ثانية :  0.5طوابق من  4حتى 

  متر/ ثانية. 2متر/ثانية :  1طوابق من  10إلى  5من 

  متر/ثانية. 3متر/ثانية :  2طابق من  20إلى  11من 

  متر/ثانية. 5متر/ثانية :  3طابق من  50إلى  21من 

  متر/ثانية. 5من  أكثر طابق  50من  أكثر 

عد وبئر املصعد وغرفة املاكينات ودوائر التحكم مطابقة للمواصفات القياسية يجب أن تكون املصا -3

 .املدنيللمصاعد املعتمدة من الدفاع 
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 بئر املصعد الشروط التالية: فييجب أن يتوافر  -4

 .أن تكون أبعاد بئر املصعد حسب املواصفات الفنية للشركة املصنعة للمصاعد املستخدمة 

  للمياه من بئر املصعد باملواد العازلة لتسرب املياه.جزاء املعرضة األ معالجة 

( عند تجاوز يأو ضوئ ي)صوتذارناإل وكذلك بنظام  الكهربائي اإلغالقيجب التأكد من تزويد املصاعد بنظام  -5

الحمولة القصوى، والتوقف عن العمل إذا زادت الحمولة عن الحد املسموح به حسب الشركة املصنعة 

، االضطراري دما تصبح الحمولة ضمن الحد املسموح به، والتزود بنظام الهبوط ويعود للعمل مباشرة عن

حالة التوقفات الطويلة أو  في( حتى ةكما يجب توفير تهوية ميكانيكية كافية لغرفة حمل الركاب )الصاعد

 أيحال مرور أو اصطدامه بجسم دون  فيلية تمنع غلق الباب ، ويزود املصعد بآييار الكهربائانقطاع الت

لوكس عند مستوى  (50)إلنارة كهربائية داخلية مناسبة بشدة ال تقل عن  اإلضافةبضرر على الجسم، 

تشريعات البيئة والسالمة املهنية  فيبكافة متطلبات أنظمة املصاعد الواردة االلتزام ية كما يجب األرض

 .املدنيوالدفاع  مارةاإل  فيالسارية 

ل مان الكهربائية الالزمة ملنع املاكينة من الحركة أو إيقافها، وتزويد الصاعدة بوسائاأل يجب توفير كافة أجهزة  -6

 إلى أقرب مخرج عند  األبوابتحكم وأمان بحيث يتم إنزالها وفتح 
ً
 ويدويا

ً
التوقف املفاجئ حاالت أتوماتيكيا

املحدد من  ألقص ىاحالة زيادة درجة حرارة محرك املصعد عن الحد  فيللمصعد أو العطل أو الطوارئ، و

 وامر الجارية مع رفض أية أوامر جديدة.األ قبل الشركة املصنعة، يقوم املصعد بإكمال 

وزان األ ومقدار شخاص ألارشادية وتحذيرية داخل املصاعد بمنع التدخين وتحديد عدد يجب وضع لوحات إ -7

حالة  فياملصعد  استخدام لوضع لوحات بجانب كل باب للتحذير بعدم  اإلضافةبالكلية املسموح بهما 

 الحريق.

 بحيث تتحمل  -8
ً
 بجدران مصمتة، مصممة إنشائيا

ً
عال فاأل وردود  األحماليجب أن يكون بئر املصعد محاطا

مان وأية إجهادات أخرى تنتج بسبب األ هتزازات الناشئة عن املاكينة ودالئل الحركة عند عمل كوابح ال او 

 داخل الصاعدة أو مخمدات نهاية الحركة. األحمالعدم توزيع 

ها أثناء عملية الفحص ستخداميجب أن يزود بئر املصعد بفتحات الفحص والطوارئ وبإضاءة دائمة ال  -9

 ملواصفات وكودات السالمة العامة املعتمدة، مع املنع التام لوضع فواصل التمدد، أو 
ً
والصيانة وذلك وفقا

 فيتمديدات أو غيرها ال تخص املصاعد  أيفة املصاعد، كما يمنع وضع خالل بئر أو غر  ةاإلنشائيالفواصل 

 بئر املصعد.

 غرف معدات املصاعد اشتراطات  39-6

 :يما يل املبانييتم تشيدها على أسطح  التيغرف املعدات للمصاعد و  فيشترط ي

1-  
ً
 للمواصفات القياسية للشركة الصانعة للمصاعد. أن تكون أبعاد الغرفة طبقا

 ( درجة مئوية.10-32تزود الغرفة بنظام جيد لتكييف الهواء بحيث تضمن درجة حرارة الغرفة ما بين )أن  -2

تضمن عدم  اإلغالقللغرفة محكمة  األخرى أن تزود بباب يحكم إغالقه مع مراعاة أن تكون جميع الفتحات  -3

 إلى داخل الغرفة. األمطار تربة أو مياه األدخول 

 والكابالت الخاصة بالتشغيل مخفيه ومن مواد جيدة وغير قابلة للصدأ.سالك األ يجب أن تكون جميع  -4

 جزاء املتحركة.أل ايجب توفير أغطية مناسبة لجميع البكرات و  -5
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 فى املنشآت الفندقيةاشتراطات املصاعد   39-7

وحدة إضافية  (30)وحدة، وإضافة مصعد لكل  (45)مصعد للمنشآت التي تقل عن  (2)الحد األدنى عدد  .1

 متكررة ويتم خدمة جميع غرفة الضيوف من الطابق الثاني وما فوق.

ئة رأس الخيمة ت الحكومية والشروط الصادرة عن هياستيفاء املصاعد لجميع اشتراطات الدوائر والجها .2

 لتنمية السياحة.

 املنحدرات(: 40املادة )

 حساب املخارج املطلوبة للهروب من املبنى. فييمكن أن تدخل املنحدرات  -1

 املختصة تعديل النسبة إلى دارة( ويجوز لإل 10 إلى 1يزيد ميل املنحدرات املخصصة للسيارات عن ) أال يجب  -2

 ( متى وجدت أسباب فنية مقنعة.8إلى  1)

 1السكنية واملكتبية عن ) األبراجالعامة والبنايات و  املبانيب مشاةيزيد ميل املنحدرات املخصصة لل أال يجب  -3

كما تكون ( متى وجدت أسباب فنية مقنعة، 10إلى  1املختصة تعديل النسبة إلى ) دارة( ويجوز لإل 12إلى 

 .( من هذه الالئحة32)رقم كما باملادة أصحاب الهمم أبعاد وميول منحدرات الخاصة ب

والحوائط  األعمدة ق، وأن تكون زوايا نزال اال يجب أن تكون أرضية املنحدرات خشنة أو مجهزة بطريقة تمنع  -4

بزاويا مطاطية، ويراعى حماية هذه املنحدرات من أية بروزات أو منشآت يمكن أن تعيق  رة لها مغطاةاملجاو 

 الحركة عليها أو استعمالها بشكل صحيح وآمن.

 لألبعاد املحددة  -5
ً
هذه الالئحة للطرق  ( من30)رقم املادة  فييجب أن تكون أبعاد املنحدرات للسيارات وفقا

 .الداخلية وعرض املداخل واملخارج

يجب تزويد املنحدرات باملرايا العاكسة بالقياسات املناسبة لتوضيح الرؤية عند املنعطفات وأماكن تغيير  -6

 ال تتوافر فيها مساحة رؤية كافية . التياملناطق  فيو االتجاهات

 على املنحدر. عمودياتجاه ( م تقاس ب2.40فوق أية نقطة على املنحدرات عن ) االرتفاع فييقل صا أال يجب  -7

 للمواصفات القياسية املعتمدة لجميع أجزاء  اإلضاءةيجب توفير التهوية و  -8
ً
الطبيعية أو امليكانيكية طبقا

 .األمطاراملنحدرات مع تجهيزها بكافة التمديدات الضرورية لتصريف مياه 
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: اشتراطات ال
ا
 خدمات العامةثامنا

 خدمات املبنى( -املياه -الهاتف -)الكهرباء لخدماتا(: 41املادة )

 االشتراطاتللحصول على  مارةاإل  فيمراجعة الدوائر املحلية املعنية بالخدمات  االستشاري يجب على املهندس  -1

، وغيرها من الخدمات( وكذلك ملعرفة وتحديد صاالتباملبنى )من قوى كهرباء، غرف اتالواجب توافرها 

 صورتها النهائية. فيمداخل ومخارج هذه الخدمات قبل وضع التصاميم واملخططات 

 التالية: االشتراطات املباني فيمساحات غرف الكهرباء  فييجب أن تتوافر  -2

  لكهرباء واملياه.ل تحاديهالا هيئةالأن يتم اعتمادها من 

 لالشتعال وذات فتحات تهوية، كما يجب توفير مروحة  غرفة العدادات من مادة غير قابلة أن تكون أبواب

 أحد جدرانها. فيتهوية 

  ال  األمن اشتراطاتتوفير 
ً
 .املدنيالدفاع  إدارة شتراطاتوالسالمة من الحريق طبقا

  
ً
وبموجب التفصيل لعدد املحوالت املطلوبة  تكون أبعاد وتصميم غرفة املحوالت و غرفة الكهرباء تبعا

 :التاليتحادية للكهرباء و املاء و كالااملعتمد من الهيئة 

  محول واحد: أبعاد غرفة املحول ( 5 x 5 )م و غرفة الكهرباء ( 3 x 5 ).م 

  ن: أبعاد غرفة املحول ال محو ( 5 x 8 )م و غرفة الكهرباء( 3 x 5 ).م 

  ثالثة محوالت: أبعاد غرفة املحول( 5 x 11 ) الكهرباءم و غرفة( 3 x 5 ).م 

دليل املواصفات املشترك لتصميم تكون اشتراطات ومواصفات تصميم غرف االتصاالت في املباني بموجب  -3

 غرف االتصاالت في املباني

(In-Building  Telecommunication Network - Specification Manual) 

للطوابق املتكررة وغرف خدمات الهاتف تصاالت الرئيسية وغرفة اتصاالت تكون أبعاد وتصميم غرفة اال 3.1

 التالي:  ول املحمول كما بالجد

 نواع األبنية.أ ( يبين أبعاد غرفة االتصاالت الرئيسية ملختلف54رقم ) جدول 

غرف اتصاالت لخدمات 

 الهاتف املحمول 
 ارتفاع( باملتر× عرض × )طول 

 غرفة اتصاالت

 بالطوابق املتكررة

أبعاد غرفة االتصاالت 

 الرئيسية
 ارتفاع( باملتر× عرض × )طول 

 نوع املبنى

 1 فيال منفرده ال يوجد متطلبات ال يوجد متطلبات ال يوجد متطلبات

 2 مجمع فيالت ال يوجد متطلبات ال يوجد متطلبات ال يوجد متطلبات

 غرفة الطوابق

 ال يوجد متطلبات

(0.60×1.00 ×3.00) 

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

(00.2×00.2× 00.3)  

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

 50شغال حتى اأبنية ذات  -

 ساكن

 5صل الى ارتفاع )أرض ى + تأو  -

 طوابق(

 3000بنية تصل الى مأو مساحة -

 2م

3 

غرفة اتصاالت لخدمات 

الهاتف املحمول أعلى 

 السطح

(3.00×3.00×3.00) 
 طوابق أو أقل( 10)مع مراعاة أرض ي +

(00.3× 00.3×00.3) (3.00× 1.00×1.00) غرفة الطوابق  4 
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غرف اتصاالت لخدمات 

 الهاتف املحمول 
 ارتفاع( باملتر× عرض × )طول 

 غرفة اتصاالت

 بالطوابق املتكررة

أبعاد غرفة االتصاالت 

 الرئيسية
 ارتفاع( باملتر× عرض × )طول 

 نوع املبنى

 للمخطط املعتمد متطلباتال يوجد 
ً
 للمخطط املعتمد أو وفقا

ً
الى  51نية ذات اشغال من أب - أو وفقا

 ساكن  100

 طوابق  10تى أو بارتفاع ح -

 طوابق(  10)أرض ى + سرداب +  

ساحة مبنية تصل الى مأو -

 2م 7000

غرفة اتصاالت لخدمات 

أعلى الهاتف املحمول 

 السطح

(3.00×3.00×3.00) 
 طوابق أو أقل( 10)مع مراعاة أرض ي +

 غرفة الطوابق بأبعاد

(3.00×3.00×3.00) 

)كل عشر طوابق بدًء من  

طابق السرداب األدنى 

 األرض ي( /
 طوابق أو أكثر( 10)مع مراعاة أرض ي +

(1.50×1.50 ×3.00) 

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

(00.3×00.3 ×00.3)  

 للمخطط املعتمدأو 
ً
وفقا  

الى  100بنية ذات اشغال من أ -

 ساكن  300

 7000ة مبنية أكبر من أو مساح -

 2م

5 

 غرفة أعلى السطح

 (3,00×3,00×3,00 ) 
 طوابق أو أكثر( 10)مع مراعاة أرض ي +

 غرفة الطوابق بأبعاد

(3.00×3.00×3.00 ) 

)كل عشر طوابق بدًء من 

طابق السرداب األدنى 

 األرض ي( /
 طوابق أو أكثر( 10)مع مراعاة أرض ي +

(2.00×2.00 ×3.00) 

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

(00.3×00.3 ×00.3)  

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

 300أبنية ذات اشغال أكثر من 

 ساكن

6 

 غرفة أعلى السطح

 (3,00×3,00×3,00 ) 
 طوابق أو أكثر( 10أرض ي +)مع مراعاة 

ســــــــيتم تحديدها أثناء مرحلة 

اصـــــدار شـــــهادة عدم املمانعة 

 من الخدمات

سيتم تحديدها أثناء 

مرحلة اصدار شهادة عدم 

 املمانعة من الخدمات

(00.3×00.3 ×00.3)  

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

 املراكز التجارية

 و مراكز  التسوق 

7 

سيتم تحديدها أثناء مرحلة 

اصدار شهادة عدم املمانعة 

 من الخدمات

سيتم تحديدها أثناء 

مرحلة اصدار شهادة عدم 

 املمانعة من الخدمات

(00.3×00.3 ×00.3)  

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

املباني ذات شبكة 

تكنولوجيا خاصة بها ، 

الفنادق، القصور، املباني 

 الحكومية،  املستشفيات

8 

سيتم تحديدها أثناء  ال ينطبق

مرحلة اصدار شهادة عدم 

 املمانعة من الخدمات

(00.2×00.2 ×00.3)  

 للمخطط املعتمد
ً
 أو وفقا

مجمع من املخازن 

 واملصانع

9 

 .سيتم اعتمادها أثناء مرحلة اصدار شهادة عدم املمانعة من الخدمات
املساجد وأماكن العبادة تتبع 

 نفس مواصفات الفيالت

10 
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 للجدول األتي:  املحمول  لخدمات االتصاالت غرفة تكون أبعاد 3.2
ً
 طبقا

 (Telecom Room Size for Mobile Services IBS) 

 لعدد االدوار ( يبين أبعاد غرف االتصاالت لخدمات55جدول رقم )
ً
 الهاتف املتحرك طبقا

 أبعاد غرفة خدمات الهاتف املتحرك عدد االدوار

ارتفاع( باملتر× عرض × )طول   

 أبعاد غرفة السطح باملتر

ارتفاع( باملتر× عرض × )طول   

(00.3× 00.3×00.3) ال ينطبق طوابق( 10حتى ارتفاع )أرض ي + 1  

طابق(  الى )أرض ي + 11)أرض ي +    2

 طابق( 100

 

(00.3×00.3 ×00.3)  

)كل عشر طوابق ابتداء من منسوب  

 السرداب/الطابق األرض ي(

(00.3×00.3 ×00.3)  

 املراكز التجارية ومراكز الخدمات 3

 الضخمة

سيتم التوجيه اثناء مرحلة اصدار 

 شهادة عدم املمانعة من الخدمات

سيتم التوجيه اثناء مرحلة شهادة 

 اصدار عدم املمانعة من الخدمات

مجموعة من املباني تزيد ارتفاعها عن  4

 طوابق 5أرض ي + 

سيتم التوجيه اثناء مرحلة اصدار 

 شهادة عدم املمانعة من الخدمات

اثناء مرحلة اصدار  سيتم التوجيه

 شهادة عدم املمانعة من الخدمات

 للجدول  3.3
ً
يتم تحديد االحمال التي يجب ان تعتبر اثناء التصميم االنشائي الرضية غرف االتصاالت وفقا

 التالي:

 ( يبين االحمال لتصميم أرضية غرف االتصاالت56جدول رقم )

 األرضية املعلقة نوع غرفة االتصاالت

 غرفة 1

اتصاالت 

 الرئيسية

(MTR) 

 ال ينطبق للمباني السكنية 

سيتم تحديدها أثناء اصدار شهادة عدم املمانعة من  للمباني متعددة االستعماالت واملباني التجارية 2

 الخدمات

سيتم تحديدها أثناء اصدار شهادة عدم املمانعة من  للمراكز التجارية ومراكز التسوق    3

 الخدمات

سيتم تحديدها أثناء اصدار شهادة عدم املمانعة من  تكنولوجيا خاصة بها ملباني ذات شبكة 4

 الخدمات

 ال ينطبق غرفة اتصاالت الخاصة بخدمات الهاتف املتحرك 5

 ال ينطبق غرفة اتصاالت بالسطح 6

 اشتراطات عامة: 3.4

  رأس ي مشترك يجب في املباني متعددة الطوابق وضع غرف االتصاالت بمحاذاه رأسية ويتم ربطهم بنظام

 وبما ال يخل بالحد األدنى ألبعاد الغرف.

  غرف االستحمام  تكون غرف االتصاالت تحت او بجوار الفراغات الرطبة او مصادر املياه مثل اال يجب(– 

 غرف القمامة(. –حمامات السباحة  –امليضاه  –غرف غسيل االيدي  –الحمامات 
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  الظروف املناخية أو البيئية  –الرطوبة  –يجب ان تبعد غرف االتصاالت عن املصادر االتية: )الحرارة

 التداخل الكهرومغناطيس ي(. –تداخل ترددات الراديو  –املسببة للتأكل 

  في حال تقديم تصميم ألسباب فنية قاهرة يحتوى على وجود جزء من غرفة اتصاالت بالقرب من مصدر

تماد الحل في مرحلة التصميم من الجهة املعنية ويتمثل في تركيب مصفاه أرضية )بالطه مياه يجب اع

مرفوعة( ومضخة غاطسة اوتوماتيكيه ملواجهة أي خطر بدخول مياه للغرفة باإلضافة الى أجهزة استشعار 

 لكشف تسرب املياه داخل الغرفة.

  ر السرداب، واالبواب الخاص بها يتم فتحها يجب أن تكون غرفة االتصاالت الرئيسية بالدور األرض ي أو دو

 م(، وأن تكون مقاومة للحريق ملدة ساعتين.2.10م( وارتفاع )1.00للخارج وال يقل عرض الباب عن )

  يجب ان تتوافق متطلبات غرف االتصاالت مع دليل مواصفات شبكة االتصاالت داخل املباني والصادرة

 من هيئة تنظيم االتصاالت.

عدادات املياه والكهرباء للوحدات السكنية عن عداد مياه واحد وعداد كهرباء واحد لكل  يجب عدم زيادة -4

وحدة سكنية أو تجارية أو مكتبية منفصلة حسب املخطط املعتمد، وال يصرح بتوفير عدادات إضافية 

جزء  فصل أو  املبانيأو عند فصل  األسطح الرياضية على  صاالتالبيوت والفيالت السكنية وال فيللمالحق 

البيوت والفيالت السكنية  في ياألرض عن الدور  األول املختصة أو فصل الدور  دارةاإل منها دون ترخيص من 

 املكونة من دورين.

ستقبال التلفزيونى، اال مديدات الهاتف و التمديدات الكهربائية الالزمة وتيجب تزويد جميع عناصر املبنى ب -5

ويجب كذلك توفير جميع املتطلبات الالزمة من غرف الكهرباء وغرف تليفونات وتمديدات داخلية وخارجية 

 للمواصفات والشروط املعتمدة لدى الدوائر املحلية 
ً
وتستثنى عناصر الخدمات من تمديدات  مارةاإل  فيطبقا

 .ستقبال التلفزيونيال االهاتف و 

 للشروط واملواصفات املعتمدة يجب أن تكون كافة  -6
ً
املواد املصنعة الخاصة باملرافق الخدمية مطابقة تماما

 .، ويجب أن تفتح أبواب غرف الخدمات للخارجمن الدوائر املعنية

مكان واضح وذلك  في، ويراعى أن تكون قريبة من املصعد واملبانييجب توفير لوحة إرشادية عند مداخل  -7

 ( شقق أو مكاتب.10يزيد عدد الشقق أو املكاتب فيها عن ) التيابق متعددة الطو  املبانيلجميع 

يقل عرض  أال  ىيجب تحديد أماكن وضع الالفتات لجميع املحالت و املعارض والنشاطات التجارية، ويراع -8

 للشروط واملواصفات املنصوص عليها 1.00الالفتات عن )
ً
 التشريعات السارية. في( م وأن تكون طبقا

بعد  ال إقطعة أرض  أييراعى عدم تثبيت أية لوحة إعالنية أو كتابة أية إعالن على املبنى أو املنشأ أو داخل  -9

 املعنية. دارةاإل الحصول على الترخيص الالزم لذلك من 

عند وضع أية معدات أو أجهزة خدمات أو خزانات مياه أو صحون القطة للبث التليفزيونى عمل  ىيراع -10

 ارية الضرورية ملنع تشويه املظهر العام للمبنى.املعالجات املعم

عند تصميم الشقق السكنية يجب توفير وتخصيص فراغات أو وسائل لنشر وتجفيف الغسيل بطريقة تمنع  -11

 ظهورها للخارج أو تشويه املظهر العام.

 أال الواجهات لتغطية وحدات التكييف بطريقة تمنع تشويه املظهر العام  فييجب إجراء املعالجة املعمارية  -12

 ( م.1.00تقل املسافة بين أية جهاز تكييف وحدود الجوار عن )
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املعتمدة عند إعداد الدراسات  الحراري الئحة العزل  فييجب مراعاة كافة الشروط واملواصفات الواردة  -13

 املختلفة. مبانيوالتصاميم وعند التنفيذ لل

 باملاء المداد(: 42املادة )

يجب أن تكون املواد املستخدمة ومواصفاتها وتصميم الشبكات واملصنعية الخاصة بتمديدات املياه مطابقة  -1

 .(FEWA)تحادية للكهرباء واملياه االللشروط واملواصفات الخاصة بالهيئة 

خرى توافق ه باملياه بأية طريقة أمدادة املياه العامة مالم يتم تأمين إيجب توصيل كل مبنى أو منشأة بشبك -2

 املختصة. دارةاإل عليها 

 خزانات مياه الشرب(: 43املادة )

الخواص الطبيعية أو   فيتؤثر  أال و للتآكل، و الشرب من مواد غير قابلة للصدأ أ يجب أن تصنع خزانات مياه -1

تكون  تتأثر بالحرارة أو الرطوبة وأن أال لون أو طعم أو رائحة املياه و  فيتحدث أية تغيير  أال الكيميائية للمياه، و 

 نسان.اإلغير منفذة للضوء وليس لها أية تأثير ضار لصحة 

يجب أن تزود الخزانات بفتحات للتنظيف بمقاس مناسب وذات قابلية للغلق املحكم ومن النوع املخصص  -2

لدخول شخص إلجراء النظافة الدورية داخل الخزان،  يفوأن تكون هذه الفتحات بسعة تك لخزانات املياه،

منطقة نظيفة وبعيدة عن الحركة اليومية املباشرة وعن مصادر التلوث وأن تكون  فيوأن يكون موقعها 

 ية.األرضمرتفعة عن منسوب 

وساخ أو الجراثيم أو تعيق األ تراكم  فيتصميم الخزان عدم وجود زاوية حادة تتسبب  فييجب أن يراعى  -3

 عمليات النظافة الدورية.

يجب أن تزود الخزانات بفتحات مللء املاء والتوزيع وتصريف مياه الغسيل والتهوية بمقاسات مناسبة لحجم  -4

( سم من منسوب قاع الخزان، وفتحات 6ال يقل عن ) ارتفاعالخزان ويراعى أن تكون فتحات التوزيع على 

من الخزان، وأن  وي الجزء العل فيء الخزان والتهوية تصريف مياه الغسيل داخل قاع الخزان، وفتحات مل

وأن تكون ماسورة التهوية مصممة بطريقة  اإلغالقالفتح و  فيتكون هذه الفتحات مزودة بمحابس للتحكم 

تمنع دخول أية مواد أو حشرات قد تلوث الخزان، وأن تكون جميع هذه الفتحات والتوصيالت مصنوعة 

 نسان.اإلس لها أية تأثيرات ضارة على صحة من مواد غير قابلة للصدأ ولي

أماكن نظيفة وبعيدة عن أية مصدر للتلوث، وأن ترفع على قوائم بمسافة ال  فييجب أن يتم وضع الخزان  -5

ية، وأن يراعى تثبيت الخزان بطريقة ال تؤثر على طبقات العزل لألسطح، ويفضل األرض( سم من 20تقل عن )

 يظهر الخزان بطريقة تشوه أو تعيق الحركة على السطح. أال و مكان مظلل  فيأن يوضع الخزان 

تحتوى املواد املستخدمة  أال ( مع مراعاة األقلشهر على نظيف خزانات املياه مرة كل )ستة أيجب أن يتم ت -6

عملية  فيالتنظيف على مواد سامة أو ضارة بالصحة العامة ويجب التقيد التام بالشروط الصحية  في

 التنظيف.

وغرف  الصحيموقع خزانات املياه بحيث تكون بعيدة ما أمكن من خطوط الصرف  اختيار يراعى أن يتم  -7

خارج خط البناء املعتمد ال يصرح إنشاؤه حوال األ جميع  فيمتصاصية، واال التفتيش وخزانات التحلل والحفر 

أسفل  هافي حال وجودوذلك  خطوط الصرف الصحي فوق أو بجانب خزانات املياهبوضع  أو  من جهة الشارع

 .منسوب سطح األرض
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  االحتياجاتيتم حساب سعة خزانات املياه بناًء على  -8
ً
 املختصة. دارةاإل ملا تحدده  الفعلية للمبنى طبقا

يحق للمفتش الدخول إلى أية مبنى إلجراء التفتيش على خزانات املياه للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية  -9

 والفنية.

املختصة مع  دارةاإل حسب املواصفات والقياسات املعتمدة لدى  األرضيجب أن تصمم خزانات املياه تحت  -10

 املواد املناسبة واملعتمدة من الجهة املختصة.استخدام 

 الصحية األعمال(: 44املادة )
 

 الصحية األعمالأحكام وشروط   44-1

يجب تقديم الوثائق واملخططات التالية كحد أدنى لألعمال الصحية عند التقدم للحصول على رخصه أعمال  -1

 البناء: 

  ووثيقه موقع  الصحيإن وجدت شبكه عامه للصرف  الصحيإيصال دفع رسوم توصيل الصرف

 التوصيل )الوصلة املنزلية( مع هذه الشبكة.

 املختصة موقعه دارةاإل الصحية حسب تعليمات  األعماللوحة الشروط واملواصفات الخاصة ب 

 .االستشاري من املهندس  ومعتمدة

  مخطط املوقع(Setting Out Plan)   املنطقة املحيطة بقطعة  فيالعامة  الصحييبين خطوط الصرف

العامة  الصحية، وموقع الوصلة املنزلية مع خطوط شبكه الصرف األخير ، وغرفة التفتيش األرض

 حال عدم وجود شبكة صرف صحى عامة. فيمتصاص اال ومناسيبها، وخزان التحليل وحفرة 

 .مخططات التمديدات الصحية وتمديدات املياه لجميع طوابق املبنى 

  املختصة. دارةاإل أية وثائق أو تفاصيل أخرى تطلبها 

التنظيف وغير امتصاصية، كما يجب أن تكون أسطح املراحيض واملباول وأحواض الغسيل ناعمة وسهلة  -2

بها دون تخزين من خالل محبس مائي  يجب أن تكون هذه التركيبات مصنوعة ومركبة و بما يؤمن تصريف ما

ويجب كذلك أن تكون خزانات الطرد الخاصة باملراحيض واملباول من نوع  ،من تبخر وجفاف مائه محمي

 ماكن العامة.األ  فيالتشغيل  فعال قادر على تنظيف بقايا الفضالت وتتحمل إجهادات

 20ها عن )ارتفاعيقل  التي املباني في -3
ً
بشكل منفصل إلى  ياألرض للدور  الصحييتم توصيل الصرف  ( طابقا

 دوار العليا.األ الرأسية الخاصة باألعمدة التفتيش مباشرة وال يتم توصيلها على نفس  ةغرف

 20ها عن )ارتفاعيزيد  التي املباني في -4
ً
بشكل  األول والدور  ياألرض للدور  الصحييتم توصيل الصرف  ( طابقا

 دوار العليا.أال الرأسية الخاصة باألعمدة التفتيش مباشرة وال يتم توصيلها على نفس  ةمنفصل إلى غرف

 أال بنية بأنابيب التهوية الالزمة وبحجم كاف لغرض استعمالها على األ  في الداخلييجب تزويد نظام الصرف  -5

األعمدة  في( سم 7.5التوصيالت الداخلية و) في( سم 5حوال عن )األ بأية حال من  الداخلييقل قطرها 

 البناية في( متر فوق أعلى فتحه 1) األدنىورفعها إلى مسافة حدها  يالرأسية، كما يجب تركيبها بشكل رأس 

املختصة طلب رفع أنبوبة التهوية أو أبعادها عن الفتحات  دارة( متر. ويجوز لإل 2وعلى مسافة أفقية التقل عن )

غطيه الخاصة األ ب األنابيبزيادة عما ذكر إذا وجدت أسباب فنية تستوجب ذلك. كما يجب تغطية نهايات 

 بذلك.
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ية أو أعمدة الصرف العادية ويجب تصريفها مباشرة إلى األرضال يجوز تصريف مياه الشطافات إلى املصارف  -6

 عميق. يمل أو حفر التفتيش عن طريق محبس مائأعمدة الع

مصنوعة من مواد تتسم بالقوة  األرضالعادية املدفونة تحت  املجاري يجب أن تكون أنابيب العمل وأنابيب  -7

املختصة، كما يجب أن تكون وصالتها مانعة  دارةاإل واملتانة وأقطارها وميولها حسب املواصفات الصادرة عن 

وأن تكون قادرة على تحمل ضغط ال يقل بحد أدنى  األنابيبينتج عنها أية عوائق داخل  أال لتسرب الهواء و 

وفرشها بما يالئم ظروف التربة والتحميل وحسب  األنابيب( متر من املياه، ويجب تمديد هذه 3) ارتفاععن 

 تعليمات الشركة املصنعة لها.

أو تتغير عنده درجة انحدارها أو  املجاري ابيب أناتجاه يجب إنشاء غرفة تفتيش عند كل نقطة يتغير عندها  -8

( متر، 15تزيد املسافة بين أية حفرتين تفتيش متتاليتين عن ) أال يتصل عندها خط أنابيب بغيره، ويجب 

 املختصة. دارةاإل ويجب أن تكون غرفة التفتيش طبقا للمواصفات الصادرة عن 

نتظار ااملناور و املمرات وغرف الخدمات وأماكن  في ال إبنية املسقوفة األ نشاء غرف التفتيش داخل يصرح بإال  -9

 الصحيالسيارات واملمرات ذات التهوية الكافية على أن تكون من النوع الجاف كما يجب حماية أنابيب الصرف 

يات، كما يجب تأمين فتحات األرضأية أعمال خارجية أو من هبوط يات والجدران من األرضاملمتدة تحت 

 متار.أ( 10التنظيف عليها بمسافات ال تزيد على )

، ويجب أن يراعى عند التصميم وتحديد مواقع األرضيجب إنشاء جميع حفر التفتيش داخل حدود قطعة  -10

ة من حيث سهولة التوصيل بشبكة األخير املوقع واملناسيب املناسبة لحفرة التفتيش  اختيار حفر التفتيش 

 املعنية. دارةاإل وتحقيقها لشروط  ةالعام الصحيالصرف 

يجب تزويد كافة الطوابق التحتية ) السراديب( بالوسائل واملعدات املناسبة لصرف وتنقية املياه مثل ) غرف  -11

التصميم  فيئد الشحوم حالة عدم الحاجة إلى مصا في......الخ( ومصائد الشحوم .. -املضخات -ترسيب الرمال 

 نه ينبغي عمل التجهيزات الالزمة لتركيبها عند الحاجه إليها.لحالي املقترح، فإا

إذا وافقت  ال إوغرف الكهرباء  األساساتوالجسور و األعمدة من خالل  الصحياليجوز تمديد أنابيب الصرف  -12

  األنابيبيتم تمديد حاالت هذه ال فياملختصة على ذلك، و دارةاإل 
ً
عند  من خالل فتحات يتم إنشاؤها مسبقا

 بالوصالت املرنة الالزمة. األنابيبصب الخرسانة، كما يجب تزويد 

 فيمن املطاعم أو املطابخ وما  الصحيحالة صرف كميات كبيرة من الشحوم أو الزيوت إلى شبكة الصرف  في -13

 تصميم معتمد. يحكمها، يجب تركيب محبس للشحوم والزيوت ذ

 املعنية دارةاإل العامة دون موافقة  الصحيال يجوز صرف النفايات التجارية والصناعية إلى شبكة الصرف  -14

ات، ملثل هذه النفاي يةاألولحال توفر التجهيزات املناسبة للمعالجة  في ال إ، وال تمنح هذه املوافقة ودائرة الخدمة

 الصحي( درجة مئوية إلى شبكة الصرف 37تزيد درجة حرارتها على ) التيكما ال يجوز صرف مياه السخانات 

 .االعامة قبل تبريده

 املنافع الصحية اشتراطات  44-2

ذكر بهذه  التياملتخصصة والعامة  املباني فيمن املنافع الصحية الواجب توفيرها  األدنىيكون الحد  -1
م
لم ت

 للدراسات الخاصة واملواصفات واملقاييس العاملية )على أن تقدم الدراسة ألخذ موافقة  الالئحة
ً
 دارةاإل وفقا

  املتخصصة(.
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 .يأماكن النشاطات العامة من الطراز الشرق فيمن هذه املنافع الصحية )املراحيض(  األقل( على 50%يكون ) -2

 خزانات التحلل   44-3

املنطقة املقرر تشييد املبنى فيها يجب تزويد املبنى بخزانات التحلل  فيعامة  افر شبكة صرف صحيحال عدم تو  في

 الشتراطات هيئة الصرف الصحي باإلمارة والصرف أو التجميع
ً
 لشروط التالية:ا مع تحقيق طبقا

 خارج خط البناء املعتمد من جهة الشارع.يكون إنشاؤه  ال يجب ا، و األرضأن تكون ضمن حدود قطعة  -1

ليها والجوار ويسهل الوصول إ و السكة وبعيدة عن املبنى الرئيسموقع قريب من الشارع أ فيأن تكون  -2

املختصة على هذا املوقع، كما يجب أن تكون سهلة  دارةاإل للتنظيف والصيانة والتفريغ على أن توافق 

  الصحيالتوصيل بشبكة الصرف 
ً
 .العامة مستقبال

أسقف هذه الخزانات بحيث  ، ويتم تصميممن الخرسانة املسلحة غير النافذة هذه الخزانات أن تكون يجب  -3

 تتحمل مرور السيارات فوقها إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 أن يكون لها فتحة بغطاء من النوع الثقيل يمكن إحكام غلقه، وأن تكون بأبعاد كافية. -4

 يرتفع منسوب سقفها عن منسوب أرضية املوقع املتواجدة فيه. أال  -5

ستهالك الشخص ى اليومى حسب الجداول اال أن تكون سعة هذه الخزانات مناسبة ومحسوبة على أساس  -6

 القياسية.

( متر من 1.50يقل عمقها عن ) أال و ، املجاورة األسوار و  املباني( متر من 1.00أن تكون على بعد ال يقل عن ) -7

 .خزانمنسوب أسفل أنبوب مدخل ال

 أو معدل تصريف املياه فيها غير كاف من خالل  التياملناطق  في -8
ً
يكون فيها منسوب املياه الجوفية مرتفعا

 دارةاإل فيها لحين نقلها إلى نقاط تحددها  الصحيالتربة، فيجب أن يتم عمل خزانات لتجميع مياه الصرف 

 املعنية.

 للمواصفات القياسية املعتمدة من  -9
ً
املختصة، وأن يزود خزان  دارةاإل أن يتم تصميم خزان التحلل طبقا

، وأن تكون جميع فتحاته مغطاه بطريقة تمنع دخول عنيةامل دارةاإل التحلل بماسورة تهوية حسب شروط 

 وخروج الحشرات إليه.

 السكنية، يجب توفير مصائد للشحوم والزيوت الناتجه عن املطابخ ومناطق تجهيز الطعام. املباني باستثناء -10

 األمطارصرف مياه   44-4

 والتخلص منها بما يكفل منع نفاذ الرطوبة. األمطار يجب تأمين الوسائل املناسبة لتجميع مياه  -1

( بحيث تنساب املياه 70:  1( حتى )50:  1بميل ال تقل نسبته عن ) املبانيكل سطح مكشوف لكل  إنهاءيجب  -2

 إلى أنابيب صرف أو مزاريب مناسبة لهذا الغرض. أقنية مناسبة أو مخارج تؤديعليه إلى 

ومصنوعة من مواد  (90:  1)قنية واملزاريب واملخارج وأنابيب الصرف بميل ال تقل زاويته عن األأن تكون  -3

 وآمن. ذات أحجام كافيه، ومثبته بشكل قوي متينة ووصالت مانعة لتسرب املياه، و 

متصاصية أو إلى اال الحفر  فيخزانات التحلل أو  فيأو  الصحيأنابيب الصرف  في األمطار ال يجوز تصريف مياه  -4

  ىالجوار، وإنما ينبغ
ً
مباشرة إلى الشبكة  األمطار إلى الشوارع والسكك، ويجوز تصريف مياه  تصريفها سطحيا

 املعنية. دارةاإل متصاصية وذلك بالتنسيق مع اال أو الحفر  األمطار لصرف مياه  ةالعام
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ويجب  األمطار ال يجوز تصريف مياه املكيفات والشرفات على الشوارع مباشرة أو إلى خطوط صرف مياه  -5

 العامة. املجاري تصريف مياه املكيفات والشرفات إلى شبكة 

 سباب.األ كانت مهما  األمطار ال يجوز تصريف املياه العادمة إلى شبكة تصريف مياه  -6

 أحواض السباحة(: 45املادة )

 اشتراطات تصريح أحواض السباحة  45-1

قبل استصدار رخصة البناء  سواء تحت أو فوق أو على األرض أو املبنىال يجوز إنشاء أحواض السباحة  -1

 املختصة. دارةاإل من  األرضاملقترحة بقطعة  مبانيلل

السارية بجميع متطلبات إنشاء وتشغيل أحواض السباحة املنصوص عليها في تشريعات البيئة االلتزام يجب  -2

في اإلمارة ويشترط التدقيق الهندس ي واالنشائي لهيكل حمام السباحة من اإلدارة املختصة والحصول على 

املوافقة األولية من إدارة الصحة العامة بالدائرة  لترخيص أحواض السباحة، ويجوز لإلدارة املختصة استثناء 

 شروط.أحواض السباحة في املباني السكنية الخاصة من بعض هذه ال

( م، 1.50بما ال يقل عن )الجوار  وجدران املباني  عن االسوار )الحوائط(حوض السباحة يجب تحقيق ارتداد  -3

  خارج خط البناء املعتمد من جهة الشارع.وال يصرح بانشاء حوض السباحة 

تشريعات البيئة والصحة والسالمة العامة، يجب  فيمع مراعاة أية شروط أو متطلبات أخرى منصوص عليها  -4

 :يأن يتضمن حوض السباحة كافة متطلبات السالمة والصحة العامة وعلى وجه الخصوص ما يل

 .نظام لتصفية املياه وإعادة تدوير مياه الحوض 

 .تطهير وتعقيم مياه الحوض 

  تتخذ عند مرحله التصميم ووقت  التيالخاصة بالسالمة والصحة العامة األخرى إجراءات الرقابة

 التشغيل.

  
 .بعض اشتراطات أحواض السباحة( يوضح 25شكل رقم )

  .لالرتدادات الالزمة الحواض السباحةمثال  :يمين     

 أحواض السباحة املناسب.لالرتفاع املطلوب فوق الواح الغطس وعمق مثال  يسار      
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 أنظمة أحواض السباحة  45-2

 (Overflow Gutters)أحواض سباحة ذات التدفق الفائض   .1

، ويتم توفير مصارف أو أكثر 2( م3.80يجب استخدام هذا النظام عند بلوغ مساحة املسطح املائي للحوض )

 التدفق الزائد حول حوض السباحة بالكامل.

 (Surface Skimmers)أحواض السباحة سكيمر    .2

سمح باستخدام هذا النظام في أحو  ، وتحافظ 2( م3.80عن ) املسطح املائي للحوضاض السباحة التي يقل يم

 مصارف هذا النظام بالحفاظ على مستوى محدد لسطح املياه في حوض السباحة.

 االشتراطات العامة ألحواض السباحة  45-3

1-  
ً
 للشروط التالية:  يجب تزويد حمامات السباحة بالساللم وفقا

  ( م.0.60زاد العمق على )تزويد الحوض بدرجات وساللم إذا 

  ( متر من محيط الحوض.30لكل ) األقلتوفير سلم واحد على 

 أقدام مقاومه لالنزالق مع وجود فسحةبمواطئ  ةكل ومزودآيجب أن تكون ساللم الحوض مقاومه للت 

(10)  
ً
 عن الجدار. سم بعيدا

 ةتجاويف الحوض يجب أن تكون هذه الدرجات ذات سطوح غير زلق في ةتوفير درجات داخلي ةحال في 

 سم. (30سم وأقل عرض للدرجة ) (15ملوطئ القدم ) ارتفاععلى أن يكون أقل  يوذات تصريف ذات

 للحوض عند كل  يقفاأل تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح  ةيجب تزويد الحوض بدرابزينات جانبي

 تجاويف. في ةثبتجانب من جوانب كل سلم أو درجات م

  
ً
 ( متر.1وال يتجاوز عمقه ) يجوز التصريح بأحواض ذات درجات فقط إذا كان الحوض ضحال

 ا(م وال يسمح بفتحات به1.29عن ) اارتفاعه أو احاطة ال تقليجب أن تحاط حمامات السباحة العامة بسور  -2

 االنغالق.( سم، ومزوده بنظام الغلق الذاتي واالبواب ذاتية 10)تمرر كرة قطرها 

( متر من محيط 25( لكل )1يجب تزويد أحواض السباحة بأحواض لالغتسال )دش( ومغاسل لألرجل بمعدل ) -3

 الحوض ، كما يجب تزويد أحواض السباحة بمراحيض وغرف تبديل الثياب بما يتناسب مع محيط الحوض

 .( مرحاض و دش وتغيير مالبس لكل جنس على حده1وبحد أدنى )

 يجب أن تكون  -4
ً
 للشروط التالية:  أبراج ومنصات ألواح الغطس طبقا

 ( متر على 5توفير مساحات خاليه فوق لوح أو برج الغطس تصل إلى )الرأس. ةلحرك األقل 

  لالنزالقأن تغطى ألواح ومنصات الغطس بالكامل بمواد مانعه. 

 ( متر على أقل من 1أن يكون أقل عمق للماء أسفل أي لوح غطس مركب على مسافة ) سطح املاء ال يقل

( متر أو جزء منه 1) ( متر لكل0.30( متر بواقع )1( متر، ويزداد عمق ماء الغطس لأللواح فوق )2.5عن )

 يزيد عن ذلك. 

 ي( متر بين ألواح الغطس املحاذية وبين أي لوح غطس والجدار الجانب3بمقدار ) يجب توافر فصل أفقي. 

لكل املسبح بما فيه  اإلضاءةالكافية )تحت املاء أو فوق املاء( بما يوفر  اإلضاءةيجب تزويد أحواض السباحة ب -5

 .ةانعكاسات أو وهج أو حروق أو صدمات كهربائية أو إصابات جسدي ةالقاع دون إحداث أي

 .ياألرض كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسريب  فييجب أن يكون  -6
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لحماية األطفال دون  (ASTM F 1346)القياسية  املواصفاتيزود حمام السباحة بغطاء امان جيد يتوافق مع  -7

  .خمس أعوام عند عدم استخدام حمام السباحة

 م(1.50وبما ال يقل عن ) لالنزالق ةغير قابل ةيجب أن يحاط حوض السباحة من جميع الجهات بأسطح مستوي -8

باملصارف املناسبة  األسطح معاكس لحوض السباحة وكذلك تزويد هذه اتجاه ( ب40:1ميول ) ةوبنسب

 لتصريف املياه.

السطح أو على جدار املسبح عند أقل وأكبر عمق وعند  ةيجب أن توضع عالمات توضح عمق املاء على حاف -9

 نكسار امليل.ا ةنقط

الترشيح  ةالشعر والشوائب وأجهز  فييجب أن تزود أحواض السباحة بمصارف الخروج واملكاشط ومصا -10

 نقاذ وفق شروط البيئة املعتمدة.اإل ومعدات التطهير ومعدات السالمة و 

أحواض  خدميملست اإلرشاديةعال للمنقذ ومكان خاص لوضع اللوحات  يجب توفير مكان خاص لوضع كرس   -11

 السباحة.

 الغاز تخزين (: 46املادة )
 

 الغاز سطواناتإ  46-1

في مكان مغطى وذي تهوية  السكني/أسطوانات الغاز املنزلييجب أن يكون تصميم أماكن وضع أو تخزين  .1

 للمواصفات القياسية املعتمدة 
ً
جيدة وخارج املطبخ أو منطقة السكن وان تكون جميع تمديدات الغاز طبقا

 لدى اإلدارة املختصة.

 سطواناتاإل العامة ذا تهوية جيدة ويسهل الوصول إليه لتبديل  املباني في اإلسطواناتأن يكون مخزن يجب  .2

 الفارغة ويسهل عزله ومكافحة الحريق فيه عند الطوارئ.

 رض ي وتفتح من خارج املبنى.ة باملباني التعليمية بالطابق األ يجب ان تكون خزانات الغاز للمختبرات العلمي .3

  املركزي خزان الغاز  46-2

على صاحب املبنى  يجبكما ، على حسب اشتراطات الدفاع املدني املباني في ي يجب أن يتم اعتماد خزان الغاز املركز 

جراء فحص سنوى لجميع الوصالت ومواسير توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية للتأكد من سالمتها وعدم القيام بإ

 وجود أية تسربات فيها.

 عامة اشتراطات  46-3

  بأنظمة إنذار ومكافحة الحريق اإلسطواناتأن تزود جميع مخازن  -1
ً
واشتراطات الدفاع للمواصفات  طبقا

 طفاء بصفة دورية.اإل ، وأن يتم العمل على صيانة أجهزة املدني

2-  
ً
 املختصة. دارةاإل للمواصفات القياسية املعتمدة لدى  أن تكون جميع تمديدات الغاز طبقا

 الغاز. إسطواناتيتم تخزين املواد القابلة لالحتراق مثل إطارات السيارات والكرتون والورق مع  أال  -3
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 غرف ومجمعات النفايات(: 47املادة )
 

 عامة اشتراطات  47-1

واملجمعات السكنية والصناعية والتعليمية والصحية والترفيهية والسياحية بمجمع  املبانييجب تزويد  -1

من املبنى نفسه  ياألرض الطابق  فيغرفة تقام  فيوضمن سور املبنى، أو  األرضللنفايات داخل حدود قطعة 

                                                                                                                              وذلك لتجميع النفايات تمهيدا لنقلها إلى خارج املبنى للتخلص منها.                                         

 :اآلتيفات غرف النفايات بتتمثل مواص -2

  حالة عدم وجود شارع لتسهيل عملية إخراج الحاويات  فيمكان قريب من الشارع أو على السكة  فيأن تنشأ

 وإيصالها ملركبات جمع النفايات دون عوائق.

  أن تكون مقاسات املدخل إلخراج وإدخال الحاويات منه وإليه بسهوله، ويجب تزويد املداخل بمنحدرات

 يول مناسبة لهذا الغرض.ذات م

  املادة( من هذه 47-2املادة ) فيأن تكون مقاسات ومساحات الغرف واملجمعات طبقا ملا هو محدد. 

  جدران الغرف من بالط السيراميك حتى يسهل تنظيفها. ارتفاعأن تكون أرضية وكامل 

 الصحيتكون متصلة مع خطوط الصرف ، و أن تكون مزودة باملاء من الشبكة مباشرة أو من خزان الرفع 

 للمبنى.

  وأن تزود بنظام جيد للتهوية. اإلضاءةأن تكون جيدة 

  ناعم ملنع دخول وخروج الحشرات  ومزودة بمنخل معدني اإلغالقأن تكون جميع النوافذ محكمة

 والقوارض.

  تزويده من أسفل بعوارض أن يكون باب غرفة التجميع من مادة معدنية غير قابلة للصدأ ) الومونيوم ( مع

 للخارج. األبوابفتح اتجاه أو أية نظام تهوية ميكانيكية وأن يكون   (Louver)تهوية

  ومنسوب أرضيته ال يقل عن املرجع املساحى املحدد،  ياألرض الطابق  فيأن يكون مجمع حاويات النفايات

 ببالط سيراميك قابل للغسيل وأن يكون مدخله متصل بالشارع بمنحدر له ميول مناسبة وأن يكون مبلط
ً
ا

 ومزود بنقطة مياه.

3-  
ً
عن النظافة داخل املبنى واملناطق الخارجية املحيطه به والتابعه له  يكون صاحب املبنى أو من يخوله مسؤوال

 فيحتى حدود الشارع العام، وكذلك عن نقل وتوصيل حاويات النفايات من غرف النفايات إلى أقرب شارع 

 لذلك مع إعادة الحاويات للغرف بعد إتمام عملية التفريغ .وقات املحددة األ 

 عن عدد الحاويات أو مساحة غرف النفايات. Compactorال تعتبر الضاغطة العادية ) -4
ً
 ( بديال

 عن الشوارع املحيطة بChuteإذا كان موقع ماسورة النفايات ) -5
ً
يمكن عمل غرفة تجميع للنفايات  األرض( بعيدا

 حالة عدم وجود شارع. فيشارع أو من السكة مكان قريب من ال في

شكال إلقاء النفايات الكيميائية الفعالة أو املواد السامة أو السوائل أو املواد الخطرة األ يحظر بأية شكل من  -6

 داخل حاويات النفايات.

القمامة من خالل تخصيص وتصنيف  استخدام حماية البيئة يجب العمل على إعادة تدوير  فيللمساهمة  -7

 نواع الرئيسية من املواد امللقاة.األ حاويات النفايات حسب 
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 مقاسات غرف ومجمعات النفايات  47-2

يجب  ياألرض ها عن ثالثة طوابق فوق الطابق ارتفاع( متر مربع وال تزيد 250تقل مساحتها عن ) التي املباني في -1

متر مربع مع توفير تهوية ميكانيكية لها على  )1.00x1.50فقط بمقاس ) ياألرض الطابق  فيتوفير غرفة نفايات 

  .( (Door Closer الذاتي اإلغالق( م وأن يزود بوحدة 0.90يقل عرض بابها عن ) أال 

 و  تزيد ارتفاعها عن ثالثة طوابق فوق الطابق األرض يال و  أو أكبر  ( متر مربع250مساحتها ) تبلغالتي في املباني  -2

توفير غرف صغيرة لتجميع أكياس النفايات في يجب  (Chute System)طلب فيها ماسورة إللقاء النفايات تال ي

( م  وأن 0.90( متر مربع على أال يقل عرض باب هذه الغرفة عن )1.00X1.50كل طابق مساحتها ال تقل عن )

 بوحدة اإلغالق الذاتي )
ً
فير تهوية ميكانيكية وال يصرح بعمل ( مع تو  Door Closerيفتح للخارج وأن يكون مزودا

 في هذه املباني توفير غرفة للنفايات في الدور األرض ي ، و الباب ( فيlouverالتهوية من خالل فتحات )
ّ
على أال

 للجدول رقم )
ً
 ( من هذه املادة.47-1( مع توفير االشتراطات العامة املذكورة بالبند )57تقل مساحتها طبقا

بماسورة إلقاء النفايات  يجب أن تزود ض يفوق الطابق األر  عن ثالثة طوابق اارتفاعه يزيد فى املباني التى -3

(Chute System) مع توفير غرفة نفايات بالطابق االرض ي 
ً
 إذا كان استعماله تابعا

ً
، وال يعتبر امليزانين طابقا

 للجدول رقم ) للدور األرض ي
ً
 تقل مساحتها طبقا

ّ
-1العامة املذكورة بالبند ) مع توفير االشتراطات (57على أال

 ( من هذه املادة.47

( 0.60من الطوابق إلى غرفة التجميع عن)قطرها يجب أال يقل : (Chuteماسورة إلقاء النفايات )اشتراطات  -4

م لزوم تثبيتات املاسورة بالحائط على أن يسبق فتحات إلقاء النفايات في  (0.20) م باإلضافة إلى حد أدنى

( متر مربع وأال يقل عرض باب هذه الغرفة 1.00x1.00الطوابق املتكررة غرفة صغيرة بمساحة ال تقل عن )

  (Door Closer).  ( م وأن يفتح بابها للخــــارج مع تركيب وحدة اإلغالق الذاتي 0.80عن )

( بمصعد خدمات بديل يكون في منطقة معزولة عن املصاعد Chuteبدال ماسورة إلقاء النفايات )يمكن است -5

 من غرف 
ً
الرئيسية مع عمل غرف صغيرة تجميعية بمساحة املصعد في كل طابق وبحيث يكون املصعد قريبا

 النفايات الرئيسية باملبنى.

 لكميات النفايات وعدد وسعة الحاويات (57)جدول رقم 
ً
 .يوضح سعة غرفة النفايات طبقا

 عدد وسعة الحاويات   كميات النفايات

 .( متر مكعب1.2غرفة تستوعب حاوية واحدة بسعة ) (كجم نفايات100حتى ) 1

(  متر 1.2)( متر مكعب أو حاويتين بسعة 2.5غرفة تستوعب حاوية واحدة بسعة ) (كجم نفايات250حتى ) 2

 مكعب لكل حاوية.

 .(27شكل رقم )( متر مكعب لكل حاوية. 2.5غرفة تستوعب حاويتين بسعة ) (كجم نفايات500حتى ) 3

 ( متر مكعب لكل حاوية.2.5( حاويات بسعة )3غرفة تستوعب ) (كجم نفايات750حتى ) 4

 مكعب لكل حاوية.( متر 2.5( حاويات بسعة )4غرفة تستوعب ) (كجم نفايات1000حتى ) 5

 لدراسة خاصة أو يتم احتساب نفس املعادالت السابقة  (كجم نفايات1000من ) أكثر  6
ً
يحدد عدد غرف النفايات وفقا

 ( كجم.1000على نصف الكمية الزائدة عن )
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 للمعدالت الواردة بالجدول 
ً
  .التالييتم احتساب كميات النفايات طبقا

 لالستعمال. املباني فييوضح تحديد معدل كميات النفايات ( 58)جدول رقم 
ً
 طبقا

 معدل كميات النفايات االستعمال

 ( متر مربع من املساحة املستغلة.100( كجم عن كل )12) سكنيال االستعمال 1

 ( متر مربع من املساحة املستغلة.100(كجم عن كل )12) تجاري ال االستعمال 2

 ( متر مربع من املساحة املستغلة.100(كجم عن كل )5) املكتبي االستعمال 3

 العناصر حسب نوع النشاط. ي( كجم لكل جناح وباق5( كجم لكل غرفة و)3) الفنادق 4

 

 الفلل السكنية يجب مراعاة ما يلى: في -1

 للمواصفات املحددة  االستثماريةمجمعات الفلل  في 
ً
-47) بندال فييتم توفير غرف مجمعة للنفايات طبقا

1 
ً
 :التاليللجدول ( من هذه الالئحة وطبقا

 لعدد الفيالت: الذي (59)دول رقم ج
ً
 يوضح حساب سعة وعدد الحاويات طبقا

 الحاويات وعدد سعة عدد الفلل

 ( متر مكعب2.5)( حاوية سعة 1عدد ) (4-10)

 .( فيالت10)لكل  مكعب( متر 2.5)( حاوية سعة 1يتم احتساب عدد ) 40:> 10

41 < 

 

 

( 2.5( حاوية سعة )1( فيال يتم احتساب عدد )40في حالة زيادة عدد الفلل في املجمع الواحد عن )

تقديم دراسة آللية تجميع النفايات من الفيالت ونقلها إلى محطات و ( فيالت، 10متر مكعب لكل )

 .تجميع مجهزة ومزودة بحاويات ضاغطة على أن يتم اعتماد هذه اآللية من اإلدارة املعنية

 عدد الغرف عن غرفة واحدة في حالة زيادة عدد الحاويات باملجمع الواحد عما هو محدد في هذه املادة. يجب أن يزيد -

 لتحديد مساحات غرف النفايات تعتمد القياسات التالية: -2

 للقياسات املعتمدة للحاويات على النحو  .أ
ً
أن تستوعب غرف النفايات جميع الحاويات املطلوبة طبقا

 :التالي

 ( 1.35( متر مكعب هو )1.2قياس حاويةx1.90م )2. 

 ق( 1.50( متر مكعب هو )2.5ياس حاويةx2.10م )2. 

 ( م كحد أدنى بين الحاويات وجدران غرفة النفايات.0.30أن يتم ترك مسافة ) .ب

 كحد أدنى بين الحاويات مع بعضها البعض ومن جميع الجهات.( م 0.30)أن يتم ترك مسافة  .ج

 يقع فيها باب غرفة النفايات. التي( م كحد أدنى بين الحاوية وواجهة الغرفة 1.00ترك مسافة )أن يتم  .د

 ( م.1.20لغرفة النفايات عن ) الداخلييقل عرض املمر  أال  .ه

( 1.80يقل عن ) أال يجب أن يكون باب غرفة النفايات بعرض يسمح بإخراج وإدخال الحاويات بسهولة على  -3

 كحد أدنى. م

 ( م كحد أدنى.2.50غرفة النفايات عن ) ارتفاعصافي يقل  أال يجب  -4

قياس غرفة النفايات وبابها يتوقف على طريقة توزيع وحركة الحاويات داخلها وإمكانية الوصول إلى جميع  -5

 .(26)الحاويات وإخراجها كما بالشكل رقم 
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 ( يوضح أمثلة لغرفة النفايات بالدور األرض ي.26شكل رقم )

 (كجم.500مثال لغرفة نفايات حتى ): يسار  .                                   (كجم1000مثال لغرفة نفايات حتى ) :يمين

أو اقتراح حل بديل مقبول ملاسورة في الفنادق واملنشآت املتخصصة، توفير ضاغطة هيدروليكية  جوز ي -6

املعنية بشرط أال يقل مساحة وقياس غرفة النفايات  لجهةوموافقة ا بذلك تقديم دراسة خاصة النفايات و 

 عن املطلوب.

( متر 2.50في املنشآت التعليمية يستوعب ما ال يقل عن حاويتين قياس )يجب توفير مجمع لحاويات النفايات  -7

 مكعب تخصص إحداهما للورق والثانية لباقى املواد.

( متر 2.50توعب ما ال يقل عن حاويتين قياس )في املنشآت الصحية يستوفير مجمع لحاويات النفايات جب ي -8

مكعب باإلضافة إلى الحاويات الخاصة والالزمة عن غرف املرض ى واملكاتب واملساحات اإلدارية التي تحسب 

 ( متر مربع من مساحاتها الصافية.100( كجم عن كل )12على أساس )

( متر 2.50املطلوبة بمعدل حاوية ) مساكن العمال يستوعب عدد الحاويات يفيجب توفير مجمع للنفايات  -9

 مساحة املبنى وبحد أدنى حاوية واحدة. إجمالي( متر مربع من 950مكعب عن كل )

الصناعية )مستودعات أو ورش صناعات خفيفة( بمساحة ال  املنشآت فييجب توفير مجمع لغرف النفايات  -10

للغسيل بحيث يستوعب عدد  مياهمتر مبلط ببالط قابل للغسيل مع تزويدها بنقطة  (3.00x3.00)يقل عن 

 فيو املبانيمساحة  إجمالي( متر مربع من 1900( متر مربع عن كل )2.50الحاويات املطلوبة بمعدل حاوية )

يات ونوع ندية الرياضية يتم تحديد غرف النفااأل مناطق الصناعات الثقيلة واملشاريع الكبيرة املتخصصة و 

 لدراسات خاصة بها توافق عليها 
ً
 املختصة. دارةاإل وعدد الحاويات طبقا

 في او اقتراح حل بديل مقبول للجهة املختصة ملاسورة القاء النفايات يجوز استبدال حجم ونوع الحاويات -11

 ملوافقة 
ً
 املعنية. دارةاإل املناطق الصناعية ومناطق سكن العمال ولبعض املشاريع املتخصصة طبقا

 اختبارات اعتماد جودة مواد البناء( 48مادة )  

يحق للجهة صاحبة االختصاص طلب القيام بأية اختبارات العتماد جودة مواد البناء غير املعتمده باإلمارة والتي 

 وذلك حسب املواصفات القياسية تراها ضرورية التخاذ القرار املناسب بشأن قبول أو رفض اعتماد مادة البناء

 لدليل جودة مواد البناء املعتمد 
ً
 .واالشتراطات املطلوبة طبقا
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 امللحقة باملبانى  (فتات التجاريةال ال) االعالنية ( اللوحات49مادة )

ات تراعي اللوحات اإلعالنية امللحقة باملباني سواء املثبتة على جدران املباني والبنايات التجارية أو على واجهيجب أن 

أو املوضوعة فوق سطح املباني النسق املعماري للمكان واشتراطات ومواصفات اإلدارة املختصة املحالت التجارية 

 .والتشريعات املنظمة لها

 معايير واشتراطات البناء للمنشأت الزراعية  ( 50مادة )

م بمعايير يجب على االستشاري في حال التقدم بطلب رخصة لبناء منشآت زراعية تعتمد على األنظمة املغلقة االلتزا

 ((.1البناء املعتمدة والخاصة باملنشآت الزراعية التي تعتمد على األنظمة املغلقة )ملحق رقم )

 أحكام ختامية

 ( شروط منح الترخيص51مادة )

 -يجب عند منح الترخيص  استيفاء الشروط اآلتية : 

نظمة للبناء لوائحفات الواردة في القانون والاستيفاء كافة الشروط واملواص -1  . وأى قرارات تنظيمية مم

تقديم ما يثبت اتخاذه كافة اإلجراءات واالحتياطات والتدابير الالزمة لضمان السالمة العامة للقائمين على  -2

التنفيذ في موقع العمل و املارة ومستخدمي العقار والعقارات املجاورة بموجب القرارات االتحادية واملحلية 

 واإلجراءات املعتمدة من الجهات املعنية بالصحة والسالمة والبيئة.  البناء الئحة شروط ومواصفاتو 

ة التأكد من حماية املباني املجاورة باتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لضمان السالمة اإلنشائية للمبانى املجاور  -3

ءات الحفر والهدم من اآلثار الناتجة عن عمل اآلليات امليكانيكية واملعدات وسحب املياه الجوفية وإجرا

 
ً
واملراجع التصميم االنشائي  "أكواداشتراطات ومواصفات "لالئحة شروط ومواصفات البناء و وغيرها طبقا

 . املشار إليها

كافة اإلجراءات واالحتياطات والتدابير الالزمة لضمان السالمة العامة للسكان  تقديم ما يثبت اتخاذ -4

لتخفيض الضوضاء واألتربة والقيام باالحتياطات الالزمة للحماية  ومستخدمي العقار واتخاذ كافة اإلجراءات

 من الحريق، في حالة ما كان الترخيص يتعلق بأعمال في مبنى مشغول. 

، وفي هذه  -5
ً
على املكتب الهندس ي في حالة تخليه ألي سبب عن اإلشراف على التنفيذ أن يخطر الدائرة كتابيا

 دس ي بديل وإخطار اإلدارة بذلك. الحالة يجب على املالك تعيين مكتب هن

6-  
ً
اسماء املكاتب الهندسية املنوط بهم القيام للنموذج الذي تعده الدائرة باسم/ تقديم شهادة / شهادات وفقا

 املشار إليها.  الالئحة واألكواد االنشائيةبأعمال التفتيش املتخصص واملراقبة املنصوص عليها في 

 الترخيص أثناء العمل(  تعديل املخططات وبيانات 52مادة )

في حال رغبة صاحب العالقة القيام بتغيير في التصاميم والرسومات عن التي سبق ترخيصها أو تغيير املكتب 

 
م
عدلة والبيانات التي توضح التغييرات املستجدة الهندس ي املصمم لها أثناء التنفيذ.  يجب تقديم املخططات امل

 . التصميم االنشائي داكو أمادها متى ثبت مطابقتها لالئحة و حتى يتم مراجعتها واعتاملختصة لإلدارة 

  .ص إضافي أو تعديل الترخيص القائمويجوز حسب طبيعة التغيير املقترح إصدار ترخي
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 اللجنة الفنية( 53مادة )

 االتي:" يناط بها اللجنة الفنيةتشكل بقرار من املدير العام لجنة تعرف "

  مواصفات أو معايير قياسية غير واضحة  أو الفنية الواردة في هذه الالئحة  ي بند من البنودالتفسير الفني أل

الذي تصدره اإلدارة املختصة من خالل اللجنة الفنية هو التفسير املعتمد لهذا البند  يعتبر التفسير الفنيو 

 .أو لهذه املواصفة

  حقق العمر االفترادراسة أي
م
 ض ي للمبنى والسالمة االنشائية.أنظمة أو مواد انشائية مقدمة لقبولها بحيث ت

 .رفع للجنة من شركاء العمل
م
 دراسة أي مقترحات/توصيات تثري محتوى الالئحة ت

  مراجعة الالئحة واإلجراءات التشغيلية الالزمة لتطبيقها بصفة دورية واقتراح التعديالت الالزمة عليها

 بقرار يصدر عنه.وآليات تطويرها وعرضها على املدير العام إلدراجها بالالئحة 

 2018لسنة  (18)القرار رقم لغاء ا  (54) مادة

  .بشأن الئحة شروط ومواصفات البناء بإمارة رأس الخيمة 2018لسنة  (18)يلغى القرار رقم  

 النفاذ والنشر (55)مادة 

 يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنشر فى الجريدة الرسمية. 

 

 دير عام دائرة البلديةم                                                                                                                         
 

      

 ه1442/ خرةأل جمادى ا/   19   صدر عنا في يوم        

 م2120/  فبراير   /   01 املوافق                  


