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احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات العامة أأمام املصاعد
أأمثةل لغرفة النفاايت ابدلور ا ألريض
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قرار رقم ( )18لسنة 2018
بشأن الئحة شروط ومواصفات البناء بإمارة رأس اخليمة

مدير عام بدلية ر أأس اخلمية
بعد الاطالع عىل قانون بدلية ر أأس اخلمية لس نة ،1981
وعىل القانون رمق  2لس نة  2007بشآأن اإنشاء هيئة حامية البيئة والتمنية بر أأس اخلمية وتعديهل،
وعىل القانون رمق  1لس نة  2008بشآأن تنظمي مزاوةل همنة الاستشارات الهندس ية يف اإمارة ر أأس
اخلمية،
وعىل القانون رمق  2لس نة  2008بشآأن تنظمي همنة املقاولت ابإمارة ر أأس اخلمية،
وعىل القانون رمق  11لس نة  2008بشآأن الرقابة عىل الاعالانت،
وعىل قانون تنظمي املباين يف اإمارة ر أأس اخلمية رمق  1لس نة ،2009
وعىل القانون رمق  3لس نة  2017بشآأن اإنشاء دائرة اخلدمات العامة،
وعىل القانون رمق  3لس نة  2018بشآأن اإشغال أأرصفة الطرق والساحات اخلارجية،
وعىل القرار رمق  57لس نة  2009بشآأن لحئة رشوط ومواصفات البناء ابإمارة ر أأس اخلمية.
قرر إاصدار الالحئة التالية -:
املادة (: )1التعاريف

يف تطبيق أأحاكم هذه الالحئة تكون لللكامت والعبارات املبينة أأدانه املعاين الواردة إازاء لك مهنام ما مل
يدل س ياق النص عىل خالف ذكل:
اإمارة ر أأس اخلمية.
اإلمارة
بدلية ر أأس اخلمية.
الدائرة  /البلدية
مدير عام البدلية.
املدير العام
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املدير التنفيذي
اجمللس

اإلدارة املختصة
اإلدارة املعنية
اجلهة املعنية

دوائر اخلدمات

املالك
املهندس (االستشاري)
املقاول
املراقب (مفتش البلدية)
أصحاب اهلمم

املدير التنفيذى لقطاع الشؤون الفنية يف البدلية.
اجمللس البدلي
اإدارة املباين
ا إلدارة اليت تطلب مهنا ا إلدارة اخملتصة اإبداء الر أأي الفين يف مسآأةل
معينة.
يه ادلائرة أأو املؤسسة احلكومية احمللية أأو الاحتادية اليت يطلب مهنا
املوافقة عىل أأمر يدخل يف اختصاصها.
دوائر اخلدمات اخملتصة إابمارة ر أأس اخلمية وتشمل:
 الهيئة الاحتادية للكهرابء واملياه.
 مؤسسة الإمارات ل إالتصالت.
 دائرة اخلدمات العامة.
 اإدارة ادلفاع املدين يف ر أأس اخلمية.
أأي دائرة أأخرى خمتصة ابملرافق واخلدمات.

الشخص الطبيعي أأو الاعتباري اذلي جسلت ا ألرض ابمسه أأو البناء
سواء بصفته مالاكا أأم حائز اا.
الشخص الطبيعي أأو الاعتباري امللكف مبهام التصممي أأو ا إلرشاف
عىل أأعامل البناء أأو عىل لكهيام واملرخص هل مبزاوةل همنة الاستشارات
الهندس ية يف ا إلمارة.
الشخص الطبيعي أأو الاعتباري امللكف بتنفيذ أأعامل البناء واملرخص
هل مبزاوةل أأنشطة مقاولت املباين يف ا إلمارة.
الشخص امللكف من الإدارة اخملتصة مبهام وصف قطعة ا ألرض
ومايوجد علهيا من أأبنية و مش متالهتا و أأس تخداماهتا.
لك خشص يعاين من قصور أأو اختالل لكي أأو جزيئ دامئ أأو مؤقت
يف قدراته اجلسدية أأو احلس ية أأو العقلية أأو التصالية أأو التعلميية أأو
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اللجنة الفنية
املوافقات اخلاصة

رخصة البناء

قطعة األرض
خط حد قطعة األرض
مساحة قطعة األرض

اخلط األمامي لقطعة
األرض

اخلط اجلانبي لقطعة
األرض

اخلط اخللفي لقطعة

األرض

الطريق (الشارع)

حرم الطريق

النفس ية اإىل املدى اذلي حيد من اإماكنية تلبية متطلباته العادية
كنظرائه من غري ذوي الاحتياجات اخلاصة
اللجنة الُمشلكة يف ا إلدارة اخملتصة بقرار من املدير العام أأو من يفوضه
دلراسة طلبات ترخيص املباين واختاذ القرارات املناس بة بشآأهنا.
يه موافقات عىل جتاوز بند أأو أأكرث من بنود هذه الالحئة أأو ترشيعات
التخطيط أأو غريها من الترشيعات ا ألخرى ذات العالقة بآأعامل البناء
وتكون صادرة عن املدير العام.
الترصحي الصادر من اإدارة املباين ابإجازة أأعامل البناء املراد تنفيذها
عىل قطعة أأرض حمددة وفق اا للمخططات واملواصفات والرشوط
املعمتدة.
أأي قطعة أأو مساحة من ا ألرض حمددة بآأطوال أأضالعها وجوارها و
رمقها املمزي وموقعها وخمصصة للبناء مبوجب أأي خمطط أأو مرشوع
تقس مي أأو بآأية طريقة أأخرى ومرصح هبا قانو اان لالس تعامل أأو ا إلنشاء
أأو البناء علهيا كوحدة واحدة.
اخلط الفاصل بني حد قطعة أأرض و أأية ملكية أأخرى.
املساحة اللكية ألية قطعة أأرض واحملصورة فامي بني خطوط حدودها.
خط حد قطعة ا ألرض املطل عىل الشارع وذكل طبق اا للخرائط
التفصيلية لتصنيف الاس تعاملت ا ألرايض املعمتدة من الإدارة املعنية
ابلتخطيط.
أأي خط حد لقطعة ا ألرض غري اخلط ا ألماىم أأو اخللفي.
خط قطعة ا ألرض املقابل خلطها ا ألماىم والواقع عىل أأبعد مسافة منه.
لك سبيل مفتوح للسري العام دون حاجة اإىل اإذن خاص.
املسافة بني خطي البناء طبق اا للرسومات املعمتدة من قبل ادلائرة.
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خط املنتصف
السكة
اجلوار
السور أو احلائط
السياج
البوابة الرئيسية
البوابة الفرعية
املبىن

املبىن املؤقت
املبىن الرئيس
املباني الرتاثية

اخلط الطويل اذلي ينصف الشارع أأو السكة املعمتد من البدلية.
يه ممرات تفصل بني رشاحئ القسامئ السكنية املتجاورة ابلإضافة اىل
الفصل بني القسامئ السكنية واملرافق العامة ،وتس تخدم مكمرات
للمشاة وخلطوط اخلدمات و تس توعب مرور الس يارات.
أأية قطعة أأرض جماورة وحمددة برمق معني ابس تثناء الشوارع والسكك.
حاجز دامئ مبين من أأية مادة أأو مجموعة من املواد املعمتدة ل إالحاطة
بقطعة أأرض حلجهبا عن ا ألنظار أأو لتقس ميها اإىل أأجزاء أأو ألي سبب
أخر مرصح به.
حاجز مؤقت من أأسالك أأو أأي مواد بناء خفيفة ُحييط بقطعة أأرض
لتحديدها أأو لتقس ميها اإىل أأجزاء أأو ألي سبب أخر مرصح به.
املدخل الرئيس لقطعة ا ألرض وميكن أأن يكون مسقوف اا أأو مكشوف اا
ويكون خمصص اا دلخول الس يارات.
املدخل الفرعي لقطعة ا ألرض وميكن أأن يكون مسقوف اا أأو مكشوف اا
وخيصص دلخول ا ألشخاص فقط.
أأي اإنشاء يمت تشييده أأو اإقامته يف موقع اثبت عىل قطعة ا ألرض من
مجموعة من املواد املعمتدة واخملصصة ألغراض تشييد املباين ،ويشمل
ذكل ا ألساس واجلدران وا ألسقف والربوزات وا ألسوار وخالفها.
أأي اإنشاء جيب إازالته من ماكنه بعد انقضاء املدة احملددة للنشاط أأو
الاس تعامل اذلي أأقمي من أأجهل واملقام أأص اال من مواد معمتدة من
ا إلدارة اخملتصة.
املبىن اذلي جيري فيه الاس تعامل ا ألصيل أأو الرئيس لقطعة ا ألرض
املقام علهيا.
يه املباين املش متةل عىل عنارص معامرية تراثية اترخيية واليت ل يرصح
بآأعامل الهدم أأو البناء أأو التعديل علهيا اإل بعد احلصول عىل املوافقة
ا ألولية من اجلهة املعنية.
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املباني التجارية
املباني السكنية التجارية
املباني السكنية
االستثمارية

االستعمال املصرح به
االستعمال الرئيس

االستعمال الثانوى

املركز التجاري
املعرض
احملل
املنشأة الفندقية
الفندق

املباين اليت يسمح فهيا ابلس تعامل التجاري وفق اا لنظام تصنيف وتقنني
الاس تعاملت ا ألرايض.
مباين متعددة الطوابق ،خيصص ادلور ا ألريض لالس تخدام التجاري
والسكين وختصص ا ألدوار املتكررة لالس تخدام السكين أأو املاكتب.
مباين ختصص لالس تخدام السكين فقط.
أأي اس تعامل لقطعة أأرض أأو اإشغال مبىن مرصح به يف منطقة ما
طبق اا لنظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة.
الاس تعامل الرئيس للمبىن مبوجب نظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت
ا ألرايض يف الإمارة أأو مبوجب املوافقات اخلاصة اليت تصدر بشآأن أأية
قطعة أأرض.
الاس تعاملت الثانوية املقامة عىل نفس قطعة ا ألرض القامئ علهيا
الاس تعامل الرئيس (املالحق) كغرف اخلدم ،مرأب الس يارة ،وغريها
من الاس تعاملت الثانوية ا ألخرى .
مجموعة من احملالت أأو املعارض أأو املساحات املس تعمةل ألغراض
جتارية تفتح عىل ساحات أأو ممرات داخلية مغطاة ومكيفة .وكذكل
أأي حمل أأو معرض لبيع التجزئة ويرتدد علهيا أأعداد كبرية من اجلهور.
حزي كبري نسبي اا خمصص ملزاوةل نشاط جتاري كعرض البضائع لغرض
بيعها ابجلةل أأو التجزئة.
أأي حزي خمصص ملزاوةل نشاط جتاري كعرض البضائع بغرض بيعها.
فندق – منتجع – تآأجري الشقق الفندقية – نزل – بيوت العطالت-
الشالهيات والاسرتاحات.
منشآت متخصصة يف توفري خدمات الاقامة للزنلء بشلك يوىم او
أأس بوعي ىف غرف و أأجنحة مؤثثه ومزودة باكفة الاحتياجات من
صيانة وتقدمي مآأكولت ومرشوابت وتنظيف للملبوسات وخدمة
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املنتجع

الشقق الفندقية

النزل

الشاليهات واالسرتاحات

الفيال اخلاصة
امللحق
الفيالت االستثمارية

للس يارات ودلهيا أأحواض الس باحة ومرافق رايضية وترفهيية وقاعات
ل إالجامتعات واملؤمترات.
يشمل املنشآت املتخصصة املش يدة ىف ا ألماكن الس ياحية كشواطئ
البحار أأو املناطق اجلبلية أأو الصحراوية وغريها ل إالقامة القصرية ملدة
مؤقتة مقابل إاجيار أأو تسعرية يومية حمددة يف أأبنية جمهزة ذلكل عىل
هيئة شالهيات أأو شقق توفر سائر اخلدمات الفندقية الاخرى.
منشآت تتكون من شقق سكنية جمهزة جبميع وسائل و أأدوات املعيشة
الرضورية يمت تآأجريها ل إالقامة هبا بشلك دامئ مقابل اإجيار يويم أأو
شهري أأو س نوي.
منشآت تقوم بهتيئة سكن مناسب لزنلهئا عىل هيئة غرف جمهزة لهذا
الغرض فقط دون سائر اخلدمات املآألوفة اليت تقدهما الفنادق عادة-
يمت تآأجريها ملدة مؤقتة مقابل اإجيار يويم بآأسعار حمددة.
منشآت فندقية تقوم بتجهزي الشالهيات و أالكواخ والكبائن
والإسرتاحات وتوفريها جبميع الادوات والوسائل الرضورية ل إالقامة
فهيا ملدد مؤقتة وقد تقدم خدمات أأخرى مثل اخلدمات الفندقية
املآألوفة ا ألخرى.
بناء منفصل أأو ش به منفصل خمصص جبميع طوابقه لسكن أأرسة
واحدة فقط لها مدخل أأريض وموقف س يارات مس تقةل ابلإضافة اإىل
فضاءات خارجية مس تقةل.
مبىن مالصق أأو منفصل عن املبىن الرئيس ويكون اس تعامهل اثنو ااي أأو
ممك اال لالس تعامل الرئيس للمبىن.
مجمع من الفيالت اخلاصة متصةل أأو ش به متصةل مع بعضها البعض و
تكون خمصصة ل إالجيار او الاستامثر وميكن أأن تكون فهيا الفضاءات
اخلارجية واخلدمات الرتفهيية مشرتكة.
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السكن اجلماعى
سكن العمال
الشقة السكنية

استوديو
املكتب
املطبخ
املطبخ املفتوح
املطبخ التحضريى
غرفة احلارس

غرفة اخلدم
املخزن
موقف السيارات

مبىن يس تعمل مكاكن ل إالقامة اجلاعية لعدد من ا ألشخاص اذلين
يتبعون هجة معينة ( جامعة ،مدرسة داخلية ،مستشفي ،رشكة .)....
مبىن يس تعمل ل إالقامة اجلاعية للعامل.
جزء من مبىن معد للسكن يش متل عىل غرفة أأو أأكرث مع صاةل مصممة
ومعدة لإقامة خشص أأو عدة أأشخاص ،ويش متل عىل ماكن لإعداد
وجتهزي الطعام (مطبخ) كام يش متل عىل حامم واحد عىل ا ألقل ويشلك
وحدة اإجيارية مس تقةل.
جزء من مبىن معد للسكن يشمل غرفة ويضم ماك اان لإعداد وجتهزي
الطعام وحامم ،ويشلك هذا اجلزء وحدة اإجيارية مس تقةل.
املاكن اخملصص ملزاوةل النشاط املكتيب.
ماكن مغلق خمصص ألغراض حتضري وجتهزي اإعداد الطعام
واملرشوابت.
ماكن مفتوح لفراغ ويكون خمصص ألغراض حتضري وجتهزي اإعداد
الطعام واملرشوابت.
ماكن خمصص لتحضري الطعام و املرشوابت اخلفيفة ول يكون بدي اال
عن املطبخ الرئيس يف الوحدات السكنية.
غرفة أأو وحدة أأو حزي سكين يقام عىل نفس قطعة ا ألرض املقام علهيا
املبىن الرئيس أأو تقع داخل املبىن وختصص لإقامة احلارس ويش متل
عىل حامم و يسمح بوضعه عىل احلائط الرئيس.
غرفة أأو غرف متالصقة أأو منفصةل مقامة عىل نفس قطعة ا ألرض
املقام علهيا املبىن الرئيس وختصص لإقامة اخلدم التابعني لشاغيل
املبىن.
جزء مسقوف من املبىن يس تخدم لتخزين ا ألش ياء.
مبىن خيصص لوقوف الس يارات وختزيهنا وميكن أأن يكون بسقف أأو
دون سقف.
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األروقة

(الليوان)
اإليوان
املظلة
العرائش (الربجوالت)
فريندا
غرفة الدرج
غرفة جتميع النفايات

غرفة النفايات

الشرفات (البلكونة)
العناصر الزخرفية

ممر مسقوف متواصل ألي مبىن ويكون مفتوح اا عىل شارع أأو فناء
مكشوف أأو يربط بني أأكرث من مبىن ويش متل عىل أأمعدة خارجية
جتاه الشارع أأو الفناء.
فراغ أأو موزع هل معق حييط به حوائط من ثالث هجات ،ومفتوح
من هجة واحدة حنو الهواء اخلاريج.
غطاء ابرز من حائط أأي مبىن أأو غطاء قامئ عىل أأمعدة لغرض وقاية
أأي ابب أأو انفذة أأو ممر من ا ألمطار أأو أأشعة الشمس.
مظةل ذات سقف غري مصمت حيوي فتحات وتبىن عادة بغرض
التجميل املعامري أأو ألغراض مناخية.
جزء مسقوف خارج من املبىن يطل عىل ماحوهل ويس تخدم أأحيا اان
مكدخل أأمام الباب الرئيس للمبىن.
هو حزي من املبىن يقع بداخهل ادلرج ،وهو مغلق هل ابب.
ماكن أأو غرفة لتخزين النفاايت بشلك مؤقت متهيد اا لنقلها اإىل خارج
املبىن للتخلص مهنا.
غرفة تس بق فتحات اإلقاء النفاايت يف الطوابق املتكررة اليت تزيد عن
ثالثة طوابق فوق الطابق ا ألريض وتتصل مباسورة النفاايت لنقلها
اإىل غرفة التجميع ابدلور ا ألريض ،أأو غرفة يف قطع ا ألرايض الصغرية
يف لك طابق بدل من ماسورة اإلقاء النفاايت.
بروزات مغطاة أأو مكشوفة خارجة عن املس توى الر أأيس للحوائط
اخلارجية اجملاورة لها من املبىن ويمت الوصول إالهيا من داخل املبىن
نفسه.
يه العنارص اليت تضاف للمبىن لتحقيق أأغراض جاملية أأو تعبريية أأو
رمزية.
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فتحات اإلضاءة والتهوية
التهوية الثانوية

(التهوية املتقطعة)
الفناء الداخلي
الفناء اخلارجي

(منور اجليب)

املنور
جمرى اخلدمة
نسبة البناء
االرتداد
بروز املبىن
ارتفاع املبىن

الفتحة اليت توفر الإضاءة أأو الهتوية الطبيعية أأو لكهيام مع اا ألي مرفق
من مرافق املبىن واملوجودة عىل أأي سقف أأو حائط من حوائطه
اخلارجية.
يه الهتوية اليت يمت توافرها من خالل فتحة أأو منور للغرف اليت يزيد
معقها عىل ثالثة أأضعاف عرضها بغرض وصول الهتوية وا إلضاءة
الطبيعية ل ألجزاء ادلاخلية مهنا.
هو فراغ متصل ابلهواء اخلاريج من أأعاله وحماط ابملباين من ثالث
هجات أأو أأكرث وتطل عليه غرف من وحدة سكنية أأو مكتبية أأو
أأكرث.
هو منور أأو فناء داخيل مفتوح عىل سكة أأو شارع.
هو فراغ متصل ابلهواء اخلاريج من أأعاله وحماط ابملباين من ثالث
هجات أأو أأكرث وتطل عليه مرافق اخلدمات فقط.
فراغ مغلق متر به متديدات أأانبيب اخلدمات واملرافق وبه فتحات
كشف ل إالصالح.
النس بة املئوية الناجتة عن قسمة مساحة الطابق ا ألريض ل ألبنية عىل
مساحة قطعة ا ألرض.
املسافة ا ألفقية املمتدة بني أأي خط أأمايم أأو جانيب أأو خلفي ألية
قطعة أأرض و أأقرب حائط أأو بروز (مس تغل) للمبىن املقام علهيا.
أأي جزء من املبىن يكون ابرز اا عن املس توى الر أأيس للحوائط
اخلارجية من الطابق الواقع أأسفل هذا اجلزء ،وغالب اا يبد أأ الربوز من
ادلور ا ألول بعد ادلورا ألريض أأو بعد دور ا ألريض واملزيانني اإن وجد.
املسافة الرأأس ية املقاسة من منسوب جحر الرصيف للشارع اجملاور
(منسوب سطح ا ألرض املهنو) اإىل أأعىل نقطه ابملبىن و يدخل من
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املساحة الطابقية

املساحة الصافية
الطابق

طابق السرداب

الطابق األرضي
طابق امليزانني
الطابق املتكرر

مضنه تصوينة السطح (الوارش) أأو سقف غرفة ادلرج واملعدات
املياكنيكية أأو اخلدمات عىل أخر سقف.
اجملموع اللكي للمساحة املغطاة يف املبىن مقاسه بني ا ألوجه اخلارجية
حلدود املبىن شام اال الرشفات والبلكوانت والربوزات وكذكل أأي
أأجزاء أأخرى مسقوفة مثل مواقف الس يارات وممرات احلركة واملناور
و أأماكن التفريغ وطوابق اخلدمات و أأحواض الس باحة و أأية منشآت
أأخرى يف قطعة ا ألرض.
املساحة املس تغةل من البناء دون حساب مساحة اخلدمات اكملمرات
وصالت التوزيع والسالمل واجلدران واملصاعد ودورات املياه وما يف
حمكها.
جزء املبىن احملصور بني السطح العلوي ألية أأرضية والسطح العلوي
ل ألرضية الواقعة فوقها مبارشة.
طابق يف املبىن يكون جزء منه ليقل عن نصف ارتفاعه حتت
منسوب الشارع ،ويعترب الرسداب طابق اا أأرضي اا يف قياس الارتفاع أأو
املساحة الطابقية اإذا اكن منسوب سقفه يزيد عىل ( )1.50م من
منسوب الشارع املعمتد حلساب املنسوب ا ألريض وجيب عزهل جيد اا
ضد الرطوبة وترسب املياه حسب املواصفات الفنية املعمتدة.
هو أأول طابق يف املبىن ويكون منسوب أأرضيته أأعىل من منسوب
رصيف الشارع.
طابق جزيئ أأو لكي يقع بني الطابق ا ألريض والطابق ا ألول واس تعامهل
اإما أأن يكون ممك اال واتبع اا لالس تعامل يف الطابق ا ألريض أأو أأن
يس تعمل منفص اال مكاكتب أأو خدمات.
هو طابق يتشابه مع الطوابق أأو الطابق اذلي يليه أأو مع الطابق اذلي
قبهل أأو مع لكهيام مع اا وعادة ما يقع فوق الطابق ا ألريض.
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الطابق األخري

طابق السطح

طابق اخلدمات

امليكانيكية

ارتفاع الطابق الواحد
صايف ارتفاع الطابق

الواحد

منسوب سطح األرض
منسوب الطابق
املنسوب املرجعي

هو أخر طابق يف املبىن طبق اا لالرتفاعات احملددة يف اخلريطة امللحقة
بنظام تصنيف و تقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة أأو املوافقات
اخلاصة ،ويقع أأسفل طابق السطح مبارشة.
جزء من طابق يقع فوق الطابق ا ألخري من املبىن ويس تخدم عادة
لغرف ماكينات املصاعد والسالمل وغرف اخلدمات املياكنيكية
والكهربية وخزاانت املياه وبعض املظالت التجميلية (الربجولت) أأو
حاممات الس باحة وصاةل التدريبات الرايضية واخلدمات التابعة لها.
هو الطابق اذلي خيصص ابلاكمل لوضع ا ألهجزة واملعدات الكهرابئية
واملياكنيكية اخلاصة ابملبىن ويمت تصمميه بطريقة تناسب الغرض من
اس تخدامه فقط وطبق اا ملوافقة اللجنة الفنية ،ول يسمح ابس تخدام
أأي جزء فيه ألغراض أأخرى.
املسافة من مس توى أأرضية الطابق حىت مس توى أأرضية الطابق اذلي
يليه.
صايف املسافة من مس توى بالط أأرضية الطابق حىت ابطنية سقفه
الظاهر.
متوسط منسوب سطح ا ألرض عند التقاء سطح ا ألرض مع منتصف
احلوائط اخلارجية ألي مبىن ،ويف حاةل احلوائط احملاذية ل ألرصفة
اجلانبية يقاس منسوب سطح ا ألرض عند ا ألرصفة اجلانبية.
ارتفاع مس توى أأرضية الطابق عن منسوب جحر الرصيف للشارع
اجملاور أأو السكة.
هو منسوب الوجه العلوي لبالط أأول درجة للمداخل الواقعة عىل
حدود ا ألرض.
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الوارش

(تصوينة السطح)

اللوحة االعالنية

جدار أأو حاجز من أأي مادة معمتده دلى ا إلدارة اخملتصة عىل حميط
سطح البناء بقصد امحلاية والسالمة العامة ،و أأحيا اان لإخفاء معدات
و أأهجزة التكييف أأو أأي معدات أأخرى.
أأي تعريف أأو توصيف أأو رمس أأو أأية وس يةل أأخرى يمت تثبيهتا أأو
كتابهتا أأو رمسها بصورة مبارشة أأو غري مبارشة عىل أأي مبىن أأو منشآأ
أأو قطعة أأرض بغرض لفت الانتباه إاىل أأي نشاط أأو منتجات
وخالفه.

املادة (:)2

تطبق أأحاكم هذه الالحئة والأكواد واملراجع املشار اإلهيا فهيا عىل اكفة أأعامل البناء واملباين واملنشآت
يف الإمارة.
املادة ( )3تفسري بنود الالئحة

عند حدوث أأي خالف حول تفسري أأي بند من البنود الفنية الواردة يف هذه الالحئة أأو وجود
مواصفات أأو معايري قياس ية غري واحضة يعترب التفسري الفين اذلي تصدره الإدارة اخملتصة من خالل
اللجنة الفنية هو التفسري املعمتد لهذا البند أأو لهذه املواصفة.
 -1اشرتاطات معمارية
املادة ( :)4احملددات التخطيطية

ل يرصح ابإقامة أأي مبىن عىل أأية قطعة أأرض اإل اإذا اكن مطابق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة
من ا إلدارة املعنية  ،كام يتحدد عىل ضوء هذه الاشرتاطات عدد الطوابق اليت يتكون مهنا املبىن ونوع
الاس تعامل املقرر هل وارتداداته اخلارجية ومواقف الس يارات املطلوبة ونس بة البناء والنس بة الطابقية فيه
والارتفاع املرصح به.

Page 20 of 168

املادة ( :)5املساحات

يمت احتساب مساحة اكفة ا ألجزاء املسقوفة يف لك طابق بغض النظر عن الاس تخدام أأسفل السقف،
ويمت حساب املساحة من احلدود اخلارجية لبالطة سقف لك طابق ،ابس تثناء بناايت السكن الاستامثري
و بناايت السكن التجاري فيمت احتساهبا عىل أأساس حدود الطابق ا ألريض.
أوال :اشرتاطات املباني السكنية
املادة ( :)6السكن اخلاص

 1-6نس بة البناء
 .1جيب أأل تزيد نس بة البناء عن  % 60من مساحة قطعة ا ألرض ابس تثناء قطع ا ألرايض الواقعة
يف مناطق اجلزيرة امحلراء والرفاعة والظيت الشاميل والظيت اجلنويب (مدينة خليفة بن زايد)
واخلران وخزام تكون نس بة البناء هبذه املناطق  % 50من مساحة قطعة ا ألرض.
 .2تشمل نس بة البناء مجيع املباين التالية:
أأ .الفيال السكنية ويسمح ببناء وحدة سكنية واحدة للك قطعة أأرض.
ب .املالحق اخلدمية (ملحق جملس ومش متالته ،ملحق مطبخ ومش متالته ،ملحق غرفة حارس أأو
سائق ،ملحق البوابة أأو املرأب).
ج .مجيع اخلدمات اخلاصة ابخلدمات اإن وجدت (غرفة كهرابء .).... -
ويس تثىن من ذكل حامم الس باحة غري املغطى و أألعاب ا ألطفال واملظالت املفتوحة واملصنوعة من املواد
اخلفيفة وحبيث ل تزيد عن  % 50من املساحة املفتوحة.
 2-6الارتدادات
 .1جيب أأن يكون احلد ا ألدىن لرتداد خط البناء للفيالت السكنية ( )3.00مرت من حد قطعة
ا ألرض هجة الشارع الرئيس ،ول يقل عن ( )1.50مرت جتاه السكك  ،املناطق املفتوحة
واجلوار.
 .2جيب أألا يقل الارتداد ادلاخيل بني الفيال السكنية و أأي ملحق خديم داخل قطعة أأرض
واحدة عن ( )1.50مرت.
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 .3جيب أأن يكون احلد ا ألدىن لرتداد املالحق اخلدمية ( )1.50م من حد قطعة ا ألرض هجة
الشارع الرئيس ،ويسمح ببناء امللحق اخلديم عىل حد قطعة ا ألرض دون ارتداد جتاه اجلوار،
السكة والشارع الفرعي برشط عدم وجود فتحات جتاه اجلوار وعدم ترصيف مياه ا ألمطار
ابجتاه قطعة ا ألرض اجملاورة.
 .4جيب عدم فتح نوافذ أأو فراغات اخلدمات من (حاممات ،مطاخب ،فتحات التكييف) انحية
السكك أأو الشارع الفرعي و أأن تكون أأهجزة التكييف داخلية يف حاةل بناء املالحق عىل حد
قطعة ا ألرض دون ارتداد.
 .5جيب أأن توضع املالحق بشلك رشيطي مالصق للسور أأو عىل شلك حرف ( )Lأأو ابرتداد
اكف لتوفري الهتوية والإضاءة للعنارص املطةل عليه أأو لوضع املكيفات طبق اا ملا تقرره اللجنة
الفنية.
 .6يف حاةل دمج املالحق مع املبىن الرئيس يمت تطبيق رشوط الارتدادات املقررة ابتداء من
احلدود اخلارجية للمبىن بعد ادلمج ،كام يرصح بربط امللحق مع املبىن الرئيس بواسطة ممر
مسقوف بعرض ل يزيد عىل ( )3.00م و إابرتفاع ل يزيد عىل ارتفاع امللحق.
 .7ابس تثناء الربجولت ومواقف الس يارات املكشوفة ،فاإنه ل يرصح ببناء أأية إانشاءات يف
الارتدادات املطلوبة.
 .8يرصح ببناء ملحق اجمللس التابع للفيال وملحق احلارس عىل الواهجة الرئيس ية لقطعة ا ألرض
دون ارتداد مع السامح بفتحات نوافذ عىل هذه اجلهة من اجمللس ،ومراعاة وجود ارتداد اكف
داخل حدود قطعة ا ألرض جتاه الشارع الرئيس يف حاةل وجود ابب مشاة جتاه هذه اجلهة
ملعاجلة فرق املنسوب بني مس توى الرصيف ومس توى ملحقي اجمللس أأو احلارس ،ويسمح
بوجود ش باك للمراقبة جتاه الشارع مللحق احلارس.
 .9جيب عند الارتداد من هجة اجلوار ،السكك والشوارع مراعاة التصممي الإنشايئ (العنارص
الإنشائية) وخطوط اخلدمات اخملتلفة.
 .10جيب الالزتام ابلرتدادات مبا ل يتعارض مع الاشرتاطات التخطيطية الصادرة عن الإدارة
املعنية ونظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة.
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ويوحض جدول رمق ( )1احلد ا ألدىن لرتدادات مباىن السكن اخلاص.
جدول رمق ( )1يبني احلد ا ألدىن لرتدادات مباين السكن اخلاص عن حد الشوارع والسكك واملناطق املفتوحة
واجلوار.
الارتدادات من حد قطعة ا ألرض
املبىن
الشارع الفرعي أأو السكة أأو
اجلوار
الشارع الرئيس
املناطق املفتوحة
( )1.50م
( )1.50م
( )3.00م
الفيال السكنية
1
ملحق اجمللس
ل يوجد
ل يوجد
ل يوجد
2
ملحق احلارس
ل يوجد
ل يوجد
( )1.50م
امللحق اخلديم
3

 3-6املناسيب والارتفاعات وعدد الطوابق
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.50مرت من منسوب حمور الشارع
املقابل للمدخل الرئيس ويف حاةل وجود قطعة ا ألرض عىل شارع أأو شارعني أأو أأكرث خمتلفة
املناسيب ،فاإنه جيب أأل يزيد منسوب الطابق ا ألريض عن ( )0.45مرت من منسوب حافة
الشارع املرتفع أأو ( )1.50مرت للفيالت السكنية من حمور الشارع اذلي يطل عليه مدخلها
الرئيس.
 .2أأل يتجاوز احلد ا ألقىص لالرتفاع اخلاريج للمالحق عن ( )5.50مرت من هجة الشوارع
والسكك واجلوار.
 .3جيب أأن ل يقل ارتفاع الوارش (تصوينة السطح) يف املباين عن ) (1.00م بعد التشطيب
الهنايئ وطبقات العزل اخملتلفة ،ول يزيد عن ) (1.80م اإل يف حالت معاجلة الواهجات معامر ااي
وطبق اا ملوافقة ا إلدارة اخملتصة ابدلائرة.
 .4يكون صايف الارتفاع ادلاخيل للطابق الواحد حمسو ااب من بالط أأرضيته حىت ابطنية سقفه
الظاهر وفق اا للجدول رمق ( )2والشلك رمق (.)1
 .5يسمح للفيال بدور أأريض و أأول وسطح ابلإضافة إاىل الرسداب ،واملالحق بدور أأريض فقط.
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جدول رمق ( )2يبني احلد ا ألدىن وا ألقىص لالرتفاع ادلاخيل لالس تعاملت السكنية.
صايف ارتفاع الطوابق السكنية
1

الطابق السكين

2

طابق الرسداب

3

طابق السطح
ارتفاع حتت ادلرج
(كام ابلشلك رمق )2

4

احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع
( )2.70مرت
( )2.50مرت
(صايف أأسفل اجلسور وخطوط اخلدمات املعلقة)

( )2.70مرت
( )2.40مرت يف حال اس تخدامه اكلباب اخلاريج

( )2.70مرت يف حال اس تخدامه كفراغ مس تغل.

شلك رمق ( )1يبني احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاعات الفيالت السكنية.
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احلد ا ألقىص لصايف
الارتفاع
( )4.50مرت
( )3.50مرت
( )3.50مرت
ل يوجد

شلك رمق ( )2يبني الارتفاع ا ألدىن املسموح به حتت ادلرج.

 4-6املالحق اخلدمية
يرصح ابإقامة مالحق اإضافية اتبعة للفيالت السكنية عىل أأن تكون مالحق خدمية حبد أأقىص
( )4مالحق (ملحق جملس ومش متالته ،ملحق مطبخ ومش متالته ،ملحق غرفة حارس أأو سائق ،ملحق
البوابة أأو املرأب) إابرتفاع أأريض فقط ويسمح بغرفيت نوم فقط بلك من ملحقي اجمللس و املطبخ وذكل
رشيطة مراعاة اليت:
 .1حيدد اس تعامل املالحق ل ألغراض التخدميية للفيال الرئيس فقط ول جيوز اس تعاملها بشلك منفصل
أأو ل ألغراض التجارية ،ويرصح ابس تعامل أأسطح املالحق لوضع خزاانت املياه و أأهجزة التكييف
وحنوها ،وليرصح بعمل سالمل رئيس ية تؤدي اىل سطح املالحق املالصقة للجوار.
 .2أأل تزيد مساحة املالحق اخلدمية عىل ( )%20من مساحة قطعة ا ألرض يف حال قطع ا ألرايض
اخلالية.
 .3أأل تزيد مساحة أأي ملحق خديم عىل ( )%60من اإجاميل مساحة الفيال الرئيس ية.
 .4جيب أأن يكون عنرص التوزيع الرئيس للفراغات اخلدمية هو املمر أأو الليوان أأو املوزع أأو الفريندا.
 .5يمت اعتبار البوابة مبىن ملحق يف حال وجود سقف أأعىل البوابة بعرض ل يقل عن ( )1مرت،
ول تعترب البوابة مبىن يف حال وجود أأمعدة جاملية فقط من دون سقف.
 5-6طابق الرسداب
 .1يسمح ببناء رسداب عىل مساحة الطابق ا ألريض للفيال أأو امللحق فقط.
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 .2أأن يراعى اتصال الرسداب بدرج من داخل الفيال مع رضورة توفري خمرج اثنوي للطوارئ منفصل
عن درج هروب املبىن ،واتباع املادة رمق ( )38من هذه الالحئة واملنظمة لعدد السالمل ومواصفاهتا
 .3ل جيوز اس تعامل طابق الرسداب لغاايت السكن أأو املاكتب أأو الاس تعاملت التجارية ويقترص
اس تعامهل فقط ل ألغراض التالية:
 .4مواقف الس يارات واخلدمات اخلاصة ابملبىن (غرفة كهرابء ،اتصالت ،خزاانت مياه ،مضخات
وما يف حمكها).
 .5اخلدمات اخلاصة ابلساكن (غرفة الغس يل ،جتفيف املالبس ،حامم الس باحة ،النادي الصحي
واخلدمات امللحقة هبام و أألعاب ا ألطفال وا أللعاب الرايضية وخالفه).
 .6ل جيوز اس تخدام طابق الرسداب اس تخدام اا منفص اال عن الفيال مع مراعاة الاشرتاطات العامة
للرسداب ابملادة رمق ( )25من هذه الالحئة.
 6-6طابق السطح
تراعى يف طابق السطح الرشوط واملواصفات التالية:
 .1خيصص طابق السطح لبناء غرف أأهجزة املصاعد والسالمل وخزاانت املياه وغرف املضخات
والكهرابء والتصالت ومعدات التكييف وبعض املظالت التجميلية (برجولت) وحاممات
الس باحة كام يسمح ابإنشاء صالت التدريبات الرايضية (مجنازيوم) وغريها من الاس تعاملت
ا ألخرى اخلدمية املعمتدة دلى اجلهة اخملتصة.
 .2يسمح بعمل غرف سكنية يف طابق السطح مضن النس بة املقررة للسطح.
 .3جيب أأل تزيد مساحة الإنشاءات عن ( )%35من املساحة الإجاملية للطابق ا ألخري وتشمل هذه
املساحة مجيع الإنشاءات بطابق السطح ،وعىل أأن تكون من اخلرسانة املسلحة.
 .4يرصح ببناء حوض س باحة يف طابق السطح مع برجولت خاصه به ،ول يدخل مضن حساابت
النس بة املئوية من مساحة الإنشاءات كام يس تثىن حوض الس باحة من رشط الارتداد ،ويراعى
أأل يزيد ارتفاع حوض الس باحة عن ( )2.40م من منسوب السطح و أأل يزيد ارتفاع صاةل
التدريبات الرايضية والفراغات السكنية عن ( )3.50م.
 .5ل يرصح بوضع أأية اإنشاءات فوق منسوب السقف لطابق السطح أأو منسوب حوض الس باحة،
ويس تثىن من ذكل غرفة املصعد حبدها ا ألدىن وخزاانت املياه ومعدات التكييف املركزي.
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 7-6ا ألسوار (احلوائط)
 .1جيب بناء احلائط مضن حدود قطعة ا ألرض مبا يف ذكل مجيع ا ألعامل الإنشائية ويسمح بربوز
للحليات يف حدود ( )10مس.
 .2جيب أأن ل يقل احلد ا ألدىن لرتفاع احلائط السكين ( )1.60مرت ول يزيد احلد ا ألقىص لرتفاع
احلوائط أأو الس ياجات ( إابس تثناء الس ياجات النباتية) عن ( )4.00مرت.
 .3ل يرصح بعمل حوائط فاصةل داخل قطعة ا ألرض.
 .4يشرتط لرتخيص احلائط لقطع ا ألرايض السكنية املمنوحة صب سقف للمبىن املرخص يف قطعة
ا ألرض وبنس بة بناء ل تقل عن  % 10من مساحة ا ألرض.
 8-6املداخل والبواابت ومواقف الس يارات
 .1حتدد أأماكن املداخل والبواابت لقطع ا ألرايض طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة
املعنية.
 .2يسمح مبدخل مشاة واحد فقط عىل أأي ضلع من أأضالع قطعة ا ألرض املطةل هجة الشوارع
والسكك فقط.
 .3يف حال مل تذكر الاشرتاطات التخطيطية أأماكن املداخل والبواابت يمت السامح مبدخل واحد فقط
للس يارات عىل الشارع الرئيس أأو عىل أأي من ضلعي قطعة ا ألرض املطةل عىل انصية شارعني
رئيسني فقط.
 .4يكون احلد ا ألدىن لرتفاع مظةل (سقف) البوابة الرئيس ية ( )4.50مرت واحلد ا ألقىص ()5.00
مرت والعرض الصايف للبوابة ( )6.10مرت برشط موافقة ادلفاع املدين عىل ارتفاع سقف البوابة
املقرتح.
 .5جيب مراعاة توفري موقف س يارات واحد كحد أأدىن للفيال (الوحدة السكنية) داخل قطعة ا ألرض.
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 9-6مساحات و أأبعاد الفراغات
ل جيوز أأن تقل مساحة أأرضية و أأبعاد أأية فراغ من فراغات وغرف الفيال واملالحق كام ابجلدول رمق
(.)3
جدول رمق ( )3يبني احلد ا ألدىن للمساحات وا ألبعاد املسموح هبا للفراغات واخلدمات والغرف السكنية.
احلد ا ألدىن للبعد ابملرت
أأدىن مساحة ابملرت املربع
نوع الفراغ
3.50
12.25
 1صاةل املعيشة – غرفة الطعام
3.50
12.25
 2غرفة النوم
2.50
10.00
 3املكتب
2.50
7.00
 4املطبخ (مطبخ مفتوح)
1.80
4.00
 5املطبخ التحضريي
2.20
7.00
 6غرفة اخلدم واحلارس
1.50
3.00
 7امحلام  -حامم غرفة اخلدم أأو احلارس
1.10
1.80
 8مرحاض (دورة املياه)

كام جيب أأن ل يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين عن  20مس.
 10-6املنافع الصحية
جيب تزويد لك وحدة سكنية يف املبىن بتجهزيات املنافع الصحية الالزمة من امحلامات واملراحيض
واملطاخب ،وجيب توفر مرحاض واحد عىل ا ألقل ل يمت ادلخول اإليه من أأية غرفة سكنية.
 11-6الربوزات
أأ -يرصح بربوز جاميل غري مس تغل يف ارتدادات الفيالت السكنية واملالحق مبقدار ( )0.30مرت كحد
أأقىص وعىل ارتفاع أأعىل من منسوب جلسة الش بابيك.
ب -يرصح بربوز جاميل غري مس تغل مبقدار ( )1.00مرت لتصوينة السقف يف الفيالت السكنية.
 12-6اشرتاطات عامة
يسمح ابإنشاء أأسقف الفيالت والوحدات السكنية واملالحق اب ألرايض الزراعية من ا ألسقف املعدنية
(الومنيوم) أأو خشبية أأو من أأي مادة بناء تُعمتد من الإدارة اخملتصة إابس تثناء سقف املطبخ فيجب أأن
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يكون من (اخلرسانة املسلحة) او أأى مادة بناء أأخرى كفوء لها من حيث مقاومة احلريق طبق اا لشرتاطات
ومتطلبات ادلفاع املدىن.
 13-6املمرات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات ادلاخلية بني الغرف والفراغات السكنية عن ()1.20
مرت.
 14-6ختزين أأسطواانت الغاز
 .1جيب أأن يكون تصممي أأماكن وضع أأو ختزين أأسطواانت الغاز املزنيل يف ماكن مغطى وذي هتوية
جيدة وخارج املطبخ أأو منطقة السكن وان تكون مجيع متديدات الغاز طبق اا للمواصفات القياس ية
املعمتدة دلى الإدارة اخملتصة.
 .2تراعي الاشرتاطات العامة لتخزين الغاز ابملادة رمق ( )46من هذه الالحئة.
املادة ( :)7السكن االستثماري

 1-7نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 2-7الارتدادات
 .1للفيالت الاستامثرية :جيب أأل يقل الارتداد من حد ا ألرض جتاه الشارع الرئيس عن ()3.00
م ،كام جيب أأل يقل الارتداد من حد ا ألرض جتاه الشوارع الفرعية والسكك عن ( )1.50م
وجتاه اجلوار ل يقل عن( )3.00م.
 .2بناايت السكن الاستامثري :جيب أأل يقل الارتداد عن الشوارع وحد اجلوار طبق اا لالشرتاطات
التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .3يمت الرجوع لالشرتاطات العامة ابملادة رمق ( )22هبذه الالحئة.
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جدول رمق ( )4يبني الارتدادات للسكن الاستامثري عن حد الشوارع والسكك واملناطق املفتوحة واجلوار.
الارتدادات من حد قطعة ا ألرض
املبىن
الشارع الفرعي أأو السكة أأو
اجلوار
الشارع الرئيس
املناطق املفتوحة
( )3.00م
( )1.50م
( )3.00م
 1الفيالت (السكين استامثري)
طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 2البناايت (السكن الاستامثري)

 3-7املناسيب والارتفاعات وعدد الطوابق
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20مرت من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2تطبق مجيع الارتفاعات املقررة يف اشرتاطات ارتفاعات الطوابق لفيالت السكن اخلاص ابلبند
رمق ( )6-3ابملادة رمق ( )6من هذه الالحئة ،ووفق اا للجدول رمق ( ،)2وشلك رمق (.)1
 .3يسمح للفيالت الاستامثري بدور أأريض و أأول وسطح ابلإضافة إاىل الرسداب ،كام تُطبق عدد
أأدوار البناايت السكنية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 4-7طابق الرسداب
 .1للفيالت الاستامثرية :يسمح ببناء رسداب عىل مساحة البناء اخملصصة للطابق ا ألريض.
 .2للبناايت الاستامثري :كام يسمح ببناء الرسداب باكمل قطعة ا ألرض ،وجيوز اإقامة أأكرث من
رسداب ملواقف الس يارات.
 .3أأل يزيد أأقىص ارتفاع ملنسوب سقف الرسداب عن ( )1.20مرت مقاس اا من منسوب الشارع
احملاذي للمدخل الرئيس للمباين ،مع مراعاة الاشرتاطات العامة للرسداب ابملادة رمق ()25
من هذه الالحئة.
 5-7طابق السطح
أأ -الفيالت الاستامثرية :تطبق مجيع الاشرتاطات املقررة لطابق السطح ابلسكن اخلاص ابلبند
(.)6-6
ب -البناايت الاستامثرية :تطبق مجيع الاشرتاطات ابملادة رمق ( )26من هذه الالحئة وليسمح
بعمل غرف سكنية بطابق السطح وتقترص عىل اخلدمات ابلإضافة اإىل صاةل تدريبات رايضية
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(مجنازيوم) عىل أأن تتناسب مساحهتا مع عدد شاغيل املبىن وعدد الطوابق املبنية و مساحات
البناء الإجاملية ول تتعدى النس بة املقررة لطابق السطح.
 6-7ا ألسوار واحلوائط
 .1للفيالت الاستامثرية :يرصح برتخيص حائط بنفس اشرتاطات حوائط السكن اخلاص مع مراعاة
ما ذكر ابلبند رمق ( )7-7هبذه املادة ،ويسمح بعمل حائط فاصل بني الفيالت حبيث ل يزيد
ارتفاعه عن ( )1.60مرت.
 .2للبناايت الاستامثرية :يرصح برتخيص حائط عىل حد قطعة ا ألرض جتاه اجلوار فقط عىل أأل
يتجاوز ارتفاعه عىل ( )1.60مرت.
 7-7املداخل ومواقف الس يارات
 .1حتدد أأماكن املداخل والبواابت لقطع ا ألرايض طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة
املعنية.
 .2يسمح للك فيال استامثرية ببوابة رئيس ية جتاه الشارع برشط توفري ماكن انتظار س يارات للفيال
داخل قطعة ا ألرض.
 .3حيدد عدد مواقف الس يارات املطلوب طبق اا للجدول رمق (.)5
جدول رمق ( )5يبني احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات املطلوبة للسكن الاستامثري.
الاس تعامل
الفيالت السكنية

الشقق السكنية

التفصيل
فيال سكنية
شقة مساحهتا ( )200مرت مربع أأو
أأقل.
شقة مساحهتا أأكرث من ( )200مرت
مربع.
( )2اس توديو.

احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات
1
1
2
1

 .4تطبق مجيع الاشرتاطات املقررة ملواقف الس يارات كام ابملادة ( )30يف هذه الالحئة.
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 8-7مساحات و أأبعاد الفراغات
تطبق مجيع مساحات و أأبعاد الفراغات اخلاصة ابلسكن اخلاص ابلبند ( )9-6من املادة رمق ( )6من
هذه الالحئة ابلإضافة اإىل مساحة ا ألس توديو ابجلدول التايل:
جدول رمق ( )6يبني احلد ا ألدىن ملساحة ا ألس توديو.
أأدىن مساحة ابملرت املربع
نوع الفراغ
18.00
الاس تديو "دون خدمات"

احلد ا ألدىن للبعد ابملرت
3.50

وجيب أألا يقل مسك اجلدران الفاصةل بني الوحدات السكنية بعضها البعض وبيهنا وبني املمرات العامة
عن  20مس ،كام جيب أألا يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين عن  20مس.
 9-7الربوزات
يمت الرجوع إاىل املادة ( )11-6من املادة ( )6للفيالت الاستامثرية ،واملادة رمق ( )22من هذه الالحئة
للبناايت الاستامثرية.
 10-7املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف السكن الاستامثري عىل النحو التايل:
جدول رمق ( )7يبني املنافع الصحية الواجب توفريها للسكن الاستامثري.
املنافع الصحية
الوحدات
جيب تزويد لك وحدة سكنية يف املبىن بتجهزيات املنافع الصحية الالزمة
 1الوحدات السكنية من امحلامات واملراحيض واملطاخب ،وجيب توافر مرحاض واحد عىل ا ألقل
ل يمت ادلخول اإليه من أأية غرفة سكنية.
جيب تزويد لك اس توديو يف املبىن بتجهزيات املنافع الصحية الالزمة من
 2ا ألس توديوهات
حاممات ومراحيض وماكن لتحضري الطعام كحد أأدىن.

 11-7املمرات
 .1جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات ادلاخلية بني الغرف والفراغات السكنية عن
( )1.20مرت.
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 .2يُطبق احلد ا ألدىن لعرض املمرات العامة املُطبقة للبناايت السكين التجاري جدول رمق ()11
بند رمق ( )12-9من املادة ( )9من هذه الالحئة.
 12-7ختزين أأسطواانت الغاز
تطبق نفس اشرتاطات ختزين اإسطواانت الغاز املزنيل ابلبند رمق ( )14-6من املادة ( )6من هذه
الالحئة ،كام تراعى الاشرتاطات العامة لتخزين الغاز ابملادة رمق ( )46من هذه الالحئة.
املادة ( :)8سكن العمال

 1-8املوقع
 .1يرصح ابإقامة مجمعات سكنية للعامل عىل قطع ا ألرايض اخملصصة لهذا الغرض مبوجب خمطط
تصنيف الاس تعاملت واشرتاطات ا ألرايض الصادر من ا إلدارة املعنية وطبق اا لشرتاطات وزارة
العمل ول يرصح بوجودها فوق أأسطح املباين.
 .2يراعى يف موقع سكن العامل  -اإذا اكن خاص اا ابلعزاب  -أأ ال جياور سكن العائالت  ،وبعيد اا عن
مدارس البنات وسكن الطالبات ،كام ل جياور ا ألماكن غري الصحية اكملصانع اليت تنتج الغازات
وخالفه.
 2-8نس بة البناء
 .1تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2جيب أأن يكون احلد ا ألدىن لنس بة البناء مبا يكفي لسكن ( )%50من عدد العامل حسب واثئق
ختصيص قطعة ا ألرض وذكل مكرحةل أأوىل من البناء.
 3-8الارتدادات
 .1تطبق الارتدادات املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2ليرصح ابلبناء عىل حد قطعة ا ألرض مبارشة ما مل يرد خالف ذكل يف نظام تصنيف
اس تعاملت ا ألرايض.
 .3جيب أأل يقل الارتداد ادلاخيل بني املباين عن ( )6.00مرت.
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 4-8املناسيب والارتفاعات وعدد الطوابق
 .1جيب أأ ال يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2جيب أأ ال يقل ارتفاع الطابق عن ( )3.00م واحلد ا ألقىص عن ( )4.50م.
 .3حتدد عدد الطوابق طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 5-8طابق الرسداب
 .1يسمح بعمل رسداب يف سكن العامل عىل مساحة البناء اخملصصة للطابق ا ألريض عىل أأن يقترص
اس تعامهل عىل خدمات للمبىن (خمازن– مطاخب – )....وعىل أأن يراعى فيه اشرتاطات ا إلضاءة
والهتوية طبق اا للمواد ( )28&27&26من هذه الالحئة.
 .2أأل يزيد أأقىص ارتفاع ملنسوب سقف الرسداب عن ( )1.20مرت مقاس اا من منسوب الشارع احملاذي
للمدخل الرئيس للمباين.
 6-8طابق السطح
يقترص طابق السطح عىل غرف اخلدمات فقط (غرفة املصعد وخزاانت املياه ومعدات التكييف
املركزي.)....
 7-8ا ألسوار واحلوائط
يرصح برتخيص حائط لسكن العامل عىل حدود قطعة ا ألرض من مجيع اجلهات ،كام يرصح بوجود
حائط فاصل بني النشاط الصناعي وسكن العامل يف حال تواجدمه مع اا بقطعة ا ألرض (ا ألرايض
الصناعية).
 8-8املداخل ومواقف الس يارات
 .1ل يرصح بفتح أأبواب الغرف مبارشة عىل الشوارع أأو السكك ،وجيب أأن تكون املداخل الرئيس ية
للمباين من داخل قطعة ا ألرض.
 .2تطبق مجيع الاشرتاطات املقررة ملواقف الس يارات كام جاء ابملادة ( )30يف هذه الالحئة.
 .3جيب أألا يقل احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات املطلوبة اكليت:
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جدول رمق ( )8يبني احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات املطلوبة ملباين سكن العامل.
سكن عامل
سكن مرشفني

احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات
التفصيل
موقف حافةل جامعية
لك ( )50عامل يقطنون يف سكن جامعى معني.
1
لك ( )5غرف مرشفني أأو موظفني.

 9-8مساحات و أأبعاد الفراغات
 .1يمت حتديد املساحة للك عامل يف غرف سكن العامل مبقدار ( )3.00مرت مربع للعامل الواحد ،ول
يزيد عدد العامل عىل ( )8أأشخاص يف الغرفة الواحدة ،وجيب توفري غرفة اإسعاف أأولية ل تقل عن
) (12مرت مربع.
 .2جيب توافر قاعات لتناول الطعام تتناسب مع عدد العامل رشيطة أأن تس توعب تكل القاعات ثلث
عدد العامل الإجاميل يف املرة الواحدة كحد أأدىن (واملساحة املطلوبة بواقع من ( )1.40إاىل ()1.60
مرت للك عامل) ويشرتط أأن يكون تصممي قاعة الطعام طبق اا للرشوط الصحية املنصوص علهيا يف
ترشيعات الصحة العامة والسالمة املهنية الصادرة من اإدارة الصحة العامة ابدلائرة.
 .3جيب أأن يكون احلد ا ألدىن ملساحة الفناء ادلاخيل ( )6 x 6مرت مربع.
 .4تُطبق مساحات و أأبعاد الفراغات اليت مل تذكر أأعاله كام ابجلدول رمق (.)3
 .5جيوز اإقامة غرف سكنية خبدمات مس تقةل (غري مجمعة) للمرشفني عىل العامل وبواقع غرفة للك ()40
عام اال داخل مبىن السكن.
 .6وجيب أألا يقل مسك اجلدران الفاصةل بني الغرف السكنية بعضها البعض وبيهنا وبني املمرات العامة
عن  20مس ،كام جيب أألا يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين عن  20مس.
 8-10الربوزات
مع مراعاة املادة رمق ( )22من هذه الالحئة يرصح بربوز ممرات الطابق ا ألول مبقدار ( )1.50م داخل
الارتداد بني املباين والارتدادات اخلارجية ول يرصح ابإغالق هذه املمرات عند الربوز.
 11-8املنافع الصحية
يراعى يف املنافع الصحية يف سكن العامل الايت:
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 .1جيب أأن تتناسب عدد دورات املياه مع عدد العامل بواقع مرحاض ومغسةل ودش للك عرشة عامل.
 .2جيب مراعاة فصل املراحيض عن املغاسل وعن أأحواض الاس تحامم داخل اخلدمات اجملمعة.
 .3جيب توفري مطبخ أأو أأكرث لتحضري الطعام و أأن يكون تصممي وفرش املطبخ طبق اا للرشوط الصحية
املنصوص علهيا يف ترشيعات الصحة العامة والسالمة املهنية الصادرة من اإدارة الصحة العامة ابدلائرة.
 12-8املمرات
جيب أألا يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات العامة يف سكن العامل عن اجلدول اليت:
جدول رمق ( )9يبني صايف عرض املمرات العامة لسكن العامل.
الاس تعامل
مباين سكن العامل

صايف عرض املمرات
( )1.50م
يف حاةل اكنت الغرف من اجتاه واحد.

( )1.80م
يف حاةل اكنت الغرف من اجتاهني.

 13-8اشرتاطات عامة
أأ -جيب أأن تكون املطاخب وغرف الغس يل ودورات املياه يف ملحق واحد بصفة منفصةل عن السكن،
و أأل يسمح بتوفري تكل اخلدمات للك وحدة عىل حدة حىت ل يآأخذ هذا النوع من السكن طابع اا
خمتلف اا اكلشقق السكنية ليتقترص هذا النوع من السكن للعامل فقط.
ب -يرصح يف الاس تعاملت الزراعية بناء ملحق سكن عامل يمت حتديد مساحته طبق اا لعدد العامل املرصح
هلم للعمل ابملزرعة ،وعىل أأن تُطبق املساحات وا ألبعاد كام ابجلدول رمق ( )3ابملادة رمق ( ،)6والبند
رمق ( )9-8ابملادة رمق ( )8من هذه الالحئة.
ج -يراعى يف سكن العامل توفر العوامل الصحية اخملتلفة كسهوةل جتديد الهواء وخلوه من الغبار وا ألدخنة
ودخول أأشعة الشمس و أأرضيته مرتفعه حىت ل يكون عرضه للغمر ابملياه.
د -جيب اإنشاء الوحدات السكنية من اجلدران اخلرسانية أأو الطوب ا ألمسنيت ،وا ألرضيات وا ألسقف
من اخلرسانة املسلحة ،ول يسمح بعمل أأسقف معدنية (الومنيوم) أأو خشبية يف مباين سكن العامل
ابس تثناء مساكن العامل ابلقسامئ الزراعية ،ويكون مسك اجلدران اخلارجية ل يقل عن  20مس.
ه -ل يسمح برتخيص سكن عامل يف الكرفاانت واملنشآت اخلفيفة اجلاهزة أأو املؤقتة .
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و -جيب توفري غرفة مقامة أأو مجمع مكشوف حلاوايت القاممة داخل حدود قطعة ا ألرض وذكل حسب
رشوط غرف النفاايت الواردة يف هذه الالحئة ،وجيوز وضع هذا اجملمع يف الارتداد ا ألماىم من هجة
الشارع.
ز -يراعى يف سكن العامل اختاذ اإجراءات الطوارئ الالزمة ،كام تتوافر اشرتاطات الوقاية والسالمة
والإنذار وماكحفة احلريق طبق اا ل ألنظمة واملواصفات املعمتدة دلى اإدارة ادلفاع املدين اب إلمارة.
 14-8ختزين أأسطواانت الغاز
تطبق نفس اشرتاطات ختزين اإسطواانت الغاز املزنىل ابلبند رمق ( )14-6من املادة ( )6من هذه
الالحئة ،كام تراعى الاشرتاطات العامة لتخزين الغاز ابملادة رمق ( )46من هذه الالحئة.
املادة ( :)9مباني سكني  -جتاري

 1-9نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 9-2الارتدادات
تطبق الارتدادات لبناايت (سكين -جتاري) طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 3-9املناسيب والارتفاعات وعدد الطوابق
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2تُطبق ارتفاعات الطوابق السكنية طبق اا للجدول رمق ( ،)2كام تُطبق ارتفاعات ادلور ا ألريض
واملزيانني (اخلاص ابلس تعاملت التجارية واملكتبية) كام ابجلدول رمق (.)12
ُ .3حتدد عدد الطوابق طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .4يسمح بطابق خدمات بني الطوابق املتكررة يف البناايت ذات الارتفاعات اليت تزيد عن  20طابق اا
ويكون خمصص اا للخدمات املياكنيكية والكهرابئية الصحية ومتعلقاهتا ،ول ي ُسمح بآأي مساحات
ألغراض املعيشة أأو السكن أأو أأغراض جتارية أأو ترفهيية أأو ما شابه ذكل ،كام ل يزيد ارتفاعه عن
( )3.00مرت ول يقل عن ( )2.40مرت ،ول حيسب من مضن الطوابق املسموح هبا لقطعة ا ألرض.
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 4-9طابق الرسداب
 .1يسمح ببناء الرسداب باكمل قطعة ا ألرض ،كام جيوز اإقامة أأكرث من رسداب ملواقف
الس يارات.
 .2يسمح ببناء الرسداب باكمل قطعة ا ألرض عىل أأن يقترص اس تعامهل عىل خدمات للمبىن
(مواقف س يارات – خمازن– مطاخب – )....عىل أأن تراعى اشرتاطات الإضاءة والهتوية
الطبيعية طبق اا للامدة ( )26من هذه الالحئة.
 .3أأل يزيد أأقىص ارتفاع ملنسوب سقف الرسداب عن ( )1.20مرت مقاس اا من منسوب الشارع
احملاذي للمدخل الرئيس للمباين ،مع مراعاة الاشرتاطات العامة للرسداب ابملادة رمق ( )25من
هذه الالحئة.
 5-9طابق املزيانني
تطبق مجيع الاشرتاطات املقررة دلور املزيانني ابشرتاطات املباين التجارية ابلبند رمق ( )10-5ابملادة
رمق ( )10من هذه الالحئة.
 6-9طابق السطح
تطبق مجيع الاشرتاطات ابملادة رمق ( )26من هذه الالحئة ول يسمح بعمل غرف سكنية بطابق
السطح وتقترص عىل اخلدمات ابلإضافة اإىل صاةل تدريبات رايضية (مجنازيوم) عىل أأن تتناسب مساحهتا
مع عدد شاغيل املبىن وعدد الطوابق املبنية و مساحات البناء الإجاملية ول تتعدى النس بة املقررة لطابق
السطح.
 7-9ا ألسوار واحلوائط
يرصح برتخيص حائط عىل حد قطعة ا ألرض جتاه اجلوار فقط عىل أأل يتجاوز ارتفاعه ( )1.60مرت.
 8-9مواقف الس يارات
 .1حيدد احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات املطلوب طبق اا للجدول رمق (:)10
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جدول رمق ( )10يبني احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات للمباين (سكين – جتاري).
احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات
الاس تعامل
تُطبق عدد املواقف املطلوبة طبق اا لشرتاطات مواقف مباين السكن الاستامثري
الشقق السكنية
كام ابجلدول رمق (.)5
تُطبق عدد املواقف املطلوبة طبق اا لشرتاطات مواقف املباين التجارية واملكتبية
املاكتب
كام ابجلدول رمق (.)13
واحملالت التجارية

 .2تطبق مجيع الاشرتاطات املقررة ملواقف الس يارات كام ابملادة ( )30من هذه الالحئة.
 9-9مساحات و أأبعاد الفراغات
 .1تطبق مجيع املساحات وا ألبعاد للفراغات اخلاصة ابلس تعاملت السكنية طبق اا ملا هو مقرر ابلبند
( )9-6اخلاص ابلس تعامل السكين اخلاص ،ابلإضافة اإىل مجيع الاشرتاطات اخلاصة ابلسكن
الاستامثرى طبق اا ملا هو مقرر ابلبند ( )8-7وابلإضافة اإىل مجيع الاشرتاطات املقررة لتحديد
مساحات الاس تعاملت املكتبية والتجارية اخلاصة ابملباين التجارية طبق اا ملا هو مقرر ابلبند
( )9-10واجلدول رمق (.)14
 .2جيب أأل يقل مسك اجلدران الفاصةل بني الوحدات السكنية بعضها البعض وبيهنا وبني املمرات العامة،
واحملالت التجارية وبعضها البعض عن  20مس ،كام جيب أأل يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين
عن  20مس.
 9-10الربوزات
مع مراعاة أأحاكم املادة رمق ( )22من هذه الالحئة تطبق الربوزات طبق اا لالشرتاطات
التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 11-9املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف املباين (سكين -جتاري) تُطبق اشرتاطات
املنافع الصحية للسكن الاستامثري للجزء السكين كام ابجلدول رمق ( )7ابلبند رمق ( )10-7كام تُطبق
اشرتاطات املنافع الصحية للمباين التجارية للجزء املكتيب والتجاري كام ابجلدول رمق (.)15
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 12-9املمرات
 .1جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات ادلاخلية بني الغرف والفراغات السكنية أأو
املكتبية عن ( )1.20مرت.
 .2جيب أأل تقل املمرات العامة عن اجلدول اليت:
جدول رمق ( )11يبني احلد ا ألدىن للممرات العامة للمباين (سكين  -جتاري).
الاس تعامل
1

2

3

صايف عرض املمرات

( )1.80م
( )1.50م
املباين السكنية واملكتبية للمباين اليت تساوي أأو تقل للمباين اليت تزيد مساحة الطابق
عن ( )250م.2
مساحة الطابق عن ( )250م.2
( )1.80م ول تقل مساحة صاةل ( )2.40م ول تقل مساحة صاةل
صاةل مدخل البناايت املدخل عن ( )3.24م 2للمباين املدخل عن ( )5.76م 2للمباين
اليت تساوي أأو تقل مساحة اليت تزيد مساحة الطابق ا ألريض
السكنية
الطابق ا ألريض عن ( )250م .2عن ( )250م.2
يعمتد عىل عرض املمر الرئيس املؤدى اإليه و أأماكن املصاعد من هجة أأو
ممرات أأمام املصاعد هجتني وجيب أأل تقل أأبعاد املمرات أأمام املصاعد كام هو وارد ابلشلك
رمق ( )13ابلبند ( )1-35من املادة (.)35
ً
ثانيا :اشرتاطات املباني التجارية

املادة ( :)10اشرتاطات املباني التجارية

 1-10نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 2-10الارتدادات
تطبق الارتدادات للمباين التجارية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
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 3-10املناسيب والارتفاعات وعدد الطوابق
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2تُطبق ارتفاعات الطوابق التجارية واملكتبية كام ابجلدول اليت:
جدول رمق ( )12يبني احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاع الاس تعاملت التجارية واملكتبية.
احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع احلد ا ألقىص لصايف الارتفاع
الاس تعاملت التجارية واملكتبية
( )3.50مرت
( )4.50مرت
ويف حاةل اإضافة نصف
الطابق ا ألريض
1
دون مزيانني
مزيانني يكون ( )2.50مرت
2

املزيانني ابلاكمل  -نصف املزيانني

( )2.50مرت

3

طابق الرسداب
(صايف أأسفل اجلسور
وخطوط اخلدمات املعلقة)

( )2.50مرت

( )3.50مرت
( )3.50مرت

شلك رمق  .3الارتفاع ادلاخيل للمبىن الطابقي ومتعدد الطوابق (لالس تعاملت التجارية واملكتبية).
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ُ .3حتدد عدد الطوابق طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 4-10طابق الرسداب
 .1يسمح ببناء الرسداب باكمل قطعة ا ألرض عىل أأن يقترص اس تعامهل عىل خدمات للمبىن
( مواقف س يارات – خمازن– مطاخب –  )....عىل أأن تراعى اشرتاطات الإضاءة والهتوية
طبق اا ابملادة ( )29&28&27من هذه الالحئة.
 .2أأل يزيد أأقىص ارتفاع ملنسوب سقف الرسداب عن ( )1.20مرت مقاس اا من منسوب الشارع
احملاذي للمدخل الرئيس للمباين ،مع مراعاة الاشرتاطات العامة للرسداب ابملادة رمق ( )25من
هذه الالحئة.
 5-10طابق املزيانني
أأ -يرصح ببناء املزيانني ملساحة ( )%100من مساحة الطابق ا ألريض يف قطع ا ألرايض اليت يرصح
فهيا بعمل طابق مزيانني طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة عن الإدارة املعنية ونظام تصنيف
وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة.
ب -يرصح ابس تعامل طابق املزيانني بشلك منفصل مكاكتب أأو ل ألغراض اخلدمية للمبىن.
ج -يرصح ابس تعامل طابق املزيانني اس تعام ال جتار ااي منفص اال بنس بة ( )%100وذكل يف حاةل اس تعامل
الطابقني ا ألريض واملزيانني مكركز جتاري ،ويف هذه احلاةل يشرتط وجود اتصال فرعي داخىل وسمل
كهرابيئ بني الطابقني أأو مصاعد بواهجة زجاجية ل تقل سعهتا عن ( )10أأشخاص للمصعد الواحد.
د -يرصح ابس تعامل طابق املزيانني بشلك منفصل بنس بة ( )%100يف حاةل اس تخدامه مكواقف
للس يارات.
ه -ل يرصح ابإنشاء مزيانني أخر مضن الطابق ا ألريض اإذا مت فصل طابق املزيانني ا ألصيل واس تعامهل
بشلك منفصل.
و -ل يرصح بعمل رشفات أأو بروزات أأو بلكوانت يف طابق املزيانني.
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 6-10طابق السطح
يقترص طابق السطح عىل غرف اخلدمات فقط (غرفة املصعد ،وخزاانت املياه ،ومعدات التكييف
املركزي )....وابلنسب والرشوط املذكورة ابملادة رمق ( )26من هذه الالحئة.
 7-10ا ألسوار واحلوائط
ل يرصح برتخيص حائط عىل قطع ا ألرايض التجارية.
 8-10مواقف الس يارات
 .1حيدد عدد مواقف الس يارات املطلوب طبق اا للجدول رمق (.)13
جدول رمق ( )13يبني احلد ا ألدىن لعدد الس يارات املطلوبة للمباين التجارية.
الاس تعامل
1

املاكتب

2

املطامع

3

4

املعايري
لك ( )70مرت مربع من املساحة
الصافية للماكتب دون حساب
املمرات واخلدمات اخملتلفة.
لك ( )50مرت مربع من املساحة
الصافية.

احلد ا ألدىن لعدد مواقف
الس يارات
1
1

لالس تعاملت التجارية
(مركز جتارية أأصغر من لك ( )70مرت مربع من املساحة
1
( )930مرت مربع ،حمالت ،الصافية.
معارض .،اإخل)
-1لك ( )70مرت مربع من املساحة
املباين املس تغةل ابلاكمل
1
الصافية.
مكراكز جتارية
 -2جيب توفري مواقف س يارات أأماهما بنس بة ل تقل عن ( )30%من
أأو ما حمكها من جتارة
عدد املواقف املطلوبة .وميكن الاس تعاضة عن ذكل بتخصيص الطابق
التجزئة وتزيد مساحهتا عن
ا ألريض ابلاكمل مكواقف للس يارات مع مراعاة مواقف الس يارات
( )930مرت مربع
اخملصصة ألحصاب اهلمم.
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 9-10مساحات و أأبعاد الفراغات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد الفراغات التجارية واملكتبية كام ابجلدول رمق (:)14
جدول رمق ( )14يبني احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد الفراغات التجارية واملكتبية.
1
2
3
4
5

نوع الفراغ
احملل التجاري
املعرض
املكتب
(لالس تعاملت املكتبية)
املساحة املكتبية املفتوحة
(مساحة مفتوحة للعمل)
مرحاض (دورة املياه)

أأدىن مساحة ابملرت املربع
18.00
80.00

احلد ا ألدىن للبعد ابملرت
3.00
8.00

10.00

2.50

50.00

3.50

1.80

1.10

وجيب أأن ل يقل مسك اجلدران الفاصةل بني احملالت التجارية والوحدات املكتبية بعضها عن بعض،
وبيهنا وبني املمرات العامة عن  20مس ،كام جيب أألا يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين عن 20
مس.
 10-10املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توافرها يف املباين التجارية وفق اا للجدول اليت:
جدول رمق ( )15يبني احلد ا ألدىن للمنافع الصحية املطلوبة للمباين التجارية.
املباين

1

املاكتب
واحملالت
واملعارض

املنافع الصحية
املاكتب جيب توفري حامم للك مكتب منفصل أأو حامم للك ( )180مرت مربع
من املساحة الصافية للماكتب املفتوحة يف حال معل حاممات مجمعة.
املساحة الصافية التجارية من توفري حامم واحد .جيب توفري
احملالت ( )1اإىل ( )300مرت مربع.
حامم عىل
حاممني ا ألقل
توفري
واملعارض املساحة الصافية التجارية من
للرجال وواحد ألحصاب
( )301اإىل ( )900مرت مربع.
اهلمم.
للنساء.
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املنافع الصحية
املباين
للك ( )900مرت مربع
يضاف حامم واحد.
وذكل فوق ( )900مرت مربع.
املساحة الصافية التجارية أأو الرتفهيية من ( )3حاممات للرجال و ( )2حامم
للنساء.
( )1إاىل ( )900مرت مربع.
املراكز التجارية
يضاف حامم واحد للرجال وأخر
 2واملباين الرتفهيية املساحة التجارية أأو الرتفهيية أأزيد من
للنساء للك ( )900مرت مربع
( )900مرت مربع.
إاضافية.
العامة
اإذا زادت املساحة التجارية أأو الرتفهيية عن توفري حامم رجال وحامم نساء
اإضافيني عىل ا ألقل ألحصاب اهلمم.
( )1500مرت مربع.

 11-10املمرات
جيب أأل تقل املمرات العامة للمباين التجارية عن اليت:
جدول رمق ( )16يبني احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات للمباين التجارية.
الاس تعامل

صايف عرض املمرات

املمرات التجارية

( )3.00م
( )2.40م
يف حاةل احملالت من اجتاهني.
يف حاةل احملالت من اجتاه واحد.
جيوز الترصحي بوضع أأكشاك يف املمرات التجارية ،ويف هذه احلاةل فاإنه جيب توفري
ممرات بعرض ( )1.50م عىل جانيب الكشك ،رشيطة أأل تكون هذه الأكشاك
متصةل أأو متواصةل مع بعضها البعض لأكرث من ( )6.00م و أأل تقل املسافة بيهنم
عن ( )3.00م و أأل يزيد عرض الكشك عن ( )1.80م.

 12-10أأماكن التفريغ والتحميل
تُطبق الاشرتاطات الواردة ابلبند ( )10-14من املادة ( )14من هذه الالحئة.
 13-10اشرتاطات عامة
 .1جيب توفري أأماكن صالة للرجال و أأخرى للنساء يف املراكز التجارية اليت تزيد مساحهتا عن
( )9300مرت مربع ،مع رضورة توفري احلد ا ألدىن للخدمات الالزمة للجنسني وطبق اا للامدة (.)15
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 .2جيب توفري غرف خدمية كغرفة الرضاعة وتبديل مالبس ا ألطفال ابملراكز التجارية.
 .3جيب توفري خدمات املرافق املطلوبة من اجلهات ذات العالقة (غرفة كهرابء– الهواتف – غرفة
مضخات – خزان مياه وما يف حمكها).
 .4يسمح بطابق خدمات بني الطوابق املتكررة يف البناايت ذات الارتفاعات اليت تزيد عن 20
طابق ويكون خمصص اا للخدمات املياكنيكية والكهرابئية والصحية ومتعلقاهتا ،ول يسمح بآأي
مساحات ألغراض املعيشة أأو السكن أأو أأغراض جتارية أأو ترفهيية أأو ما شابه ذكل ،ول يدخل
من مضن عدد الطوابق املقررة.
املادة ( :)11املتطلبات الصحية للمنشآت التي تزاول أنشطة
(املطاعم وحمالت املشروبات واملواد الغذائية)

.1

.2

.3
.4
.5

جيب أأن يمت تصممي املطامع وحمالت املرشوابت واملواد الغذائية (مطامع ،اكفتريايت ،مقايه،
حمالت عصري ،حمالت بيع اخلضار والفواكه ،حمالت احللوى ،حمالت بيع املرطبات ،املطاحن،
احملامص ،خمازن املواد الغذائية املربدة واجملمدة واجلافة ،اخملابز ،البقالت ،السوبر ماركت ،حمالت
بيع املآأكولت البحرية وغريها من املنشآت) وفق اا للرشوط الصحية اليت تصدرها ا إلدارة املعنية،
وعىل املهندس الاستشاري الرجوع اإىل هذه الرشوط عند اإعداد التصاممي.
جيب أأن تكون ا ألرضيات واجلدران وا ألسقف للمطامع وحمالت املرشوابت واملواد الغذائية
مصنوعة من مادة ملساء سهةل التنظيف غري ماصة للامء ومقاومة للحريق وذات لون فاحت وغري
سامة ،وخالية من التشققات كام يراعى أأن تكون ل ألرضيات ميول مناس بة جلراين املاء لسهوةل
التنظيف ،كام جيب أأن تكون الزوااي بني اجلدران وبني اجلدران وا ألرضيات وبني اجلدران والسقف
حممكة السداد وجموفة لسهوةل التنظيف.
جيب توفري هتوية وإاضاءة مناس بة جليع ا ألجزاء ادلاخلية وفق اا ملا هو منصوص عليه يف هذه الالحئة.
جيب توفري ا ألرفف وا ألهجزة الكهرابئية واملغاسل واخملازن واملداخن وطاولت اخلدمة ووسائل
مقاومة احلرشات والقوارض حبيث تثبت عىل ا ألبواب والش بابيك واملنافذ ولك ما يلزم وفق اا
للرشوط الصحية اليت تصدرها ا إلدارة املعنية.
جيب أأن تكون أأسقف مطاخب املطامع و ما شاهبها من (اخلرسانة املسلحة) أأو أأي مادة بناء أأخرى
كفوء لها يف مقاومة احلريق طبق اا لشرتاطات اإدارة ادلفاع املدين.
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 .6جيب أأن يمت جتهزي املطامع وحمالت املرشوابت واملواد الغذائية ابلمتديدات الصحية الالزمة ومبا
يتوافق مع الرشوط الصحية ورشوط أأعامل المتديدات الصحية.
 .7جيب أأن يمت وضع املداخن اخلاصة ابخملابز واملطامع واحملامص من هجة السكك أأو من خالل مناور
املبىن فقط حفاظ اا عىل املظهر العام للمبىن ،و أأن ترتفع مسافة ل تقل عن ( )4مرت فوق سطح
املبىن و أأن تكون جمهزة بوسائل معاجلة بيئية حبيث ل تؤثر عىل اجلوار ول تشوه املنظر العام.
 .8أأن يمت تزويد غرف التربيد والتجميد مبقياس دلرجة احلرارة يثبت بطريقة متكن من قراءته من
اخلارج وتكون أأبواهبا جمهزة ليك تفتح من ادلاخل واخلارج.
املادة ( :)12اجللسات اخلارجية للمقاهي واملطاعم

خيضع تصممي وترصحي اجللسات اخلارجية للمقايه واملطامع للرشوط الواردة يف دليل الاشرتاطات
العمرانية و املعامرية والصحية اخلاص برتخيص اجللسات اخلارجية للمقايه واملطامع وما يشاهبها والصادر
عن اجلهة اخملتصة.
ً
ثالثا :اشرتاطات املباني السياحية والفندقية

املادة ( :)13اشرتاطات املنشآت الفندقية

 1-13املوقع
يرصح ابإقامة املنشآت الفندقية بفئاهتا اخملتلفة يف املناطق املرصح فهيا ابلس تعاملت التجارية وكذكل
املناطق املرصح فهيا هبذه الاس تعاملت وفق اا للخريطة امللحقة بنظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض
يف ا إلمارة.
 2-13نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 3-13الارتدادات
تطبق الارتدادات طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
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 4-13املناسيب والارتفاعات
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2تُطبق ارتفاعات الطوابق السكنية ابجلدول رمق (.)2
 .3يسمح يف حاةل ارتفاع الفندق عن  10طوابق خبالف ادلور ا ألريض معل طابق خدمات ل
يزيد ارتفاعه عن ( )3.00مرت للخدمات املياكنيكية وحتويل التوصيالت الصحية  .....ول يقل
ارتفاعه عن ( )2.40مرت ،وميكن تكراره لك  10طوابق بعد موافقة الإدارة اخملتصة.
 5-13مواقف الس يارات
حيدد احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات املطلوبه طبق اا للجدول اليت:
جدول رمق ( )17يبني احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات للمنشآت الفندقية.
الاس تعامل

احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات

التفصيل

غرف فندقية.
غرف فندقية تش متل عىل مطبخ أأو غرفة حتضري.
جناح فنديق.
شقة فندقية.
املنشآت
) (100غرفة فندقية
الفندقية
املاكتب واحملالت التجارية واملطامع امللحقة
ابملنشآت الفندقية.
الصالت والقاعات.

موقف واحد  4 /غرف
موقف واحد  2 /غرفة
موقف واحد  2 /جناح
موقف واحد  /شقة
موقف حافالت واحد 100/غرفة
موقف واحد  50 /م 2من املساحة
الصافية
موقف واحد  20 /م 2من املساحة
الصافية

 6-13مساحات و أأبعاد الفراغات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد غرف الإقامة ابملباين الفندقية اكليت:
 .1يف الفنادق جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف مساحة الغرف عن اجلدول اليت:
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جدول رمق ( )18يبني احلد ا ألدىن لصايف مساحة الغرف وتشمل مساحة امحلام ومدخل الغرفة ول تشمل
البلكونة.
مساحة الغرفة
نوع الغرفة
تصنيف الفندق
مع امحلام واملدخل فقط
( )20مرت مربع
غرفة مفردة
فندق فئة النجمة الواحدة
1
( )22مرت مربع
غرفة مزدوجة
( )22مرت مربع
غرفة مفردة
فندق فئة النجمتني
2
( )24مرت مربع
غرفة مزدوجة
( )24مرت مربع
غرفة مفردة
( )26مرت مربع
غرفة مزدوجة
فندق فئة الثالث جنوم
3
( )26مرت مربع
غرفة  3أأشخاص
( )34مرت مربع
ا ألجنحة
( )30مرت مربع
غرفة مفردة
( )32مرت مربع
غرفة مزدوجة
فندق فئة ا ألربع جنوم
4
أ
( )32مرت مربع
غرفة  3أشخاص
( )45مرت مربع
ا ألجنحة
( )35مرت مربع
غرفة مفردة
( )37مرت مربع
غرفة مزدوجة
فندق فئة امخلس جنوم
5
( )37مرت مربع
غرفة  3أأشخاص
( )50مرت مربع
ا ألجنحة

 .2ىف املنتجع ( ل يوجد تصنيف منتجع أأقل من فئة الثالث جنوم)
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جدول رمق ( )19يبني احلد ا ألدىن لصايف مساحة الغرف للمنتجع وتشمل مساحة امحلام ومدخل الغرفة ول
يشمل البلكونة.
تصنيف املنتجع

1

منتجع فئة الثالث جنوم

2

منتجع فئة ا ألربع جنوم

3

منتجع فئة امخلس جنوم

نوع الغرفة
غرفة مفردة
غرفة مزدوجة
غرفة  3أأشخاص
ا ألجنحة
غرفة مفردة
غرفة مزدوجة
غرفة  3أأشخاص
ا ألجنحة
غرفة مفردة
غرفة مزدوجة
غرفة  3أأشخاص
ا ألجنحة

مساحة الغرفة
مع امحلام واملدخل فقط
( )26مرت مربع
( )28مرت مربع
( )28مرت مربع
( )36مرت مربع
( )30مرت مربع
( )32مرت مربع
( )32مرت مربع
( )47مرت مربع
( )35مرت مربع
( )39مرت مربع
( )39مرت مربع
( )52مرت مربع

 .3يف الزنل جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف مساحة الغرف دون امحلام أأو وصاةل املدخل عن
اليت:
جدول رمق ( )20يبني احلد ا ألدىن لصايف مساحة الغرف دون امحلام وصاةل املدخل للزنل.
مساحة الغرفة دون امحلام واملدخل
نوع الغرفة
فقط
( )9مرت مربع
غرفة مفردة
1
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2
3

غرفة مزدوجة
غرفة  3أأشخاص

( )11مرت مربع
( )13مرت مربع

كام جيب أأن يكون للك غرفة ىف الزنل حامم خاص مس تقل.
أأ .يف الشقق الفندقية جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحة غرف النوم ويشمل امحلام وصاةل املدخل
حسب اليت:

1
2
3
4

جدول رمق ( )21يبني احلد ا ألدىن لصايف مساحة فراغات الشقق الفندقية.
الشقق الفندقية
نوع الفراغ
الس ياحية
اس توديو ويشمل (املعيشة وماكن النوم ومطبخ
( )17مرت مربع
مفتوح فقط) بدون امحلام وصاةل املدخل
( )15مرت مربع
غرف النوم
( )4مرت مربع
امحلام
( )6مرت مربع
املطبخ

الشقق الفندقية
املمزية/الفخمة
( )20مرت مربع
( )17مرت مربع
( )5مرت مربع
( )6مرت مربع

ب .جيب أألا يقل مسك اجلدران الفاصةل بني الوحدات الفندقية بعضها البعض ،وبيهنا وبني املمرات
العامة عن ( )20مس ،كام جيب أألا يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين عن ( )20مس.
 7-13املمرات
جيب أألا يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات العامة يف املنشآت الفندقية عن ( )1,80م.
 8-13أأماكن التفريغ والتحميل
تُطبق الاشرتاطات الواردة ابلبند ( )10-14من املادة ( )14من هذه الالحئة.
 9-13اشرتاطات عامة
 .1احلصول عىل املوافقة املبدئية من هيئة ر أأس اخلمية لتمنية الس ياحة كرشط للحصول عىل رخصة
أأعامل البناء ألية منشآه فندقية طبق اا لنظام تصنيف املنشآت الفندقية املعمتد دلهيا.
 .2عىل املهندس الاستشاري الرجوع للرشوط الصادرة عن هيئة ر أأس اخلمية لتمنية الس ياحة
خبصوص معايري تصنيف املنشآت الفندقية قبل الرشوع يف اإعداد التصاممي ألي منشآة فندقية.
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 .3أأل يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة يف الفنادق )100( ،غرفة ىف املنتجعات ( )10غرف ىف
الزنل والاسرتاحات و( )20شقة أأو اس توديو ىف الشقق الفندقية.
 .4يراعى الاشرتاطات اخلاصة ابملصعد ابملادة رمق ( )39من هذه الالحئة ،والاشرتاطات اخلاصة
بآأحصاب اهلمم ابملادة رمق ( )32من هذه الالحئة .
 10-13اشرتاطات ا ألمن والسالمة
 .1جيب توفري وسائل ا ألمن والسالمة حسب الرشوط املعمتدة من ادلائرة اخملتصة.
 .2جيب وضع اللوحات الإرشادية املضيئة ذاتي اا يف اكفة املمرات والسالمل والصالت وهبو
املداخل و أأماكن الاس تخدام العام لرتشد اإىل سالمل وخمارج الهروب يف حاةل احلريق ،ومينع
وضع أأية مواد أأو حواجز أأو موانع تعيق حركة الهروب اإىل اخلارج.
 .3جيب وضع لوحات خلف ابب لك غرفة من غرف الزنلء توحض مواقع السالمل ورمس
ختطيطي لطريقة الوصول اإلهيا لتآأمني معلية الهروب يف حاةل احلريق.
 .4جيب وضع أأهجزة اإطفاء احلريق يف ماكن واحض يسهل الوصول اإلهيا مع توفري لوحات ارشادية
لها ومينع أأي حواجز أأو مواد أأو موانع تعيق حركة اس تخدام هذه ا ألهجزة.
ً
رابعا :اشرتاطات املباني الصناعية

املادة ( :)14اشرتاطات املباني الصناعية

( مصانع – مستودعات – ورش )...... -

 1-14املوقع
يرصح ابإقامة املنشآت الصناعية يف املناطق اخملصصة ذلكل فقط طبق اا خلريطة نظام تصنيف وتقنني
اس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة.
 2-14نس بة البناء
 .1تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2يرصح بعمل مجمعات سكن العامل يف قطع ا ألرايض الصناعية مبا يتناسب مع جحم الاس تخدام
الصناعي عىل أأل تزيد نس بة السكن عن ( )%25من مساحة النشاط الصناعي ،ول يرصح
بتوجيه سكن العامل هجة الشارع الرئيس مع مراعاة الفصل بيهنا وبني النشاط الصناعي.
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 .3جيب أأل تقل نس بة البناء للمس تودعات عن ( )%30من مساحة قطعة ا ألرض وللورش ومواقع
املقاولت ومواقع النقليات عن ( )%10من مساحة قطعة ا ألرض وللمصانع عن ( )%35إال اإذا
ورد خالف ذكل يف قرار ختصيص ا ألرض أأو اإذا اكنت طبيعة الاس تخدام تتطلب خالف
ذكل.
 .4يرصح بعمل ماكتب فرعية خلدمة النشاط الصناعي القامئ يف قطعة ا ألرض رشيطة أأل تزيد نس بة
املاكتب عن ( )%10من مساحة البناء وجيوز زايدة هذه النس بة اإذا اكنت طبيعة الاس تخدام
تتطلب ذكل طبق اا ملا تقرره اللجنة الفنية.
 .5حتدد نس بة البناء وارتفاعات املباين ومساحات املاكتب اخلاصة ابملصانع الكبرية والاس تعاملت
ذات الطبيعة اخلاصة وفق اا لطبيعة الاس تعامل والرشوط التخطيطية عند ختصيص قطعة ا ألرض.
 3-14الارتدادات
 .1تطبق الارتدادات للمباين الصناعية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2غري مرصح ابلبناء عىل حد قطعة ا ألرض مبارشة ودون ارتداد من هجة الشوارع مبا ل يقل عن
( )1.50مرت .أأما من هجة اجلوار والسكك فاإنه جيب البناء ابرتداد ل يقل عن ( )3.00مرت
ملسارات عرابت الطوارئ.
 .3جيب أأل يقل الارتداد ادلاخيل بني املباين أأو املنشآت عن ( )3.00مرت ملسارات عرابت
الطوارئ.
جدول رمق ( )22يبني الارتدادات للمباين الصناعية من هجة الشوارع والسكك واجلوار.
الارتدادات من حد قطعة ا ألرض
املبىن
الشارع الفرعي أأو السكة
الشارع الرئيس
أأو املنطقة املفتوحة
( )3.00م من السكة فقط
( )1.50م
املباين الصناعية

اجلوار
( )3.00م

 4-14املناسيب والارتفاعات
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2جيب أأل يقل صايف الارتفاع ادلاخيل ألية مس تودع أأو ورشة أأو مصنع وخدماته عن اليت:
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جدول رمق ( )23يبني احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع ادلاخيل للمباين الصناعية وملحقاهتا.
احلد ا ألقىص لصايف الارتفاع
احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع
الاس تعاملت
( )7.00مرت
وميكن جتاوز احلد ا ألقىص اإذا اقتضت
( )4.50مرت
بعض املرشوعات الصناعية اخلاصة
الاس تعاملت الصناعية
ارتفاعات معينة.
والورش
 ابس تثناء الاس تعاملت اليت تتطلب زايدة أأكرب يف الارتفاع .(عىل أأن يقدم الاستشاري دراسة يوحض أأس باب طلب زايدة الارتفاع).
الاس تعاملت جتارية تكون ارتفاعات طوابق ا ألريض واملزيانني طبق اا ملا هو وارد يف اجلدول رمق ()12
أأو مكتبية ملحقة ابملادة ( )10من هذه الالحئة خبصوص ارتفاع الاس تعاملت التجارية واملكتبية.
سكن عامل اإن وجد
ملحق اخلدمات

تُطبق اشرتاطات سكن العامل ابملادة رمق ( )8من هذه الالحئة.
( )3.00مرت

 5-14طابق املزيانني
يرصح بعمل مزيانني داخل املس تودعات أأو الورشة أأو املصنع مضن ارتفاع املس تودع أأو الورشة أأو
املصنع وبرشط أأن يكون اس تخدامه اتبع اا للطابق ا ألريض و أأن يكون مدخهل من داخل الطابق ا ألريض
نفسه ،ول يرصح بعمل مداخل منفصةل للمزيانني.
 6-14ا ألسوار واحلوائط
 .1ابس تثناء قطع ا ألرايض اليت ختضع لنظام خاص جيب اإنشاء أأسوار إابرتفاع ( )1.80م عىل حدود
قطعة ا ألرض من مجيع اجلهات مع رضورة صبغ هذه ا ألسوار بطريقة ل تشوه املظهر العام ،و
جيب أأل يقل عرض املدخل الرئيس يف السور عن ( )4.50مرت وجيوز ل إالدارة اخملتصة املوافقة
عىل تصاممي معامرية خاصة ل ألسوار ا ألمامية.
 .2يرصح بوجود حائط فاصل بني النشاط الصناعي وسكن العامل يف حال تواجدمه مع اا بقطعة
ا ألرض عىل أأل يتجاوز ارتفاع احلائط الفاصل عن ( )1.60م.
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 7-14مواقف الس يارات
جيب توفري مواقف الس يارات مبعدل موقف للك ( )70مرت مربع من املساحة الصافية للماكتب أأو
اجلزء التجاري امللحق واملرخص به (دون حساب املمرات واخلدمات اخملتلفة).
 8-14مساحات و أأبعاد الفراغات
 .1جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد الفراغات طبق اا للمقاييس واملواصفات العاملية للنشاط
الصناعي املطلوب.
 .2جيب وجود غرفة اإسعاف أأولية ل تقل عن ) (12مرت مربع.
 9-14املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها عىل النحو التايل:
جدول رمق ( )24يبني احلد ا ألدىن للمنافع الصحية الواجب توفريها للمباين الصناعية.
احلد ا ألدىن للمنافع الصحية
اخلدمات
جيب توفري مرحاض ومغسهل للك مس تودع أأو ورشة.
يف حاةل اخلدمات اجملمعة فيجب توفري مرحاض ومغسةل للك ) )450مرت مربع
املس تودعات والورش
للعرشة ألف ا ألوىل من اإجاميل مساحة املباين مث مرحاض ومغسةل للك
( )1400مرت مربع تيل العرشة ألف ا ألوىل عىل أأن تكون املغاسل خارجية.
تُتبع اشرتاطات املنافع الصحية لسكن العامل ابملادة رمق ( )8من هذه الالحئة.
سكن العامل

 10-14أأماكن التفريغ والتحميل
 -1جيب أأن تفتح أأبواب املس تودعات والورش عىل مساحات للتفريغ والتحميل ول يرصح بفتح
ا ألبواب عىل الشوارع والسكك مبارشة وذكل ابس تثناء أأبواب الطوارئ وبعرض ل يزيد عىل
( )180مس.
 -2جيب توفري أأماكن للتفريغ والتحميل يف اكفة املنشآت الصناعية عىل أأن يكون احلد ا ألدىن ملساحهتا
عىل النحو التايل:
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أأ )4.50( .مرت عرض  )6.00( Xمرت معق ملس تودع أأو ورشة واحدة فقط.
ب )6.00( .مرت عرض  )9.00( Xمرت معق ملس تودعني أأو ورش تني.
ج )9.00( .مرت عرض  )9.00( Xمرت معق لثالثة أأو أأكرث من املس تودعات أأو الورش.
 .3ينطبق عىل أأماكن التفريغ والتحميل ما ينطبق عىل مداخل وخمارج مواقف الس يارات حسب
ما ورد يف املادة ( )30من هذه الالحئة.
 .4جيوز أأن تكون منطقة التفريغ والتحميل مكشوفة أأو مغطاة ويف حاةل تغطيهتا جيب أأل يقل صايف
ارتفاع املدخل والسقف عن ( )4.50مرت.
11-14
.1

.2
.3
.4

اشرتاطات عامة
جيب تطبيق الرشوط البيئية الواردة يف املادة ( )33من هذه الالحئة عىل الاس تعاملت اليت
يرتتب عن ختزيهنا أأو تطبيقها أأو اس تخداهما أأرضار ابلبيئة احمليطة ،وجيب عىل الاستشاري
مراعاة رشوط ا ألمن والسالمة العامة ومراجعة اجلهات املعنية يف ذكل للحصول عىل موافقهتا.
يرصح ابإقامة ملحق خدمات رشيطة أأن يكون بشلك رشيطي ،ويسمح بغرفة حارس عىل
السور الرئيس للمراقبة ،كام يسمح بوضع غرفة الكهرابء عىل السور الرئيس.
جيب توفري هتوية وإاضاءة طبيعية بنس بة ل تقل عن ( )%5من املساحة ا ألرضية ألية مس تودع
أأو ورشة أأو مصنع ،ويف حاةل وجود ماكتب ادارية ملحقة ابملنشآأه الصناعية تكون هذه النس بة
ل تقل عن ( )%10من املساحة ا ألرضية للماكتب.
ل يرصح مبامرسة النشاطات التجارية يف املنشآت الصناعية (ل ألغراض اخملتلفة لنوع ا إلنتاج
للمصانع).
ً
خامسا :اشرتاطات املباني األخرى

املادة ( :)15املساجد

 1-15نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
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 2-15الارتدادات
تطبق الارتدادات للمساجد طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
ويف حال مل تُذكر يُطبق اجلدول اليت:

جدول رمق ( )25يبني احلد ا ألدىن لالرتدادات للمساجد وملحقاهتا جتاه الشوارع والسكك واجلوار.
الارتدادات من حد قطعة ا ألرض
املبىن
الشارع الفرعي أأو السكة أأو
اجلوار
الشارع الرئيس
املناطق املفتوحة
( )1.50مرت
املسجد
1
(وجيوز ل إالدارة املوافقة عىل تقليل الارتداد لعتبارات خاصة)
ملحق سكن ا إلمام
( )1.50مرت
( )1.50مرت
( )1.50مرت
2
املؤذن – عامل املسجد
ل يوجد
امللحق اخلديم
3
أ
(برشط عدم فتح نوافذ خدمية جتاه الشوارع والسكك واجلوار)
(دورات مياه – ميضآة)
( )1.50مرت
ل يوجد
ل يوجد
غرفة كهرابء
4

 3-15املناسيب والارتفاعات
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2جيب أأن يكون احلد ا ألدىن لصايف ارتفاع املسجد ادلاخيل يتناسب وسعة قاعة الصالة ابملسجد
(ل يشمل السقف املس تعار وطبق اا ملساحة و أأبعاد صاةل املسجد الرئيس ية) وحبد أأدىن ()5.00
مرت لرتفاع قاعة الصالة واحلد ا ألقىص طبق اا لتصممي ومساحة املسجد ،واحلد ا ألدىن لرتفاع
عنارص خدمات املسجد ( )3.00مرت.
 .3جيب أأن يكون احلد ا ألدىن لرتفاع املنارة مساو ااي لثالثة أأضعاف ارتفاع صاةل املسجد الرئيس ية
كام ابلشلك رمق ( ،)4ومبا يتناسب مع مساحة وارتفاع مبىن املسجد.
 .4يف حال وجود جزء من املسجد مكزيانني جيب أأل يقل صايف ارتفاعه ) (2.50مرت  ،ول يزيد
عن) (3.50مرت ،ويف هذه احلاةل جيب أأل يقل ارتفاع صايف ادلور ا ألريض عن ) (3.00مرت
أأسفل جزء املزيانني.
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 .5جيب أأن ل يزيد ارتفاع الوارش (تصوينة السطح) يف املباين عن ) (1.50مرت بعد التشطيب
الهنايئ وطبقات العزل اخملتلفة اإل يف حالت معاجلة الواهجات معامر ااي وطبق اا ملوافقة اجلهة اخملتصة.
 .6جتنب اس تخدام أأية رسومات أأو زخارف تتعارض مع الرشيعة الإسالمية ،ويفضل أأن تكون
هندس ية جمردة وتكون مبس توى أأعىل من ( )1.80مرت لعدم انشغال املصلني هبا.

شلك رمق ( )4يوحض احلد ا ألدىن لرتفاع منارة املسجد ابلتناسب مع ارتفاع صاةل املسجد الرئيس ية.

 4-15املنارة والقباب واحملراب
 .1جيب توفري منارة واحدة للمساجد اليت يزيد عدد املصلني فهيا عن  100مصل حىت سعة ()700
مصل ،وتوفري منارتني اثنتني للمساجد اليت تتسع اإىل ( )700مصل فآأكرث وحبيث ل يقل ارتفاع
املنارة عن ( )25مرت ،وجيب أأن تتوافر هبا الفتحات والنوافذ الزجاجية املناس بة لتحقيق الإضاءة
الاكفية دلاخل املنارة ،مع وجود مدخل خاص هبا.
 .2جيب أأن تكون املنارة معلاما ابرز اا للنطاق العمراين احمليط ابملسجد ،كام يراعى تصممي منارات املساجد
طبق اا للطابع املعامري ا إلسالىم احمليل املعمتد دلى ا إلدارة اخملتصة.
 .3جيب توفري قبة رئيس ية للمسجد مع السامح بتعدد القباب رشيطة حتقيق التناسق املعامري مع بعضها
البعض.
 .4جيب توفري غرفة حمراب ومدخل خلفي خاص ابخلطيب.
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 5-15املزيانني
يرصح بعمل مزيانني كجزء من كتةل املسجد خارج قاعة الصالة الرئيس ية.

6-15
.1
.2
.3

ا ألسوار والبواابت
يفضل معل سور خاريج حييط ابملسجد عىل حد قطعة ا ألرض اخملصصة إابرتفاع مناسب ول
يزيد عن ) (1.50م و أأن يكون نصفه مصمت اا ونصفه العلوي مفرغ اا حبيث ل خيفي معامل املسجد.
يسمح بعمل مداخل مشاة من مجيع اجلهات املطةل عىل الشوارع والسكك ،كام يسمح بعمل
بوابة رئيس ية للس يارات تسمح بدخول الس يارات الكبرية عند احلاجة للخدمة.
يسمح بوجود سور حييط بسكن الإمام واملؤذن ل يزيد ارتفاعه عن ( )1.50م لتحقيق اخلصوصية
هلم ،وجيب أأن يكوان منفصلني وبعيدين عن املسجد ومدخهل الرئيس ،كام يسمح مبدخل خاص
هلم للخارج ومدخل هجة املسجد.

 7-15مواقف الس يارات
 .1حيدد عدد مواقف الس يارات املطلوب طبق اا للجدول التايل (طبق اا لعدد املصلني):
جدول رمق ( )26يبني احلد ا ألدىن لعدد الس يارات املطلوبة للمساجد.
سعة املسجد (عدد املصلني)
حىت 200
350 -201
600 -351
1000 -601
أأكرث من 1000

مواقف الس يارات (كحد أأدىن)
10
20
30
60
ختضع دلراسة خاصة

 .2جيوز ل إالدارة اخملتصة اإعادة النظر يف عدد املواقف املطلوبة للمساجد يف حاةل وجود مواقف عامة
خاصة ابملسجد أأو يف حاةل صغر مساحة ا ألرض اخملصصة للمسجد أأو يف حاةل املساجد القدمية.
 8-15مساحات و أأبعاد الفراغات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد فراغات املسجد اكليت:
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 .1يمت احتساب عدد املصلني عىل أأساس ( )1.00مرت مربع للمصىل الواحد ول يشمل ذكل عدد
املصلني خارج فراغ املسجد.
 .2جيب توفري غرفة ملحقة ابملسجد تس تخدم مكس تودع ل تقل مساحهتا عن ( )6مرت مربع.
 .3يسمح للمساجد اإضافة بعض الاس تخدامات الثانوية بعد مراجعة اجلهة اخملتصة مثل صاةل متعددة
الاس تعامل كحد أأدىن ) (%30من مساحة املسجد ،مكتبة تسع كحد أأدىن ) )%5من عدد املصلني
وحبد أأدىن ( )30مرت مربع ،غرفة للمعدات الكهرابئية واملياكنيكية والس باكة ،كام يسمح إابضافة بعض
الانشطة التجارية برشط موافقة الإدارة املعنية ابدلائرة.
 .4يسمح للمساجد أأكرث من ( )600مصىل اإضافة حلقات (فصول) حتفيظ القرأن الكرمي حبد أأدىن
ملساحة الفصل ( )15.00مرت مربع ،وحد أأدىن لعرض الفصل ( )3.60مرت و مبساحة ( )1.50مرت
للك دارس.
 9-15ا ألبواب
يعمتد عدد ا ألبواب عىل سعة املسجد وفق اا للجدول اليت:
جدول رمق ( )27يوحض احلد ا ألدىن لعدد ا ألبواب يف الواهجة الرئيس ية للمسجد.

1
2
3
4
5

سعة املسجد
 200مصل
 400مصل
 700مصل
 1000مصل
 1500مصل مفا فوق

عدد ا ألبواب ابلواهجة الرئيس ية للمسجد
ابابن
ثالثة أأبواب
ثالثة أأبواب
أأربعة أأبواب
ثالثة أأبواب يف الواهجة الرئيس ية وابابن جانبيان

 15-10الربوزات
مع مراعاة أأحاكم املادة رمق ( )23تطبق الربوزات للمباين طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من
ا إلدارة املعنية.
 11-15املنافع الصحية
 .1عند تصممي املساجد جيب توفري عنارص اخلدمات التالية حسب نوع املسجد وموقعه وعدد املصلني.
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جدول رمق ( )28يبني احلد ا ألدىن لعنارص خدمات املسجد طبق اا لسعة املسجد (عدد املصلني).
خدمات السكن
امليضآأة
املغاسل
سعة املسجد دورات املياه
(كحد أأدىن)
(عدد املصلني) (كحد أأدىن) (كحد أأدىن) (كحد أأدىن)
سكن ل إالمام  -سكن عامل
حىت 200
سكن ل إالمام  -سكن عامل
350 -201
سكن ل إالمام  -سكن عامل
مغسةل أأيدي
600 -351
وحدة وضوء
دورة مياه للك
للك 100
سكن ل إالمام  -سكن للمؤذن –
للك  40مصل
 50 1000 -601مصل
مصل
سكن عامل
سكن ل إالمام  -سكن للمؤذن –
أأكرث من
سكن عامل
1000

 .2يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف خدمات مصىل النساء كام ابجلدول رمق
(.)29
جدول رمق ( )29يبني احلد ا ألدىن لعنارص خدمات مصىل الس يدات.
دورات املياه املغاسل
سعه مصىل الس يدات
(كحد أأدىن) (كحد أأدىن)
( )%15من اإجاميل عدد املصلني
1
50 - 30
دورة مياه
2
للك 25
90 - 51
مصل
3
أأكرث من 90
1
1
مصىل الس يدات عىل الطرق الرسيعة
املراكز التجارية اليت تزيد مساحاهتا عن()9300
2
2
مرت مربع

امليضآأة
(كحد أأدىن)
1
2
3
1
4

 .3يفضل أأن تكون دورات املياه منفصةل عن مبىن املسجد نفسه وذات مدخل مس تقل ،ول تكون
يف اجتاه القبةل متش ي اا مع الرشيعة السمحاء ،ويفضل أأن تكون يف الركن اجلنوىب الرشىق ،مع مراعاة
أأن يكون عىل ا ألقل نصف عدد امحلامات من النوع الرشيق (عريب) ،كام تضاف غرفة مناس بة
ملحقة بدورات املياه ل تقل عن ) (2.00 x 1.50مرت لتخزين أأدوات النظافة.
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 .4جيب توفري امليضآأة كعنرص لزم للمسجد.
 12-15اشرتاطات عامة
 .1جيب احلصول عىل موافقة أأية هجات أأخرى نصت علهيا القوانني أأو القرارات أأو تطلهبا ا إلدارة اخملتصة
عند بناء املساجد أأو اإجراء التعديالت وا إلضافات فهيا.
 .2جيب أأن يمت تصممي أأبعاد املساجد وفق اا للمواصفات وا ألبعاد القياس ية املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة
وتراعى فهيا املتطلبات والرشوط اليت تامتىش مع الرشيعة الإسالمية السمحاء ،مع مراعاة تناسب
سعة املسجد مع مساحة ا ألرض اخملصصة.
 .3يراعى عند تصممي واهجات املسجد الهوية الثقافية الإسالمية والطابع املعامري احمليل واختيار أألوان
منسجمة و متوافقة مع البيئة احمليطة.
 .4أأن يمت التصممي وا إلرشاف من قبل مسلمني ذوي خربة جيدة يف العامرة الإسالمية و أأن يكون مدير
تنفيذ املرشوع لالستشارى واملقاول مسلاما.
 .5يفضل أأن تكون الصاةل الرئيس ية للمسجد مس تطيةل الشلك عىل أأن يكون الضلع ا ألطول مواهج اا
للقبةل ،ويفضل عدم معل فتحات عىل الضلع اذلي يكون فيه احملراب ،كام يفضل اإلغاء ا ألمعدة يف
فراغ املسجد للمحافظة عىل اس مترارية الصفوف وعىل أأن يمت تنس يق املوقع العام حبيث يكون هناك
ساحة خلف املسجد.
 .6جيوز أأن تكون املساجد بوجه عام ذات أأفنية (حصن مكشوف خاريج) ،وذات ليوان مغطى
خاريج عند املداخل كجزء من املسجد ،وختصيص ماكن فهيا لوضع ثالجة املاء البارد وكذكل
أأماكن مغطاة لوضع أأحذية املصلني.
 .7جيب اإضافة مصىل للنساء يف املساجد مضن كتةل املسجد الرئيس ية ،ويراعى فصلها عن مصىل
الرجال و أأن يكون للك مهنام مدخهل وخمرجه اخلاص واملنفصل عن الخر.
 .8يسمح ابلتوسع الر أأيس يف حال عدم توافر املساحة الاكفية وبرشط موافقة ا إلدارة املعنية.
 .9جيب أأن تراعى احتياجات املصلني أأحصاب اهلمم وكبار السن يف تصممي صاةل الصالة وعند املداخل
(توفري املنحدرات واملمرات املناس بة) ،دورات املياه ......طبق اا لالشرتاطات الواردة ابملادة ()32
من هذه الالحئة.
Page 62 of 168

 .10جيب أأن تمت دراسة مداخل وحركة املصلني واملصليات من وإاىل املسجد مبا حيقق الفصل التام
يف املداخل واحلركة وسهوةل اس تخدام امليضآأة للك من اجلنسني دون تداخل يف احلركة.
 .11جيب أأن تكون مواد الهنو والتشطيبات اخلارجية وادلاخلية للمسجد من مواد و أأصناف تتناسب
مع وقار املسجد وتتحمل العوامل والظروف اخملتلفة.
 .12جيب وضع اللوحات الإرشادية ادلاةل عىل اكفة املداخل واجتاهات احلركة وعنارص اخلدمات
املتوافرة يف املسجد.
 .13ينبغى اإدراج تصممي أأرفف املصاحف من مضن تصممي حوائط املسجد ادلاخلية.
 .14جيب مراعاة احلد ا ألقىص من أأعداد املصلني وجحم وشلك فراغ املسجد عند تصممي نظام التكييف
ودراسة جتانس وانتظام شدة الإانرة والصوت داخل فراغ املسجد عند تصممي نقاط الإضاءة ونظام
الصوتيات كام جيب تصممي أأنظمة وتوزيع الصوت بواسطة هجات متخصصة.
 .15حتدد ا إلدارة املعنية عنارص سكن ا إلمام واملؤذن وعامل املسجد ويف حاةل عدم حتديد هذه
العنارص يتبع اجلدول رمق (:)30
جدول رمق ( )30يبني احلد ا ألدىن لعنارص سكن الإمام واملؤذن وعامل املسجد.
مطبخ
صاةل
غرفة نوم
1
1
2
سكن ا إلمام
1
1
1
سكن املؤذن
حتضريي
غري مطلوب
1
سكن عامل املسجد

حامم
1
1
1

املادة ( :)16املباني التعليمية

 1-16املوقع
 .1أأن يكون موقع املدرسة أأو الروضة أأو احلضانة يف املناطق اليت يرصح فهيا هبذا الاس تعامل وفق اا
للخريطة امللحقة بنظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة ،ول يُسمح ابس تخدام
املوقع يف أأي نشاط غري تعلميي.
 .2أأن يكون املوقع ىف ماكن مناسب ابلنس بة للحي أأو املنطقة السكنية من حيث سهوةل املواصالت
وتآأمني سالمة الطلبة ىف الوصول اليه.
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 .3أأن يسع املوقع املقرتح املبىن املدريس وساحاته ومالعبه ومواقف الس يارات والباصات املطلوبة
حسب املعايري والاشرتاطات.
 .4أأن يكون بعيد اا عن الضوضاء ومصادر التلوث البييئ والطرق الرسيعة واملناطق اخلطرة.
 .5أأن يسهل توفري اخلدمات النوعية الالزمة هل من (طرق – كهرابء – مياه– هاتف) وغريها.
 2-16نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 3-16الارتدادات
تطبق الارتدادات للمباين التعلميية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 4-16املناسيب والارتفاعات
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2يكون احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاع املباين التعلميية طبق اا للجدول التايل:
جدول رمق ( )31يبني احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاع املباين التعلميية (املدارس اخلاصة).
احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع
الاس تعاملت
احلد ا ألقىص لصايف الارتفاع
 )4.00( مرت للفصول وغرف
املدارس ورايض ا ألطفال ا ألنشطة واخملتربات دون الاسقف املعلقة.
 )3.00( مرت للفراغات ا ألخرى.

( )5.50مرت

 5-16طابق السطح
يقترص طابق السطح عىل غرف اخلدمات فقط (غرفة املصعد وخزاانت املياه ومعدات التكييف
املركزي )....وابلنسب والرشوط املذكورة ابملادة رمق ( )26من هذه الالحئة.
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 6-16مواقف الس يارات و املداخل والاسوار
 .1حيدد عدد مواقف الس يارات املطلوب طبق اا للجدول رمق (:)32
الاس تعامل

التفصيل

لك فصل دراىس.
لك ( )45مرت مربع من املساحة الصافية للمساحات
املدارس
الإدارية.
واملباين التعلميية
للك ( )3فصول دراس ية.
وجيب أأن تتناسب مواقف احلافالت مع عدد ا ألطفال.
للك ( )5غرف أأو ( )46مرت مربع من املساحة
السكن اجلامعي
أ
أ
الطابقية الصافية _ أهيام أكرث _.

.2
.3
.4
.5
.6

احلد ا ألدىن ملواقف الس يارات
1
1
موقف حافةل واحدة
1

ل يرصح بدخول الس يارات واحلافالت داخل الساحات اخملصصة للطلبة أأو اخملصصة ل ألطفال
وجيب أأن تكون مداخلها وخمارهجا وممراهتا منفصةل عن حركة سري الطالب أأو ا ألطفال ،ومداخل
وخمارج احلافالت منفصةل عن مسار حركة الس يارات.
مراعاة الفصل التام بني حركة الس يارات وحركة املشاة والساحات واملالعب.
توفري عدد ( )2خمرج للك عدد أأقصاه ( )500طالب.
مراعاة فصل مداخل سكن الطالب أأو املوظفني ابلسكن اجلامعي عن املداخل ا ألخرى.
جيب أأن يكون املبىن حماط بسور خارىج و إابرتفاع مناسب من مجيع اجلهات.

 7-16مساحات و أأبعاد الفراغات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحات فراغات املباين التعلميية (املدارس اخلاصة) كام ابجلداول التالية:

جدول رمق ( )33يبني احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد الفراغات التعلميية (املدارس اخلاصة).
احلد ا ألدىن للمساحة ابملرت املربع
الفراغ
م.
50م 2وخيصص مساحة ل تقل عن  2م 2للطالب ىف رايض
 1الفصل ادلرايس لعدد  25طالب الاطفال ،ختصص مساحة ل تقل عن  1.50م 2يف املدارس
الابتدائية و ل تقل عن  2م 2يف الاعدادي والثانوي.
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احلد ا ألدىن للمساحة ابملرت املربع
الفراغ
م.
تسع ( )%50من عدد طالب املدرسة ول تقل مساحهتا عن
 2قاعات ا ألنشطة متعددة ا ألغراض
 200م2
60م 2وللك ( )20فصل خمترب حاسوب
خمترب حاسوب
3
50م 2مع غرفة حتضري وخمزن وللك ( )10فصول ىف مدارس
خمترب علمى
4
التعلمي الاسايس وحبد أأدىن خمتربين.
خمترب (كميياء – فزيايء – أأحياء – 60م 2مع غرفة حتضري وخمزن بسعة  10م 2ومبعدل خمترب ()10
5
فصول وحبد أأدىن  3خمتربات ىف فصول الثانوية.
جيولوجيا)
 70:50م 2يف املرحلتني الابتدائية والاعدادية أأو مركز مصادر
مكتبة
6
تعمل ىف املرحةل الثانوية مبساحة ل تقل عن ( )100م.2
 60م 2وتتناسب مع أأعداد الطلبة مبعدل غرفة نشاط للك ()10
غرف أأنشطة صيفية
7
فصول ول يقل عددها عن غرفتني.
 4م/2موظف
غرف املدرسني واملرشفني
8
 30ملحق به ماكن للوضوء أأو قرب احدى دورات املياه ،وميكن
مسجد أأو مصىل تعلميي
9
أ
توفري أكرث من مصىل ىف حاةل املدارس املشرتكة.
 50م 2وبواقع  1.50م 2للك طالب.
مطعم أأو صاةل طعام
10
 12م2
غرفة العيادة أأو الطبيب
11
ل يقل عن ضعف املساحة اخملصصة للفصول وحبد أأدىن عن
 12الفناء (الساحات) واملالعب
( )150م2
جدول رمق ( )34يبني احلد ا ألدىن ملساحات اخملتربات اخلاصة ابملهناج الوزاري ابحللقة الثانية والثالثة (املدارس اخلاصة).
م.

1
2
3
4

امس اخملترب
خمترب (الاحياء – الفزيايء -
جيولوجيا)
خمترب الكميياء
خمترب العلوم العامة
خمترب ابتاكر

احلد ا ألدىن للمساحة ابملرت املربع
120م 2وتشمل غرفة حتضري وخمزن.
120م 2وتشمل غرفة حتضري وخمزن جمهز حلفظ املواد الكمييائية.
86م2
 60م2
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م.

5
6
7
8
أأ.
ب.

احلد ا ألدىن للمساحة ابملرت املربع
 168م2

امس اخملترب
خمترب التصممي والتكنولوجيا
خمترب ادارة الاعامل  -خمترب الصحة
والسالمة العلمية  -خمترب وسائل
 120م2
الاعالم الابداعي  -خمترب مشاريع -
خمترب الروبوت
 60م2
خمترب مكبيوتر
 200م2
خمترب التصنيع
جيب أأن تتناسب اخملتربات العلمية مع اعداد الفصول ادلراس ية مبعدل خمترب  1للك  10فصول وحبد
أأدىن  3خمتربات.
املساحات املطلوبة مصمت ىف حال الفصل خمصص لعدد ( )25طالب وجيب مراعاة ان تتناسب
املساحات املطلوبة للك وحدة من وحدات املبىن مع الزايدة ىف أأعداد الطلبة.

 8-16الربوزات
 .1تطبق الربوزات للمباين التعلميية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2يمت الرجوع إاىل املادة رمق ( )22هبذه الالحئة.
 9-16املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف املباين التعلميية عىل النحو التايل:
جدول رمق ( )35يبني احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف املباين التعلميية.
املنافع الصحية
الوحدة التعلميية

1

املدارس
واملباين التعلميية

توفري دورات مياه للطالب مبعدل مرحاض ومغسةل للك فصل دراىس
الطالب واحد ( )25-30طالب وتوفري مجمعات مياه مربده للرشب موزعة داخل
ا ألجنحة ويف أأماكن مظلةل من الساحات.
املدرسون توفري دورات مياه للمدرسني واملوظفني مبعدل مرحاض ومغسةل للك
واملوظفون ( )10فصول دراس ية.
Page 67 of 168

الوحدة التعلميية

املنافع الصحية
الطالب

2

رايض ا ألطفال

3

دور احلضانة

4

أأخرى

املدرسون
واملوظفون
الطالب
املدرسون

توفري دورات مياه ل ألطفال مبعدل مرحاض واحد ومغسةل للك فصل
درايس وجيب أأن تكون ا ألهجزة الصحية ابلقياسات املناس بة ل ألطفال
طبق اا للمواصفات القياس ية املعمتدة.
توفري دورات مياه للمدرسني واملوظفني مبعدل مرحاض ومغسةل للك()10
فصول دراس ية.
توفري دورات مياه مبعدل دورة للك غرفتني من غرف ا ألطفال.
توفري دورات مياه للمدرسني مبعدل مرحاض ومغسةل للك ( )10فصول
دراس ية.
توفري دورة مياه جمهزة طبق اا للمعايري القياس ية الواردة ابملادة ( )32من هذه
الالحئة.

أأحصاب
اهلمم
العيادة
توفري دورة مياه.
املدرس ية
احلارس توفري دورة مياه.
السائقني توفري دورات مياه تتناسب مع عددمه حبد أأدىن مرحاض ومغسةل.

 10-16املمرات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات العامة للمباين التعلميية عن اجلدول رمق (:)36

جدول رمق ( )36يبني احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات العامة للمباين التعلميية.
صايف عرض املمرات
الاس تعامل
( )2.50م يف احلاةل اليت تكون فهيا ( )3.00م يف احلاةل اليت تكون فهيا
املباين التعلميية
الفصول وغرف ا ألنشطة مفتوحة عىل الفصول مفتوحة عىل املمرات
( املدارس ،املعاهد،
(متقابةل) من الاجتاهني.
املمرات من اجتاه واحد.
اجلامعات)
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 11-16اشرتاطات عامة
 .1جيب املوافقة من اإدارة املباين ابلبدلية بعد التصديق من وزارة الرتبية والتعلمي ،وىف حاةل التعديل
عىل أأى مبىن ابملدرسة أأو التوسع ا ألفقي والر أأيس املس تقبيل أأو البناء عىل مراحل ميكن اخذ موافقة
مبدئية من وزارة الرتبية والتعلمي وتكون سارية ملدة ( )3س نوات برشط موافقة اجلهة املعنية.
 .2جيب اعامتد مواقف الس يارات والباصات خارج قطعة ا ألرض اخملصصة للمدرسة من الادارة املعنية.
 .3أأن يمت تصممي املدارس والروضة ودور احلضانة طبق اا للمواصفات القياس ية العاملية املعمتدة وطبق اا
لرشوط وزارة الرتبية والتعلمي والرشوط الواردة يف هذه الالحئة.
 .4جيب أأن يتوفر ابملبىن مجيع رشوط ووسائل الامن والسالمة حسب متطلبات ادلفاع املدين.
 .5أأن تتوافر يف اكفة أأجزاء وعنارص املبىن الرشوط الصحية اليت حتددها ترشيعات الصحة العامة
السارية يف ا إلمارة.
 .6خيصص للك مرحةل دراس ية مبىن أأو قسم مس تقل وللك جنس بدء اا من الصف اخلامس وجيوز
أأن تشرتك عدة أأقسام ىف اس تخدام املرفق التعلميي (خمتربات – مكتبة  -انشطة) دون الاخالل
برشط الفصل بني اجلنسني.
 .7توفري الهتوية والإضاءة الطبيعية والتكييف حسب املواصفات القياس ية املعمتدة جليع عنارص املدرسة
_خصوص اا الغرف الصفية واخملتربات والقاعات_ أأو الروضة أأو احلضانة وحبيث ل تقل فتحات
اإضاءة وهتوية املبىن عن ( )%20من مساحة أأرضية الفصول و ( )%10من مساحة املاكتب
الادارية و( )%5من املطاخب وامحلامات.
 .8مراعاة اجتاه الإضاءة حبيث تكون عىل يسار الطالب و أأل تكون يف اجلهة املقابةل للوحة التدريس
ا ألمامية.
 .9جيب اس تخدام واقيات وحواجز السقوط (درابزين أأو وارش) يف الرشفات والنوافذ واملمرات
املكشوفة.
 .10أأن تتوافر يف اكفة أأجزاء وعنارص املباين الرشوط الصحية اليت حتددها ترشيعات الصحة العامة
السارية يف ا إلمارة ،ول يُسمح ابس تخدام املواد اخلشبية والاسبس توس أأو أأي مادة بناء تسبب
رضر عىل الصحة العامة.
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 .11جيب تزويد مجيع اخملتربات يف املباين التعلميية مبراوح قوية لشفط الهواء أأو غرف غاز
( )GAS CHAMBERلإجراء التجارب الكمييائية.
 .12توفري مصعد يصلح لس تعاملت أأحصاب اهلمم للوصول اإىل الطابق العلوي ،مع توفري املنحدرات
اخلاصة هبم مبيل ل يزيد عن ( )12:1عند ا ألرصفة والسالمل اخلارجية ومناطق تغري املناسيب داخل
ملبين ومبداخهل لتسمح للطالب الوصول جليع أأحناء املبىن وساحاته دون مساعدة.
 .13توفري غرف خدمات اكفية ومناس بة (مطبخ – طباعة و أأرش يف -خمازن.)...
 .14اشرتاطات عامة خاصة ابملدارس
أأ .جيب أأن تش متل املدرسة عىل مكتبه مبساحة تتناسب مع عدد الطالب.
ب .أأن تش متل املدرسة عىل غرف إلدارة املدرسة (مدير مساعد – مدير مرشف – سكراترية
– اداريني -اخصائيني – حماس بني) ،غرف املدرسني مبساحة تتناسب مع عدد طالب
املدرسة ويمت تقدير عددمه التقريىب بواقع ( )1,50عدد الفصول  ،مع توفري غرفة خاصة حلفظ
اوراق الامتحاانت (كنرتول).
ج .أأن تش متل املدرسة عىل اخملتربات وغرف احلاسب الىل وقاعات النشاطات مبا يتناسب مع
عدد الطالب ،و أأن تكون اخملتربات بعيدة عن الفصول ادلراس ية بقدر الإماكن.
د .أأن تش متل املدرسة عىل مقصف واحد عىل ا ألقل مع (اكفترياي أأو مطعم) مع اخلدمات الالزمة
من خمزن وماكن مكيف لتناول الاطعمة أأو قاعة طعام مبرافقها تتناسب مع توزيع الطالب
وعددمه ،كام يكون مطابق اا للرشوط الصحية اليت حتددها ترشيعات الصحة العامة السارية يف
ا إلمارة.
ه .توفري ساحة للطالب للعب ىف املدارس ورايض ا ألطفال مبساحة ل تقل عن ضعف مساحة
الفصول ادلراس ية وسارية للعمل ومن الرضوري يكون جزء اا من هذه الساحة مظل اال حبد أأدىن
( )%30من مساحة الساحة ،ومبواد يمت املوافقة علهيا من اجلهة املتخصصة.
و .أأن تش متل املدرسة عىل املالعب الرايضية الالزمة وفق اا لرشوط وزارة الرتبية والتعلمي كام
جيب أأن تشمل املدرسة عىل قاعة للنشاطات احلرة (النشاطات متعددة ا ألغراض).
ز .أأن تش متل املدرسة عىل عيادة حصية تتكون عىل ا ألقل من غرفة لطبيب املدرسة و أأخرى
للممرضة ملحق هبام غرفة حفص ودورة مياه منفصةل عىل أأن تكون مساحهتام مطابقة للرشوط
الصحية اليت حتددها ترشيعات الصحة السارية يف ا إلمارة.
Page 70 of 168

ح .جيب أأن تكون خزاانت الغاز اإن وجدت ابدلور ا ألرىض وتفتح من خارج املبىن.
 .15اشرتاطات عامة خاصة برايض ا ألطفال
أأ .جيب أأن يكون مبىن الروضة مس تق اال عن املراحل ادلراس ية ا ألخرى ،و أأن تكون الفصول
ادلراس ية يف الطابق ا ألريض فقط وميكن جتاوز ذكل يف حاةل وجود أأس باب فنية توافق علهيا
ا إلدارة اخملتصة ويف هذه احلاةل تؤخذ يف الاعتبار اشرتاطات ا ألمن والسالمة دلرء ا ألخطار
اخملتلفة وتطبيق مجيع املواصفات العامة املطلوبة.
ب .جيب الا يزيد عدد الطالب ابلصف عن  25طالب وخيصص للطالب الواحد مساحة ل تقل
عن ( )2م.2
ج .أأن تش متل الروضة عىل غرف ل إالدارة وللمدرسني واملرشفني ومبا يتناسب مع عدد الطالب
طبق اا لرشوط وزارة الرتبية والتعلمي والرشوط اليت حتددها ا إلدارة اخملتصة.
د .جيب أأن تش متل الروضة عىل عيادة تتكون عىل ا ألقل من (غرفتني ودورة مياه منفصةل)
ومزودة بآأمه املعدات الطبية وا إلسعافات ا ألولية الالزمة ل ألطفال عىل أأن تكون مساحهتا
مطابقة للرشوط الصحية احملددة يف ترشيعات الصحة العامة السارية يف ا إلمارة.
ه .توفري صاةل أألعاب داخلية مغلقة ومكيفة ل يقل احلد ا ألدىن ملساحهتا عن  100م 2وتتناسب
مع عدد ا ألطفال.
و .توفري غرفة مصادر التعمل بواقع  1م 2للك طالب عىل الا يقل احلد ا ألدىن ملساحهتا عن 100
م.2
ز .توفري ساحة ل أللعاب تغطى ضعف مساحة الفصول ادلراس ية عىل أأن يمت تظليل جزء ل يقل
عن ( )%50من مساحة هذه الساحة وكذكل ختصيص جزء اا من الساحة لزراعة الشجريات
وا ألزهار ووضع ا أللعاب املناس بة ل ألطفال ومبواد يمت املوافقة علهيا من اجلهة املتخصصة.
ح .أأن تش متل الروضة عىل مقصف واحد عىل ا ألقل.
ط .جيب ختصيص قاعة من قاعات الروضة ل ألنشطة احلرة.
ي .عدم السامح بوجود مس بح لقسم الروضة الا ىف حاةل تآأمني التصممي يف جزء منفصل وأمن
وغري متصل ابلفصول ادلراس ية وبرقابة اخملتصني.
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 .16اشرتاطات عامة خاصة بدور احلضانة
 .1جيب أأن تكون احلضانة يف ادلور ا ألريض و أأن تش متل عىل مساحات خالية ميكن اس تخداهما
للنشاط احلريك ل ألطفال وميكن جتاوز ذكل يف حاةل وجود أأس باب فنية توافق علهيا ا إلدارة ويف
هذه احلاةل يؤخذ يف الاعتبار اشرتاطات ا ألمن والسالمة دلرء ا ألخطار اخملتلفة.
 .2جيب أأن ختصص يف املبىن عيادة تتكون عىل ا ألقل من (غرفتني ودورة مياه منفصةل) ومزودة
بآأمه املعدات الطبية وا إلسعافات ا ألولية الالزمة ل ألطفال عىل أأن تكون مساحهتا مطابقة
للرشوط الصحية احملددة يف ترشيعات الصحة العامة السارية يف ا إلمارة.
 .3أأل تقل املساحة بني ا ألرسة يف غرف احلضانة عن ( )1.00مرت.
 .4توفري فناء واسع مظلل ومغطى ابلرمل والزراعة ويتناسب مع عدد ا ألطفال.
املادة ( :)17املباني الصحية

 1-17املوقع
 .1يرصح ابإقامة املستشفيات والعيادات يف املناطق املرصح فهيا هبذا الاس تعامل طبق اا للخريطة امللحقة
بنظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة.
 .2جيب أأن يكون موقع الصيدليات و مراكز اللياقة البدنية والتدليك والتخسيس يف املناطق اليت
يرصح فهيا ابلس تعاملت التجارية.
 .3جيب أألا تقل املسافة بني أأي صيدلية و أأقرب صيدلية أأخرى عن ( )200م عىل طريق مروري.
 2-17نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 3-17الارتدادات
تطبق الارتدادات للمباين الصحية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 4-17املناسيب والارتفاعات
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
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 .2يسمح يف حاةل ارتفاع املستشفى عن  10طوابق خبالف ادلور ا ألريض معل طابق خدمات
للخدمات املياكنيكية والكهرابئية والصحية وما يف حمكها ل يزيد ارتفاعه عن ( )3.00مرت  ،ول يقل
عن ( )2.40مرت ،وميكن تكراره لك  10طوابق بعد موافقة الإدارة اخملتصة.
 .3يكون احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاع املباين الصحية طبق اا للجدول التايل:
جدول رمق ( )37يبني احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاع املباين الصحية.
الاس تعاملت
املستشفيات
الصيدليات
مراكز اللياقة والتدليك والتخسيس

احلد ا ألقىص لصايف الارتفاع
احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع
طبق اا لدلراسات اخلاصة هبا
( )3.50مرت

( )4.50مرت

 5-17طابق الرسداب
 .1يسمح ببناء رسداب للمستشفى عىل املساحة املبنية لدلور ا ألريض وخيصص ألغراض طبية ختدميية
للمستشفى مثل اخملازن واملطاخب وغرف ا ألشعة وغرف امللفات وغريها وذكل حسب طبيعة التصممي
وما زاد عنه يس تخدم مكواقف س يارات.
 .2أأل يزيد أأقىص ارتفاع ملنسوب سقف الرسداب عن ( )1.20مرت مقاس اا من منسوب الشارع احملاذي
للمدخل الرئيس للمباين.
 6-17طابق السطح
يقترص طابق السطح عىل غرف اخلدمات فقط (غرفة املصعد وخزاانت املياه ومعدات التكييف
املركزي )....وابلنسب والرشوط املذكورة ابملادة رمق ( )26من هذه الالحئة.
 7-17مواقف الس يارات
حيدد عدد مواقف الس يارات املطلوب طبق اا للجدول رمق (:)38
جدول رمق ( )38يبني احلد ا ألدىن عدد مواقف الس يارات املطلوبة للمباين الصحية.
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الاس تعامل
املستشفيات

التفصيل
 لك رسير خمصص للمرىض. يف حاةل وجود عيادات خارجية ملحقة ابملستشفيفاإنه يضاف موقف واحد للك ( )70مرت مربع من مجموع
املساحة الصافية للعيادات.

احلد ا ألدىن ملواقف الس يارات
1
1

 17-8مساحات وأأبعاد الفراغات
 1-8-17املستشفيات
 .1ل تقل مساحة الاس تقبال وانتظار العمالء وهبو املدخل الرئيس عن ( )120مرت مربع.
 .2جيب أأل تزيد مساحة النشاط التجاري عن  %5من مساحة البناء لدلور ا ألريض ويسمح
ابس تغاللها كصيدلية ،حمل زهور ،حمل هدااي ،اكفترياي ،حمل نظارات وغريها من ا ألنشطة
التجارية املطلوبة للمستشفيات.
 2-8-17العيادات
جيب أأل تقل مساحة العيادة عن غرفتني وصاةل و أأل تقل مساحة لك مهنام عن ( )12مرت مربع ،مع
مراعاة أأن يمت ختصيص غرفة منفصةل للعالج وصاةل منفصةل لنتظار الرجال و أأخرى لنتظار النساء.
 3-8-17الصيدليات
أأل تقل مساحة الصيدلية عن ( )28مرت مربع.
 4-8-17مراكز اللياقة والتدليك والتخسيس
 .1جيب أأن خيصص ماكن منعزل وغرفة صغرية لتبديل املالبس للجنسني.
 .2خيصص اسرتاحة بعيدة عن التيارات الهوائية للجلوس عقب اخلروج من امحلامات الرطبة
(البخار) وامحلامات اجلافة (السوان).
 9-17الربوزات
 .1تطبق الربوزات للمباين الصحية طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2يمت الرجوع لالشرتاطات العامة ابملادة رمق ( )23هبذه الالحئة.
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 10-17املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف املباين الصحية كام ابجلدول (:)39
جدول رمق ( )39يبني احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف املباين الصحية.
الوحدة الصحية
1

املستشفيات

2

العيادات
مراكز اللياقة البدنية والتدليك
والتخسيس

3

املنافع الصحية
يمت توفري املنافع الصحية لها وفق اا لدلراسات اخلاصة واملواصفات
واملقاييس العاملية.
(عىل أأن تقدم ادلراسة ألخذ موافقة ا إلدارة املتخصصة).
أأن تش متل العيادة عىل دورة مياه واحدة عىل ا ألقل.
تزود بدورات مياه و أأحواض اغتسال (دش) للجنسني
وبآأعداد تتناسب مع مساحة املركز.

 11-17املمرات
جيب أأل يقل صايف عرض املمرات العامة للمباين الصحية عن متطلبات الاس تخدام وحبد أأدىن
( )2.40م.
 12-17أأماكن التفريغ والتحميل
تُطبق الاشرتاطات الواردة ابلبند ( )10-14من املادة ( )14من هذه الالحئة.
13-17اشرتاطات عامة
 1-13-17املستشفيات
 .1احلصول عىل موافقة دائرة الصحة واخلدمات الطبية كرشط أأسايس للحصول عىل رخصة البناء.
 .2جيب أأن يمت تصممي وتنفيذ املستشفي وفق اا ل ألسس القياس ية العاملية املعمتدة للمستشفيات.
 .3أأن تمت دراسة مساحات العنارص وعالقهتا مع بعضها البعض وعرض املمرات وا ألبواب والمتديدات
الكهرابئية والصحية واملياكنيكية الالزمة واملواد املس تخدمة مبا يتوافق مع أأنواع ومواصفات وقياسات
ا ألهجزة واملعدات الطبية املس تخدمة فهيا.
 .4أأن يمت اإعداد خمططات الفرش ادلاخيل حمدد اا علهيا أأنواع ومقاسات ا ألهجزة واملعدات املس تخدمة
يف الاقسام اخملتلفة.
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 .5أأن يمت توفري الهتوية والإضاءة الطبيعية لغرف اإقامة املرىض وغرف الانتظار واملاكتب والصالت
وتوفري الهتوية املياكنيكية طبق اا للمواصفات القياس ية املعمتدة ل ألجزاء ا ألخرى غري املتوفر لها هتوية
طبيعية.
 .6أأن تكون شدة الإضاءة (الطبيعية أأو الصناعية) يف مجيع أأجزاء طبق اا للمواصفات القياس ية العاملية
املعمتدة.
 .7أأن تكون غرف اإقامة املرىض بعيدة ما أأمكن عن الشوارع ومواقف الس يارات ،و أأن يكون اجلدار
مانع اا لنتقال الصوت من غرفة اإىل أأخرى.
 .8تزويد املستشفي مبودل كهرابء احتياطي.
 .9توفري غرف القاممة ووسائل التعامل والتخلص من النفاايت الطبية طبق اا للمواصفات اخلاصة واختاذ
الإجراءات الالزمة وموافقات ا إلدارة املتخصصة.
 .10جيب عىل الاستشاري تقدمي دراسة مس توفية للمصاعد العامة ومصاعد املرىض كام ابملادة ()39
من هذه الالحئة.
 2-13-17العيادات والصيدليات
أأ .احلصول عىل موافقة دائرة الصحة واخلدمات الطبية كرشط للحصول عىل رخصة أأعامل البناء
أأو لدليكور.
ب .أأن تكون ا ألرضية من مواد ملساء سهةل التنظيف.
 3-13-17مراكز اللياقة البدنية والتدليك والتخسيس
 .1احلصول عىل موافقات اجلهات املعنية اخملتصة.
 .2أأن تتوافر يف املبىن الرشوط الصحية املناس بة من حيث الإضاءة والهتوية الطبيعية.
 .3أأن تكون وس يةل اإنتاج البخار محلامات البخار مفصوةل فص اال اتم اا عن امحلام.
 .4عدم تركيب أأهجزة رايضية أأو أأدوات تسبب اإهجادات عىل اجلدران ويسمح فقط برتكيب ا ألهجزة
البس يطة عىل أأن يمت تثبيهتا بطريقة أمنه.
 .5أأن تكون حمال ا أللعاب الرايضية اليت تنتج عهنا ضوضاء أأو اهزتازات (اكراتيه ،رفع أأثقال ،وغريها)
يف الطابق ا ألريض أأو املزيانني من املبىن ،كام جيب أأن جتهز أأرضياهتا وجدراهنا مبواد عازةل للضوضاء.
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املادة ( :)18صاالت األفراح

 1-18املوقع
 .1أأن يكون املوقع خمصص اا لالس تعامل التجاري ويتناسب مع نشاط املرشوع ،ويقع عىل شارعني
متقاطعني أأحدهام رئييس (جتاري) و أأخر فرعي ،أأو املواقع اخملصصة لهذا الاس تخدام.
 .2أأن يكون عرض الطريق اذلي تطل عليه القاعة أأو الصاةل ( )20مرت اا كحد أأدىن.
 .3ل تقل املساحة عن ( )4000مرت مربع ،ول يقل طول الضلع املطل عىل الشارع الرئيس عن ()50
مرت.
 .4ل تقل املسافة بني موقع املرشوع و أأقرب مستشفى عن ( )500مرت من مجيع اجلهات.
 .5ل تقل املسافـة بني موقع املشـروع و أأقرب مسجد عن ( )250مرت من مجيـع اجلهات.
 .6ل تقل املسافة بني موقع صاةل ا ألفراح وأخرى عن ( )500مرت من مجيع اجلهات مقاسة من احلدود
اخلارجية ل ألرض.
 .7يراعى اإقامة صالت ا ألفراح بعيد اا عن أأماكن بيع الوقود و الغاز وما شاهبها من أأماكن قد تنشآأ عهنا
خطورة حبيث يفصل موقع املرشوع عن هذه املنشآت شارع فرعي ل يقل عرضه عن ( )25مرت،
أأو قطعة أأرض من خمطط معمتد ل يقـــل عرضها عن ( )25مرت.
 2-18نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من الإدارة املعنية.
 3-18الارتدادات
ل تقل ارتدادات البناء عىل الشوارع احمليطة واجلوار عن املسافات املسموح هبا يف نظام البناء يف
املنطقة ،وحبيث ل يقل عن ( )3مرت.
 4-18مواقف الس يارات
 .1توفري موقف واحد للك( )20مرت مربع من مساحة القاعة أأو الصاةل .
 .2تآأمني املواقف مضن ساحة مكشوفة أأو قطعة جماورة مالصقة للبناء تس تخدم لالصطفاف يف حال
عدم توفر املواقف مضن حدود ا ألرض املقام علهيا املرشوع وعىل أأن يمت دمج قطعة الارض مع
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أأرض املرشوع ومينع فك ادلمج لحق اا اإل يف حاةل تغيري الاس تخدام لنشاط أخر ل يتطلب هذا
الرشط.
 .3مراعاة سالمة التصممي يف دراسة حركة دخول وخروج الس يارات للصاةل و أأخذ موافقة جلنة
الاشرتاطات التخطيطية عىل التصممي.
املادة ( :)19حمطات البرتول والتزود بالوقود

 1-19املوقع
 .1يرصح ابإنشاء حمطات البرتول يف املناطق اخملصصة ذلكل يف اخلريطة امللحقة بنظام تصنيف وتقنني
اس تعاملت ا ألرايض يف اإمارة ر أأس اخلمية.
 .2ل يرصح ابس تعامل ا ألرايض اخملصصة حملطات البرتول ألية اس تعاملت أأخرى سوى بعض
الاس تعاملت الثانوية اخملصصة خلدمة الس يارات واحملالت التجارية للمرشوابت والوجبات الرسيعة
وما يف حمكه.
 2-19نس بة البناء
تطبق نس بة البناء املقررة طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 3-19الارتدادات
 .1تطبق الارتدادات للمنشآت طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية.
 .2يف حال مل تذكر الاشرتاطات التخطيطية الارتداد فيجب أأن يكون احلد ا ألدىن لرتداد هذه
املنشآت عن حد ا ألرض مبقدار ( )3.00مرت من هجة اجلوار.
 .3يراعى أأن تكون مجيع مباين حمطة البرتول بعيدة عن فتحات خزاانت الوقود و أأانبيب الهتوية
واملضخات مسافة ل تقل عن ( )20.00مرت.
 4-19املناسيب والارتفاعات
 .1جيب أأل يزيد منسوب بالط الطابق ا ألريض عن ( )1.20م من جحر رصيف الشارع اجملاور.
 .2جيب أأل يزيد صايف ارتفاع احملل ومالحق اخلدمة عن ( )4.50مرت.
 .3ختضع الارتفاعات ا ألخرى طبق اا دلراسة خاصة تُقدم للجهة اخملتصة.
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 5-19مواقف الس يارات
جيب توفري مواقف الس يارات مبعدل موقف للك ( )70مرت مربع من املساحة الصافية للمحالت
التجارية (ميين ماركت) واخلدمات اليت حتتاج ملواقف س يارات ويراعى أأل تعيق هذه املواقف حركة
الس يارات داخل احملطة.
 6-19مساحات و أأبعاد الفراغات
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن ملساحات و أأبعاد الفراغات اكليت:
 .1جيب أأل تقل املساحة اخملصصة خلدمة الس يارات واحملالت التجارية للمرشوابت والوجبات الرسيعة
وما يف حمكه عن ( )150مرت مربع.
 .2يرصح بعمل ( )3غرف كحد أأقىص لسكن العامل يف اكفة احملطات الواقعة خارج حدود املدينة مع
مراعاة مساحات و أأبعاد الفراغات السكنية كام جبدول رمق ( ،)3ول يسمح بعمل غرف سكن العامل
يف اكفة احملطات الواقعة داخل املدينة.
 7-19املنافع الصحية
يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها وفق اا للجدول اليت:
جدول رمق ( )40يبني احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف حمطات البرتول والزتود ابلوقود.
احلد ا ألدىن للمنافع الصحية
اخلدمات
جيب أأن تتناسب عدد دورات املياه مع عدد العامل بواقع مرحاض ومغسةل للك
العاملون ابحملطة
( )20عامل وموظف.
جيب توفري دورات مياه (نساء ،رجال) حبيث تكون مس تقةل عن تكل اخملصصة
اخلدمة العامة
للعاملني يف احملطة وتش متل عىل ما ل يقل عن دورتني ومغاسل للك مهنام وذكل
(للمتعاملني)
يف موقع مناسب.
يمت الرجوع إاىل اشرتاطات املنافع الصحية للمساجد املبينة ابلبند ( )15-11ابملادة
مسجد
( )15من هذه الالحئة وحبد أأدىن دورة مياه وميضآأة ومغسةل ملحقة ابملسجد.
جيب وجود حد أأدىن دورة مياه واحدة ومغسةل اإضافية.
مطعم
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 8-19اشرتاطات عامة
 -1جيب عىل الاستشاري مراجعة هيئة حامية البيئة والتمنية وهيئة الرصف الصحي يف ا إلمارة للحصول
عىل املوافقة املبدئية قبل وضع التصاممي واخملططات يف صورهتا الهنائية.
 -2جيب توفري رشوط ا ألمن والسالمة املعمتدة دلى اإدارة ادلفاع املدين اب إلمارة ،ويراعى أأن تكون
ا ألبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق طبق اا لشرتاطات اإدارة ادلفاع املدين و أأن تفتح يف اجلهة
املعاكسة للمحطه بعيد اا عن مصادر اخلطر.
 -3جيب تزويد حمطات خدمة وغس يل الس يارات ابلوسائل واملعدات املناس بة لرصف وتنقية املياه
مثل غرف ترسيب الرمال ومصائد الزيوت واملضخات لضامن تنقية املياه قبل توصيلها مع خزاانت
التحليل أأو الش بكة العمومية.
 -4عىل الاستشاري تقدمي خمطط للموقع العام للمحطة موحض اا فيه:
أأ .مسارات ادلخول واخلروج املقرتحة للمحطة مبا يتناسب مع رسعة الشارع الواقعة عليه احمل طة
ونصف قطر دوران ادلخول معمتدة من الإدارة املعنية ابدلائرة.
ب .مجيع عنارص الشارع القامئة ملسافة  500مرت قبل وبعد موقع احملطة واليت تشمل عىل لوحات
مرور ،أأمعدة الإانرة ،ا ألجشار ،غرف التفتيش ،غرف املضخات ،وحمطات الكهرابء الفرعية وما
يف حمكها.
ج .اجتاه السري وعدد مسارات الشارع والرسعة املعلنة عليه.
ً
سادسا :اشرتاطات عامة

املادة ( :)20ارتفاعات املباني

 -1حيدد املنسوب املرجعى للمباين عىل ارتفاع ( )0.30م فوق منسوب حافة الشارع أأو الطرق املطةل
علهيا قطعة ا ألرض .ويف حال وجود ميول طولية يف الشارع يراعى معل التدرج املطلوب يف منسوب
الطابق ا ألريض مبا يضمن احلفاظ عىل املنسوب املرجعي املطلوب للشارع أأو الطرق الرئيس ية املطةل
حبسب ا ألحوال ،وجيب أأل يزيد منسوب أأرضية الطابق ا ألريض للمباين عن ( )1.20مرت ابس تثناء
الفيالت السكنية وما مل يذكر خالف ذكل.
Page 80 of 168

 -2يمت حتديد ارتفاعات املباين بدء اا من منسوب جحر رصيف الشارع اجملاور واملعمتد حلساب منسوب
بالط الطابق ا ألريض ووفق اا لتفاصيل خمطط ارتفاعات املباين للمدينة وذكل ابس تثناء املباين اليت
تصدر بشآأهنا قرارات خاصة.
وبصفة عامة يكون احلد ا ألقىص لرتفاعات املباين مساو ااي جملموع ارتفاعات الطوابق حسب الرشوط
التخطيطية (ارتفاع ادلور املسموح به للك طابق حسب الالحئة والاشرتاطات) ابملرت مضاف اا اإليه
منسوب ادلور ا ألريض (كام ابلشلك رمق .)1
 -3جيب أألا يقل ارتفاع الوارش (تصوينة السطح) يف املباين عن ) (1.00م بعد التشطيب الهنايئ
وطبقات العزل اخملتلفة ،ول يزيد عن ) (1.80م إال يف حالت معاجلة الواهجات معامر ااي أأو ىف بعض
املباين والىت تنص اشرتاطاهتا خالف ذكل وطبق اا ملوافقة اجلهة اخملتصة.
 -4يكون صايف ارتفاع املباين ا ألخرى وتشمل (املواقف املسقوفة واملباين املتخصصة) كام يوحض جدول
رمق (:)41
جدول رمق ( )41يبني احلد ا ألدىن وا ألقىص لرتفاع الاس تعاملت ا ألخرى.
الاس تعاملت
املواقف املسقوفة
املباين املتخصصة

احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع
( )2.50مرت
(صايف أأسفل اجلسور وخطوط اخلدمات املعلقة)

احلد ا ألقىص لصايف
الارتفاع
( )4.00مرت

طبق اا لدلراسات اخلاصة هبا.

 -5جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف ارتفاع املمرات ادلاخلية والعامة للمباين عن:
أأ )2.70( .م للمباين السكنية وسكن العامل ومباين املاكتب واملباين املتخصصة.
ب )3.00( .م للمباين التجارية وممرات املباين التعلميية والصحية.
 -6يرصح ولالعتبارات اخلاصة اليت تتصف هبا طبيعة بعض املباين والتصاممي املعامرية ( املعارض ،دور
السيامن ،املدارس ،املراكز التجارية ،التجهزيات الصناعية..،وما يف حمكها) جتاوز الارتفاعات املشار
اإلهيا يف هذه املادة ،أأو املواد ا ألخرى من هذه الالحئة وتطبق بشآأهنا املواصفات القياس ية املعمتدة
من اللجنة الفنية واحتياجات أأحصاب اهلمم بلك اس تعامل مع مراعاة تنس يق ارتفاعات تكل املباين
مع املباين اجملاورة.
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 -7يف أأنواع املباين اليت مل يذكر فهيا أأقىص ارتفاع لطابق السطح (ويسمح لها بطابق سطح) أأو الرسداب
يكون احلد ا ألقىص لرتفاع طابق السطح ( )3.50مرت واحلد ا ألدىن لرتفاعه ( )2.70مرت ،و أأقىص
ارتفاع لطابق الرسداب ( )3.50مرت و أأدىن ارتفاع هل ) (2.50مرت.
 -8حتدد ا ألجزاء اليت يرصح لها بتجاوز الارتفاع يف املباين واملنشآت عىل النحو التايل:
أأ .العنارص الزخرفية بصفة عامة مبا يف ذكل املآذن والقباب وا ألبراج الزخرفية والرتاثية.
ب .املداخن ووسائل ترصيف ادلخان ،خزاانت املياه وأابر املصاعد والسالمل ،هوائيات الراديو
والتلفزيون ،و أأبراج التربيد ومظالت التعريش (الربجولت) وهمابط الطائرات العمودية و أأجزاء من
تصوينة السطح.
ج .ا ألبراج التجارية ل إالعالانت رشيطة أأن تكون متفقة مع ا ألنظمة والرشوط املعمتدة من قبل ا إلدارة
املعنية يف هذا الشآأن.
د .جيوز يف اجلالوانت والقباب جتاوز احلد ا ألقىص لرتفاع املبىن واحلد ا ألقىص لصايف الارتفاعات
ادلاخلية وذكل لتحقيق املتطلبات الإنشائية واجلالية.
 -9يشرتط للترصحي بتجاوز الارتفاعات يف احلالت اليت مت الإشارة اإلهيا يف الفقرة السابقة مع مراعاة ما
يىل:
 -1أأل يس تغل أأي جزء من املنشآت اليت رصح فهيا بتجاوز الارتفاع ل ألغراض السكنية أأو التجارية
وعيل أأن تكون لوحات الإعالانت حسب الارتفاعات املسموح هبا يف الترشيعات املنظمة لها.
 -2أألا يتجاوز الارتفاع القدر الالزم ألداء وظيفته طبق اا ملا تقرره اللجنة الفنية ،و أأل يشلك خطر اا عىل
حركة الطريان أأو رضر اا للجوار.
 -3يشرتط مراجعة دائرة الطريان املدين اب إلمارة يف حاةل جتاوز ارتفاع املبىن أأو الربج أأو الرافعة عن
( )60مرت وتقدمي دراسة جوية تثبت عدم تآأثري املبىن أأو الربج أأو الرافعة عىل سالمة الطائرات
يف حاةل اكن ارتفاعه ( )150مرت فآأكرث.
املادة ( :)21احلدود الدنيا ملساحات وأبعاد الفراغات اخلدمية

 .1ل جيوز أأن تقل مساحة أأرضية و أأبعاد أأية فراغ خدمية من فراغات وغرف خدمية للمبىن امعا ييل:
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جدول رمق ( )42يبني احلد ا ألدىن للمساحات وا ألبعاد املسموح هبا للفراغات والغرف اخلدمية.
احلد ا ألدىن للبعد ابملرت
أأدىن مساحة ابملرت املربع
نوع الفراغ
2.20
7.00
غرفة احلارس
1.50
3.00
امحلام  -حامم غرفة احلارس
1.10
1.80
مرحاض (دورة املياه)
طبق اا ملا ورد ابملادة رمق ( )32من هذه الالحئة.
امحلام اخلاص بآأحصاب اهلمم

1
2
3
4
 .2جيب أأل يقل مسك مجيع اجلدران اخلارجية للمباين عن  20مس.
املادة ( :)22االرتدادات

حتدد الارتدادات للمباين طبق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة عن الإدارة املعنية ونظام تصنيف
ابتداءمن حد قطعة ا ألرض.
وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة ،ويمت قياس الارتداد ا
 -1ابس تثناء املباين التجارية يطبق الارتداد ابتداء من الطابق ا ألريض جليع املباين.
 -2حتدد الارتدادات من حدود ا ألرض جتاه املناطق املفتوحة اكلرتداد جتاه السكة ما مل يذكر خالف
ذكل.
 -3جيب أأل يقل الارتداد بني املباين املتخصصة أأو العامة أأو املباين اليت مل يذكر لها اشرتاطات هبذه
الالحئة وبني حد ا ألرض من مجيع الاجتاهات عن ( )3.00مرت (ما مل يذكر خالف ذكل ابلشرتاطات
التخطيطية الصادرة من ا إلدارة املعنية).
 -4جيب أأل يقل الارتداد ادلاخيل بني أأي مبنيني رئيسني عن ( )3.00م.
 -5ابس تثناء الربوزات املرصح هبا وفق اا للامدة ( )22والبند ( )11-6من املادة ( )6من هذه الالحئة
واملواد املرصح ابلربوز هبا ووفق اا لالشرتاطات التخطيطية ،فاإنه ل يرصح بآأية بروزات جاملية أأو
مس تغةل يف الارتدادات.
 -6جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لالرتداد جليع املباين همام بلغ ارتفاعها من هجة املقربة عن ( )5.00مرت.
 -7جيب عند الارتداد من هجة اجلوار ،السكك ،املناطق املفتوحة والشوارع مراعاة التصممي ا إلنشايئ
(العنارص الإنشائية) وخطوط اخلدمات اخملتلفة.
 -8جيب الالزتام ابلرتدادات مبا ل يتعارض مع الاشرتاطات التخطيطية الصادرة عن الإدارة املعنية
ونظام تصنيف وتقنني الاس تعاملت ا ألرايض يف ا إلمارة.
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املادة ( :)23الشرفات والربوزات

 -1يرصح بربوز رشفة عىل طول أأو جزء من واهجة املبىن املش يدة عىل حد قطعة ا ألرض املطةل عىل
طريق ما وذكل وفق الرشوط التالية:
أأ .أأن تكون الرشفة يف الطابق ا ألول مفا فوق.
ب .أأن يكون احلد ا ألدىن لصايف ارتفاع الرشفة عن مس توى جحر الرصيف املمهد ل يقل عن
( )3.00مرت.
مع مراعاة أأنه ل يرصح بربوز أأية رشفة عىل سكة أأو شارع عرضه أأقل من ( )7.50مرت أأو
داخل احلدود ادلنيا للمناور وا ألفنية والارتدادات ،كام ل يرصح بعمل بروزات اإنشائية للجدران
الاستنادية ولقواعد و أأساسات املباين وا ألسوار خارج حدود قطعة ا ألرض.
 -2يرصح ابإغالق ومض الرشفات البارزة عن حد قطعة ا ألرض اإىل املساحة ادلاخلية للمبىن وذكل
حسب الرشوط التالية:
أأ .أأل يقل عرض الشارع عن ( )7.50مرت.
ب .أأن تكون الربوزات يف الطابق ا ألول والطوابق اليت تعلوه.
ج .يرصح ابلربوز وفق اا ملا يآأىت ابشرتاطات البناء الصادرة عن الإدارة املعنية ،ويف أأنواع املباين اليت
مل يذكر فهيا أأي اشرتاطات للربوز يمت السامح ابلربوز ( )1.50مرت عىل واهجات املباين عىل أأن
يكون الربوز ابتداء من الطابق ا ألول والطوابق ا ألعىل ،ومبا ل يتعدى الارتداد املطلوب.
 -3يرصح بربوز جاميل غري مس تغل طبق اا للرشوط التالية:
أأ .يرصح بربوز جاميل غري مس تغل مبقدار ( )0.30مرت.
ب .بروز جاميل غري مس تغل حبد أأقىص ( )0.20مرت داخل ألفنية واملناور اليت تزيد أأبعادها عىل
( )4.60X4.60مرت مربع.
ج .يرصح بربوز جاميل غري مس تغل داخل ا ألروقة وفق املادة ( )36من هذه الالحئة.
د .يرصح بربوز جاميل غري مس تغل حبد أأقىص ( )0.10مرت ل ألسوار خارج قطعة ا ألرض.
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املادة ( :)24العرائش (الربجوالت)

 -1يرصح ابإنشاء عرائش (برجولت) حول ا ألبنية يف املساحات اخلالية من قطعة ا ألرض ويف
الارتدادات وحبيث ل تقل نس بة التفريغ فهيا عن ( )%50من مجموع مساحهتا و أأل يزيد ارتفاعها
عىل ( )3.00مرت.
 -2يرصح ابإنشاء عرائش (برجولت) لتغطية أأحواض الس باحة عىل السطح برشط أأل يقل
ارتدادها عن ( )1.50مرت من حد املبىن و أأل يزيد بروزها عن ( )1.50مرت من حدود حوض
الس باحة ،و أأل يزيد ارتفاعها عىل ( )3.00مرت فوق منسوب حوض الس باحة.

املادة ( :)25طابق السرداب (حتت األرضي)

تكون الرشوط العامة إلنشاء طابق الرسداب كام ييل:
 -1جيب أأن يكون احلد ا ألدىن لصايف ارتفاع الرسداب ( )2.50مرت ول يشمل ارتفاع حزي اخلدمات.
 -2يسمح ببناء الرسداب باكمل قطعة ا ألرض إال يف حاةل قطع ا ألرايض السكنية والفيالت
الاستامثرية فيمت البناء عىل مساحة ادلور ا ألريض فقط.
 -3ل حتتسب مساحة الرسداب من مضن نس بة البناء املسموح هبا.
 -4ل جيوز اس تعامل طابق الرسداب لغاايت السكن أأو املاكتب أأو الاس تعاملت التجارية ،كام ل
جيوز اس تخدام طابق الرسداب اس تخدام اا منفص اال عن املبىن الرئيس ،ويقترص اس تعامهل فقط
ل ألغراض التالية:
أأ .مواقف الس يارات واخلدمات اخلاصة ابملبىن (غرفة كهرابء ،اتصالت ،خزاانت مياه،
مضخات وما يف حمكها).
ب .اخلدمات اخلاصة ابلساكن (غرفة الغس يل ،جتفيف املالبس ،حامم الس باحة ،النادي الصحي
واخلدمات امللحقة هبام و أألعاب ا ألطفال وا أللعاب الرايضية وخالفه) ،وجيوز اإقامة أأكرث من
رسداب ملواقف الس يارات.
 -5توفري الهتوية والإضاءة يف طابق الرسداب طبق اا لالشرتاطات الواردة يف املواد ()28&27&26
من هذه الالحئة.
 -6يراعى عدم بروز أأي جزء من طابق الرسداب أأو ا ألساسات اخلاصة به خارج حدود قطعة
ا ألرض.
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 -7يراعى عند معل س ند جوانب احلفر عدم اس تعامل أأرض اجلوار إال بعد احلصول عىل موافقة
خطية من املاكل (اجلوار) ،وكذكل عدم بروزها خارج حدود قطعة ا ألرض يف الشوارع والسكك
واملناطق املفتوحة أأل بعد تقدمي تصمميها الإنشايئ ل إالدارة اخملتصة وموافقة اجلهة املعنية ،مع مراعاة
توفري مجيع رشوط السالمة ملنشآت اجلوار أأثناء اإجراء معليات احلفر والصب لطوابق الرسداب
ونضح املياه وصب ا ألساسات اخلازوقية ،وتوفري مجيع رشوط السالمة ملنشآت اجلوار ،وجيب
عزل الرسداب ابلطرق الفنية املناس بة ملنع ترسب املياه اخلارجية اإليه همام اكن مصدرها ،وتوفري
وسائل ترصيف املياه مع التقيد ابملواصفات الفنية املعمتدة.
املادة ( :)26طابق السطح

 -1خيصص طابق السطح لبناء غرف أأهجزة املصاعد والسالمل وخزاانت املياه وغرف املضخات
والكهرابء والتصالت ومعدات التكييف وبعض املظالت التجميلية (برجولت) وغريها من
الاس تعاملت ا ألخرى اخلدمية املعمتدة دلى الإدارة اخملتصة ،ول يسمح ببناء غرف سكنية إال يف
طابق سطح الفيالت السكنية اخلاصة والاستامثرية فقط.
 -2جيب أأل تزيد مساحة الإنشاءات عن ( )%35من املساحة الإجاملية للطابق ا ألخري وتشمل هذه
املساحة مجيع الإنشاءات بطابق السطح ،وعىل أأن تكون من اخلرسانة املسلحة.
 -3جيب أألا يقل ارتفاع الوارش (تصوينة السطح) يف املباين عن ( )1.00م بعد التشطيب الهناىئ
وطبقات العزل اخملتلفة ،ول يزيد عن ( )1.80م إال يف حالت معاجلة الواهجات معامر ااي أأو ىف بعض
املباين والىت تنص اشرتاطاهتا خالف ذكل وطبق اا ملوافقة الإدارة اخملتصة ابدلائرة.
 -4جيب حتديد مواقع معدات التكييف واخلزاانت عىل طابق السطح وتقدمي اخملططات التفصيلية
الالزمة ملعاجلة الواهجات املعامرية بطريقه ل تشوه املنظر العام ،وحتديد الارتفاع املناسب للوارش
طبق اا لالشرتاطات التخطيطية.
 -5يرصح بوضع اللوحات الإعالنية عىل السطح طبق اا للرشوط املنصوص علهيا يف الترشيعات املنظمة
لها.
 -6ل يسمح ابس تخدام املنشآت املقامة عىل السطح (طابق السطح) ألية أأغراض جتارية بآأية وس يةل
اكنت.
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املادة ( :)27فتحات اإلضاءة والتهوية الطبيعية

 1-27الفتحات
 1-1-27اشرتاطات النوافذ:
 -1جيب أأن تؤمن يف لك غرفة (سكنية أأو غري سكنية) ولك برئ سمل أأو مطبخ أأو صاةل أأو ممر فتحة
اإضاءة وهتوية .ول تقل مساحة فتحة الإضاءة والهتوية اللكية عن ( )%10من مساحة أأرضية الغرف
اخملصصة للسكن )%5( ،من مساحة أأرضية اخلدمات (املطاخب و امحلامات واملراحيض و اخملازن
و السالمل).
 -2جيوز معل فتحات الهتوية والإضاءة بنفس النسب املذكورة يف البند السابق يف السقف رشيطة أأن
تكون هذه الفتحات متصةل ابلهواء اخلاريج مبارشة و أأل يكون هذا اجلزء املوجود فيه تكل الفتحات
خمصص اا للنوم ،و أأن تكون الفتحات مزودة بوسائل فتح مياكنيكية عىل ارتفاع ( )1.00م من أأرضية
الغرفة.
ابتداء من الطابق ا ألول
 -3جيب أأن تتوافر يف ادلرج الرئيس للمبىن فتحات هتوية وإاضاءة يف لك طابق ا
حىت ا ألخري ،ابس تثناء الفيالت السكنية يمت السامح بتوفري هتوية وإاضاءة غري مبارشة لدلرج.
 -4جيب توفري فتحات للهتوية والإضاءة الطبيعية يف املنشآت الصناعية اكملس تودعات والورش بنس بة
ل تقل عن ( )%5من مساحة ا ألرضية ،وتعترب أأبواب املس تودعات جزء اا من هذه الهتوية وا إلضاءة.
ويف حال وجود جزء مكتيب ( إاداري) ملحق ابملنشآت الصناعية فيجب أأل تقل نس بة فتحات
الهتوية والإضاءة الطبيعية هل عن ( )%10من مساحة أأرضية الفراغات املكتبية.
 2-1-27اشرتاطات ا ألبواب:
يكون احلد ا ألدىن لعرض ا ألبواب كام ابجلدول رمق (.)43
جدول رمق ( )43يبني احلد ا ألدىن لعرض أأبواب الفراغات املعامرية.
امس الفراغ املعامري
م
السالمل
1
الباب الرئيس للوحدات السكنية واملاكتب
2
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احلد ا ألدىن لعرض الباب
( )1.00م
( )1.20م

م
3
4
5
6
7
8

امس الفراغ املعامري
غرف النوم وغرف املاكتب
املطاخب
امحلامات  -املرحاض (دورة املياه)
احملالت التجارية
الورش واملس تودعات
غرف املرىض ابملباين الصحية
 -عىل أأن يكون احلد ا ألدىن لرتفاع الباب  2.20مرت.

احلد ا ألدىن لعرض الباب
( )1.00م
( )1.00م
( )0.90م
( )1.10م
( )3.00م
( )1.20م

 3-1-27اشرتاطات عامة
 -1جيب أأن تؤمن لاكفة غرف وصالت وممرات وسالمل ومطاخب وحاممات أأي مبىن الإضاءة والهتوية
الطبيعية احملددة يف املادة التالية وكذكل الهتوية الثانوية أأو الهتوية املتقاطعة عند زايدة معق الغرفة
عن ثالثة أأضعاف عرضها.
 -2عند احلاجة اإىل اإضاءة وهتوية أأي مدخل أأو ممر من خالل الغرف املتاحة هل ،فاإنه جيب إاضافة
مساحته عىل مساحة تكل الغرف لتحديد مقدار الهتوية الالزمة.
 -3ميكن استبدال الهتوية والإضاءة الطبيعية ابلهتوية والإضاءة الصناعية للمراحيض والسالمل وامحلامات
وغرف التحضري الصغرية اليت تقل مساحهتا عن احلد ا ألدىن ملساحة املطبخ ،واملمرات والصالت
والغرف لبعض املشاريع املتخصصة واليت تتطلب ذكل رشيطة توفري رشوط الإضاءة والهتوية
املياكنيكية.
 -4جيوز أأن تكون املطاخب جزء اا من فراغ صاةل املعيشة برشط توفري الهتوية املطلوبة وفق أأحاكم هذه
الالحئة لصاةل املعيشة من اجلزء املقابل للمطبخ مع توفري هتوية مياكنيكية للمطبخ.
 -5ل يسمح بعمل فتحات هتوية أأو اإضاءة عىل اجلوار اإل بعد حتقيق الارتدادات املطلوبة.
 -6وجيب أأن يراعى عند اإجراء الفتحات يف املباين ما ييل:
أأ .اس تخدام واقيات السقوط (درابزين أأو وارش) يف الرشفات وا ألسطح وعند نقاط اختالف
املناسيب والارتفاعات اليت تزيد عىل ( )1.00م.
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ب .جيب عدم فتح ا ألبواب اخلارجية يف الطوابق املتكررة عىل الهواء اخلاريج أأو درجات السالمل
مبارشة.
ج .جيب أأل يقل ارتفاع جلسات الش بابيك عن ( )1.00م اإل يف حاةل وجود رشفات (بلكوانت)
أأمام هذه الش بابيك من اخلارج أأو اإذا مت توفري مانعات السقوط (درابزين) إابرتفاع ل يقل عن
( )1.00م.
د .عىل املهندس الاستشاري دراسة ارتفاع واقيات السقوط (ادلرابزينات) بطريقة تتناسب مع نوع
وارتفاع الش بابيك والرشفات.
 -7تعد مبثابة فتحة اإضاءة وهتوية أأي جزء من انفذة ميكن فتحه ،أأو أأي ابب مصمم بشلك ميكن من
ا إلبقاء عليه مفتوح اا.
ويف مجيع ا ألحوال جيب أأن تكون الفتحة متصةل ابلهواء اخلاريج باكمل مساحهتا ،وذلكل ل تعترب أأية
فتحة مقرتنة جبهاز أيل (هجاز تكييف) فتحة هتوية مبوجب أأحاكم هذه الالحئة.
املادة ( :)28املنور والفناء

 1-28املنور
( وكام هو موحض جبدول رمق  )44تكون رشوط الإانرة والهتوية الطبيعية يف الاس تعاملت املطةل عىل
املنور والفناء ادلاخيل كام ييل:
 -1امحلامات:
جيب أأل تقل مساحة املنور عن ( )0.80مرت مربع و أأل يقل عرضه عن ( )0.80مرت ،وميكن التجاوز
عن رشوط الإضاءة والهتوية الطبيعية اإذا مت توفري نظام متاكمل للهتوية املياكنيكية والإضاءة
الاصطناعية طبق اا للمواصفات املعمتدة.
 -2املطاخب املغلقة:
جيب أأل تقل مساحة املنور عن ( )7.50مرت مربع و أأل يقل عرضه عن ( )2.50مرت همام اكن ارتفاع
املبىن ،ويشرتط توفري هتوية مياكنيكية حسب املواصفات والرشوط املعمتدة يف حال زاد ارتفاع املبىن
عن أأريض و( )7طوابق.
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 -3املطاخب املفتوحة:
يرصح بعمل املطاخب املفتوحة عىل الصالت دون توفري مناور هتوية لهذه املطاخب ولاكفة ارتفاعات املباين
رشيطة أأن يكون موقعها مواهج اا لفتحات الهتوية والإضاءة الرئيس ية للصالت ابس تثناء الفيالت (يف
حال وجود مطبخ رئيس) مع توفري الهتوية املياكنيكية حسب املواصفات املعمتدة.
 -4مطاخب التحضري:
جيب أأل تقل مساحة املنور عن ( )0.80مرت مربع وبقياس ( )0.80مرت ألي ضلع من أأضالعه أأو
توفري الهتوية املياكنيكية طبق اا للمواصفات املعمتدة.
 2-28الفناء ادلاخيل
ختتلف مساحة الفناء ادلاخيل حسب حاةل الغرف أأو املاكتب املطةل عليه ( وكام هو موحض جبدول
رمق  )44وذكل عىل النحو التايل:
 -1اإذا اس متدت اكفة غرف الوحدة السكنية أأو املكتب اإضاءهتا وهتويهتا من الفناء نفسه ،فاإنه جيب أأل
تقل مساحة الفناء عن مربع نصف الارتفاع اللكي للطوابق الواقعة فهيا هذه الغرف ابتداء من أأرضية
أأول طابق وحبد أأدىن ( )4.50مرت ألي من أأضالعه و( )20.25مرت مربع للمساحة.
 -2اإذا اكنت بعض الغرف املطةل عليه يه من مكتب أأو وحدة سكنية تطل ابيق غرفها عىل طريق أأو
سكة أأو فناء أأو ارتداد قانوين ،فاإنه جيب أأل تقل مساحة الفناء عن مربع ثلث الارتفاع للطوابق
الواقعة فهيا هذه الغرف وحبد أأدىن ( )3.00مرت ألي من أأضالعه و أأل تقل مساحته اللكية عن
( )9.00مرت مربع.
 -3اإذا اكن يطل عىل الفناء يف الطابق الواحد مطبخ أأو مطاخب من وحدة سكنية أأو أأكرث أأو وحدات
مكتبية لها اإطالهل عىل شارع أأو فناء أأو سكة أأو ارتداد ،فاإنه جيب أأل تقل مساحة الفناء عن
حاصل رضب (نصف الارتفاع  xثلث الارتفاع) للطوابق الواقعة فهيا هذه الغرف ابتداء من أأرضية
أأول طابق وحبد أأدىن ( )4.50 x 3.00مرتمربع.
 -4يف الشقق اليت تزيد مساحهتا عىل ( )150مرت مربع ميكن توفري الهتوية والإضاءة الطبيعية لغرف
اخلدم فهيا من خالل مناور ل تقل أأبعادها عن ( )3.00 x 3.00مرت مربع همام اكن ارتفاع املبىن
وبرشط توفري هتوية مياكنيكية حسب املواصفات والرشوط املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة اإذا زاد
الارتفاع عن أأريض و( )7طوابق أأو من أأي فناء أخر دون أأن تؤثر عىل قياساته.
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 -5إاذا اكن يطل عىل املنور غرف خدم ومطاخب ،ي ُؤخذ بآأبعاد منور غرفة اخلدم حبيث ل يقل أأبعاده
عن ( )3.00 x 3.00مرت مربع ألي من أأضالعه و أأل تقل مساحته اللكية عن ( )9.00مرت مربع
همام اكن ارتفاع املبىن ،وبرشط توفري هتوية مياكنيكية حسب املواصفات والرشوط املعمتدة دلى
ا إلدارة اخملتصة اإذا زاد الارتفاع عن أأريض و( )7طوابق.
 -6جيب أأن يزود لك منور أأو فناء داخىل يف املبىن همام اكنت مساحته مبدخل مناسب (ل يقل عرضه
عن  70مس) من مس توى أأرضيته لضامن صيانته وتنظيفه ،مع وجوب تغطية املناور بشلك يؤمن
ادلخول للصيانة وذكل لتفادي جتمع احلرشات وا ألوساخ.
 -7جيب أأن يزود لك منور أأو فناء ابلتجهزيات الالزمة لترصيف مياه ا ألمطار.
 -8جيب أأن يكون مسك جدران املنور  20مس واليت تفصهل عن بقية فراغات املبىن.
 -9يراعى أأن تكون اكفة املناور والفنية مكشوفة من ا ألعىل ويف حاةل وضع أأي سقف أأو اإنشاء علهيا
ترسى بشآأهنا الرشوط واملتطلبات التالية:
أأ .اإذا اكن السقف شفاف جيب توفري فتحات جانبية متصةل ابخلارج و أأل تقل املساحة اللكية
لتكل الفتحات عن مساحة الفناء أأو املنور.
ب .اإذا اكن السقف غري شفاف جيب توفري فتحات جانبية متصةل ابخلارج و أأل تقل مساحهتا اللكية
عن مرة ونصف املرة من مساحة الفناء أأو املنور.
ج .جيوز أأن ميتد السقف مبا يتجاوز مساحة الفناء أأو املنور ملسافة ل تزيد عىل نصف ارتفاع
الفتحة املتوافرة عىل جوانبه.
د .جيب أأن تزود هذه الفتحات بوسائل فتح وإاغالق مناس بة ،كام جيب تغطيهتا بش بك حامية
من القوارض والطيور.
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جدول رمق ( )44يبني احلد ا ألدىن ألبعاد ومساحات املنور والفناء.
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املادة ( :)29اإلضاءة والتهوية امليكانيكية والتكييف املركزي

يف حاةل تعذر توفري الإضاءة والهتوية الطبيعية يف بعض املباين مثل دور السيامن ،القاعات ،املراكز
التجارية ،املطامع ،املباين املتخصصة وخدمات املباين العامة واخلاصة ،فاإنه جيوز استبدالها ابلإضاءة
الاصطناعية والهتوية املياكنيكية رشيطة ما ييل:
 -1أأن يتوافر يف هذه ا ألبنية نظام تكييف هواء مركزي وإاضاءة كهرابئية يف مجيع أأجزاء املبىن.
 -2جيب إاعداد اكفة التصماميت اخلاصة بآأعامل تكييف الهواء من خالل التآأكد من توفري درجات احلرارة
والرطوبة النسبية ودرجة نقاء ومكية الهواء وضبط فروق الضغط والعزل الصويت وعزل الاهزتازات
املوىص هبا داخل ا ألماكن الواجب تكييفها ومطابقهتا جلداول ومواصفات تكييف وتربيد الهواء ونظاهما
املعمتد دلى ا إلدارة اخملتصة واملواصفات العاملية.
 -3جيب أأن يكون مآأخذ الهواء اخلاريج بعيد بدرجة اكفية عن أأي مصدر من مصادر التلوث ،ويركب
ش بك حامية حلجز احلرشات عىل مآأخذ الهواء وعىل ارتفاع مناسب من سطح ا ألرض.
 -4جيب اس تخدام مرحشات للهواء لتقل كفاءهتا عن  %99يف غرف العمليات اجلراحية ومعامل
ا ألمصال ومصانع ا ألدوية وما شابه ذكل من التطبيقات اليت تتطلب ذكل ،كام جيب توصيل املرحش
بوس يةل اإنذار مناس بة للتنبيه برضورة تغيريه عندما تصل مقاومته للحدود القصوى.
 -5جيب اس تخدام البطاانت الصوتية لعزل الضوضاء الصادرة من معدات التكييف.
 -6جيب اس تخدام النظم الالزمة لعزل الاهزتازات حبيث ل تؤثر عىل السالمة الإنشائية للمبىن.
 -7أأن تكون مساحة ومواصفات املناور اليت تطل علهيا املطاخب ذات الهتوية املياكنيكية وفق ما جاء يف
املادة السابقة املتعلقة برشوط اإانرة وهتوية الاس تعاملت املطةل عىل املنور والفناء ادلاخيل.
 -8أأن يمت تطبيق املواصفات والرشوط الواردة يف نظام العزل احلراري املعمتد دلى ا إلدارة اخملتصة يف
حساابت الهتوية والتكييف والإضاءة.
املادة ( :)30مواقف السيارات

 1-30اشرتاطات عامة
 -1جيب توافر أأماكن لوقوف الس يارات (مكشوفة أأو مغطاة) داخل حدود قطعة ا ألرض اليت يقام علهيا
املبىن.
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 -2جيب أأن يكون عدد و أأبعاد ومواصفات وتصممي املواقف وفق اا للرشوط واملواصفات القياس ية املبينة
يف البند ( )30-2من هذه املادة.
 -3ل جيوز القيام ابإجراء أأية تعديالت يف عدد و أأبعاد ومواصفات وتصممي مواقف الس يارات اليت مت
اعامتدها يف رخصة البناء إال بعد احلصول عىل موافقة ا إلدارة اخملتصة ،ويتحمل لك من املقاول
واملهندس املسؤولية املرتتبة عىل وجود أأي تغيري مل توافق عليه ا إلدارة اخملتصة مس بق اا حىت وإان
اكنت هذه التعديالت مقبوةل من الناحية الفنية والهندس ية ،كام ويتحمل املاكل املسؤولية عن أأية
تعديالت تمت بعد صدور شهادة إاجناز املبىن مل تمت املوافقة املس بقة علهيا من ا إلدارة اخملتصة.
 -4جيوز ل إالدارة اخملتصة طلب إاجراء دراسات التآأثري املروري للمشاريع اليت تؤدي إاىل اإحداث تآأثري
كبري يف حركة املرور أأو زايدهتا (املشاريع اليت تقام طبق اا ملوافقات خاصة واملشاريع املتخصصة
واملراكز التجارية واجملمعات واملنشآت التعلميية بآأنواعها اكملدارس واجلامعات واللكيات واملنشآت
الصحية وخالفه).
 -5إان وجود مواقف عامة للس يارات جبوار أأية قطعة أأرض ل يعفي هذه ا ألرض من رشوط توفري
مواقف للس يارات فهيا وفق أأحاكم هذه الالحئة ابس تثناء منطقة املركز التجاري ( النخيل) حسب
ما جاء ابلبند ( )2-30من هذه املادة.
 -6جيب الالزتام مبواقع مداخل و خمارج الس يارات حسب متطلبات ا إلدارة املعنية وطبق اا للرشوط
التخطيطية يف حال وجود ما حيدد هذه ا ألماكن عىل خريطة التخطيط.
 -7ل جيوز وضع مداخل أأو خمارج الس يارات عىل سكك املشاة أأو عىل القطع اخملصصة للمواقف أأو
املنفعة العامة إال إاذا تعذر ادلخول من الشوارع أأو ألي أأس باب فنية توافق علهيا ا إلدارة املعنية.
 -8يرصح بتجاوز احلد ا ألقىص ملنسوب سقف الرسداب احملدد مبقتىض أأحاكم هذه الالحئة يف حاةل
ختصيص طوابق الرسداب والطابق ا ألريض مكواقف للس يارات برشط أأل يتجاوز ارتفاع الطابق
ا ألريض الارتفاع احملدد يف هذه الالحئة.
 -9جيب أأن تش متل خمططات أأعامل الطرق املرفقة مع طلب ترخيص أأعامل البناء عىل اخملططات التالية
كحد أأدىن:
أأ .خمطط املوقع ( )setting out planيبني الشوارع والسكك وا ألرصفة واجلوار احمليط بقطعة
ا ألرض وكذكل املناسيب للسكك والشوارع القامئة ومناسيب قطعة ا ألرض واجلوار واملناسيب
املرجعية ومداخل وخمارج الس يارات واجتاه حركة السري يف الشوارع احمليطة بقطعة ا ألرض و أأية
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لوحات مرورية أأو تقاطعات أأو منعطفات أأو عوائق تؤثر عىل مداخل وخمارج الس يارات
وكذكل أأية أأمعدة لإانرة الشوارع.
ب .خمططات مواقف الس يارات جليع ا ألدوار.
ج .الرشوط واملواصفات والإرشادات املرورية وا إلشارات ووسائل التحمك الالزمة.
د .أأية تفاصيل أأخرى تطلهبا ا إلدارة املعنية.
ه .حساابت مواقف الس يارات.
و .دراسة التآأثري املروري (عند الطلب).
 -10جيب توفري اإانرة وهتوية طبيعية مناس بة ويف حاةل تعذر ذكل فيمت توفري اإضاءة اإصطناعية مع نظام
هتوية مياكنيكية فعال طبق اا للمواصفات القياس ية املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة.
 -11جيب توفري المتديدات الالزمة لترصيف مياه ا ألمطار يف هناية منحدرات ادلخول واخلروج ،كام
جيب معل املصارف ا ألرضية وامليول الالزمة يف أأرضية طوابق املواقف.
 -12اإذا تبني بعد صدور رخصة أأعامل البناء أأن هناك تعارض اا بني خمارج ومداخل اجلوار أأو حركة
املرور أأو الشوارع احمليطة ،يكون ل إالدارة اخملتصة احلق يف طلب تعديل املداخل أأو اخملارج مبا
يتوافق مع الوضع القامئ.
 -13جيب أأن تكون أأرضية املواقف مكسوة بطبقة خرسانية مناس بة سهةل التنظيف.
 -14يمت تقدمي اخملططات اليت تبني طريقة حامية احلفرايت اإىل ا إلدارة اخملتصة لعامتدها يف حاةل وجود
أأعامل حفرايت عىل حدود قطعة ا ألرض من هجة اجلوار ،وإاىل ا إلدارة املعنية يف حاةل وجود أأعامل
حفرايت عىل حدود قطعة ا ألرض من هجة الشوارع والسكك.
 -15يمت تقدمي خمطط ل ألرصفة اخلارجية احمليطة بقطعة ا ألرض موحض اا عليه ا ألبعاد واملناسيب املرجعية
ل إالعامتد من ا إلدارة املعنية ويراعى أأن يمت رصف السكك احمليطة ابملبىن اإىل منتصفها مبنسوب يزيد
عىل ( )0.15م عن منسوب الشارع ،ويمت حتديد البالط املس تخدم يف ا ألرصفة حسب رشوط
ا إلدارة اخملتصة.
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 2-30اشرتاطات فنية
 -1جيب تزويد الطوابق اخملتلفة ملواقف الس يارات بعالمات أأرضية وعالمات مرورية مثبتة يف أأماكن
واحضة تبني اجتاه ادلخول واخلروج وحركة السري داخل املواقف ،وكذكل وضع املرااي العاكسة عىل
ا ألماكن اليت ل تتوافر فهيا مساحات رؤية اكفية.
 -2جيب أأن تزود مواقف الس يارات مبصدات خرسانية للعجالت ملنع جتاوز احلدود ا ألمامية ملواقف
الس يارات.
 -3جيب أأن تزود مجيع ا ألمعدة واحلوائط اجملاورة حلركة الس يارات بزوااي مطاطية مناس بة للوقاية أأثناء
حركة الس يارات ول يشرتط توفري هذه الزوااي يف حاةل وجود أأرصفة متنع تعرضها حلركة الس يارات.
 -4جيب حتديد أأماكن وقوف الس يارات و أأرقاهما طبق اا للمخططات املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة.
 -5يكون احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات الواجب توافرها يف املباين املتخصصة واليت مل تذكر هبذه
الالحئة اكليت:
جدول رمق ( )45يبني احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات الواجب توافرها يف املباين املتخصصة.
احلد ا ألدىن لعدد مواقف الس يارات
التفصيل
الاس تعامل
1
 1دور العرض (السيامن) واملسارح للك ( )3مقاعد.
موقف واحد للك  20م 2من مساحة الصاةل
صالت ا ألفراح واحلفالت
2
الاس تعاملت الرتفهيية
حسب ادلراسات اخلاصة للك مرشوع.
3
واملباين املتخصصة والعامة

 -6تعفى ا ألرايض الواقعة يف منطقة املركز التجاري ( النخيل) حسب خريطة تصنيف الاس تعاملت
من رشوط توفري مواقف الس يارات ووفق اا لالشرتاطات التخطيطية الصادرة من اجلهة املعنية لقطعة
ا ألرض.
 -7يف حاةل وقوع قطعة ا ألرض يف منطقة املركز التجاري ( النخيل ) عىل شارعني أأحدهام فرعي والخر
رئيس يقترص السامح مبداخل وخمارج الس يارات عىل الشارع الفرعي فقط أأو حسب ما حتدده
ا إلدارة اخملتصة.
 -8عند حتديد مواقع مداخل وخمارج مواقف الس يارات جيب مراعاة اليت:
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أأ .أأن يمت توفري مداخل وخمارج منفصةل للس يارات (منحدرات) اإىل لك طابق من طوابق املواقف،
وجيوز ل إالدارة املعنية املوافقة عىل إاضافة مصاعد كهرابئية خاصة ابلس يارات يف حاةل وجود
أأس باب فنية تس تدعي ذكل عىل أأن يتحمت عىل الاستشاري تقدمي دراسة وافية للمصاعد كام يف
بند ( )3-39ابملادة ( )39من هذه الالحئة ،ويشرتط وجود منحدر واحد للس يارات عىل ا ألقل.
ب .أأن تكون عىل مسافة ل تقل عن ( )15.00مرت من حد الزاوية املشطوفة من ا ألرض ،وميكن
ل إالدارة اخملتصة تقليل هذه املسافة اإىل ( )9.00مرت يف حاةل وجود أأس باب فنية تس تدعي ذكل.
ج .أأن تكون بعيدة مبسافة اكفية توافق علهيا جلنة تراخيص املباين عن أأية تقاطعات مرورية ،و أأل
تكون مقابةل لتقاطع شارعني عىل شلك ( )Tيف حاةل الشوارع املفردة.
د .أأل تتعارض مع مداخل وخمارج املباين القامئة يف اجلوار.
ه .أأن يمت اختيار مواقع املداخل واخملارج ملواقف الس يارات مبا يضمن سالمة املرور يف الشوارع
احمليطة ابملواقف وذكل بوضعها بعيدة قدر الإماكن عن التقاطعات والطرق الرسيعة.
 -9يكون احلد ا ألدىن لعرض مداخل موقف الس يارات والطرق ادلاخلية عىل النحو التايل:
أأ )3.00( .مرت مرور يف اجتاه واحد فقط.
ب )6.00( .مرت مرور يف اجتاهني.
ج .يف قطع ا ألرايض الصغرية أأو اليت لها ظروف فنية قاهرة جيوز ل إالدارة اخملتصة قبول ممر واحد
بعرض ( )3.00مرت دلخول وخروج الس يارات بعد أأن يمت توفري ا إلشارات الضوئية والنظام
ا أللكرتوين الالزم للتحمك ابحلركة ،وتطبيق مجيع اشرتاطات ا إلدارة اخملتصة ابلتنس يق مع ا إلدارة
املعنية.
د .يكون احلد ا ألدىن ألبعاد مواقف احلافالت ( )12.00 x 4.00مرت واحلد ا ألدىن لعرض ممر
احلركة ىف مواقف احلافالت ( )12م اذا اكن الشارع مسار اجتاه واحد فقط )16( ،م اذا اكن
الشارع مسارين.
 -10يكون احلد ا ألدىن ألبعاد مواقف الس يارات اخلفيفة ولعرض ممرات احلركة يف مواقف الس يارات
اخلفيفة عىل النحو التايل ( كام ابلشلك رمق :)7 & 6 & 5
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 -1يف حاةل املواقف املوازية للطريق:
يكون احلد ا ألدىن ألبعاد املواقف ( )6.00 x 2.50مرت واحلد ا ألدىن لعرض الشارع ( )4.00مرت.
 -2يف حاةل املواقف عىل زاوية ( )45درجة عىل اجتاه الشارع.
يكون احلد ا ألدىن ألبعاد املوقف ( )5.50 x 2.50مرت مربع واحلد ا ألدىن لعرض الشارع ( )4.00مرت.
 -3يف حاةل املواقف عىل زاوية ( )60درجة عىل اجتاه الشارع.
يكون احلد ا ألدىن ألبعاد املوقف ( )5.50 x 2.50مرت مربع واحلد ا ألدىن لعرض الشارع ( )4.00مرت.
 -4يف حاةل املواقف العمودية عىل اجتاه الشارع.
يكون احلد ا ألدىن ألبعاد املوقف ( )5.50 x 2.50مرت مربع واحلد ا ألدىن لعرض الشارع ( )5.50مرت اإذا اكن
الشارع خيدم يف اجتاه واحد وعرض الشارع ( )6.00مرت اإذا اكن الشارع ذا مسارين.

وإاذا اكن ممر احلركة ملواقف الس يارات ذا هناية منهتية واملمر ( )6.00مرت أأو أأقل وجب معل حتويةل
) (Turning Bayيف هنايته لتمتكن الس يارات من الالتفاف والعودة للخروج من املمر دون اإعاقة
الطريق (.كام ابلشلك رمق .)7
أأ -جيوز ل إالدارة اخملتصة تقليل معق مواقف الس يارات اليت يمت تصمميها داخل قطعة الارض مبا ل يزيد
عن ( )40مس يف حاةل وجود أأس باب فنية قاهرة تس تدعى ذكل وتعمتدها جلنة تراخيص املباين.
ب -يكون احلد ا ألدىن لصايف ارتفاع مواقف الس يارات ( )2.50مرت واحلد ا ألقىص لالرتفاع ()4.00
مرت أأل اإذا اكنت املواقف جزء اا من طابق ميارس فيه نشاط أخر فميكن السامح بآأن يكون ارتفاع
الطابق موحد اا حسب احلد ا ألقىص لالرتفاع املرصح به ذلكل الطابق.

شلك رمق  .5يوحض أأبعاد مواقف الس يارات اخلفيفة العمودية وممرات احلركة.
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شلك رمق  .6يوحض أأبعاد مواقف الس يارات اخلفيفة املائةل بزوااي ( ْ )60ْ ، 45وممرات احلركة.

شلك رمق  .7يوحض ) (Turning Bayيف هناية ممر احلركة ملواقف الس يارات ذو هناية منهتية،ومواقف
الس يارات املوازية.
املادة ( :)31اعمال رصف املواقف وممرات املشاه للمبانى

 .1يلزتم ماكل املبىن املنجز بآأعامل الرصف ابلطابوق املعشق لاكمل املسافة الفاصةل بني حدود املبىن
(السور/البوابة) ولغاية حدود أأسفلت الشارع (قامئ/مقرتح) شام اال ممرات املشاة ومواقف
الس يارات من مجيع اجلهات املطةل عىل شوارع أأو سكك مشاة (نصف السكة املشرتكة مع اجلار)
وميكن للمباين القامئة التقدم بطلب ترصحي اعامل الرصف اإىل الإدارة اخملتصة رشيطة الالزتام
ابلرشوط واملواصفات املعمتدة من اجلهة املعنية.
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تشمل أأعامل الرصف تبليط نقاط الربط مع املداخل املؤدية دلاخل قطعة ا ألرض يف حال وجود
مواقف معمتدة مضن قطعة ا ألرض سو ااء اكنت املواقف مكشوفة أأو مسقوفة (متعددة الطوابق)
حسب التصممي املعمتد مع توفري العالمات واللوحات املرورية اخلاصة مبداخل وخمارج الس يارات
حسب التصممي املعمتد من قسم التخطيط ببدلية ر أأس اخلمية.
يمت غلق هناايت البالط من هجة قطعة ا ألرض اجملاورة و أأسفلت الشارع بواسطة أأجحار حافة
الرصيف انمئة يف حال اكن غري مبلط/مرصوف ،ويمت دمج واس تكامل البالط املنجز من هجة
اجلار يف حال اكن منجز.
تعترب ممرات املشاة املنفذة جزء ل يتجز أأ من حرم الطريق ول جيوز إاشغالها أأو التعدي علهيا ،كام
تعامل مواقف الس يارات ابملثل وحيظر جحزها بواسطة أأمعدة أأو سالسل ول جيوز الارضار
ابلرصيف أأو أأي من عنارصه كام مينع ختزين أأو عرض أأي منتجات أأو بضائع خارج حدود احملالت
التجارية.
يمت منح املبىن املنجز شهادة اجناز وموافقة توصيل خدمات فقط بعد التآأكد من تنفيذ املواقف
وممرات املشاة حسب التصاممي املعمتدة من ادارة التخطيط ابلبدلية.

املادة ( :)32االشرتاطات اخلاصة بأصحاب اهلمم (ذوي االحتياجات اخلاصة)

 1-32اشرتاطات املباين العامة
مثل ا ألسواق واملراكز التجارية واملساجد واملسارح ودور السيامن واملالعب الرايضية واحلدائق العامة
واملباين احلكومية اليت يرتدد علهيا اجلهور جيب أأن تس تويف الاشرتاطات التالية كحد أأدىن:
 -1املنحدرات:
 توجد املنحدرات عند ا ألرصفة والسالمل اخلارجية ومناطق تغري املناسيب داخل املباين وخارهجا
بنس بة ميول ل تزيد عىل ( )1إاىل (.)12
 جيب أأل يقل عرض املنحدر عن ( )1.20م.
 يمت تصممي املنحدرات مبسار مس تقمي أأو منحدر بزاوية  °90أأو بزاوية  .°180كام ابلشلك رمق
(.)8
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مسار مس تقمي

منحدر بزاوية °90

بزاوية °180

شلك رمق ( )8يوحض أأنواع و أأبعاد املنحدرات اخلاصة بآأحصاب اهلمم.

 -2مواقف س يارات ألحصاب اهلمم
 ىف املواقف اليت ل تتسع ألكرث من ( )50س يارة ،جيب توفري موقف واحد عىل ا ألقل لس تعامل
أأحصاب اهلمم ،واملواقف الىت تتسع حىت ( )400س يارة تكون عدد املواقف اخملصصة لحصاب
اهلمم بنس بة  ،50:1و أأما املواقف الىت تتسع لكرث من ( )400س يارة فيجب ختصيص كحد
أأدىن ( )8مواقف لحصاب اهلمم ابلضافة اإىل موقف اإضايف للك ( )100موقف فوق ال
( )400س يارة.
 أأن تكون هذه املواقف قريبة ما أأمكن ذكل من املصاعد أأو املداخل الرئيس ية للمباين مع توفري
مسارات مبارشة اإلهيا من املواقف دون عوائق وعىل مسافة ل تزيد عىل ( )60مرت ،و أأن
تكون قياساهتا طبق اا للمعايري التصمميية املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة.
 توفري مساحات مناس بة للتحميل والتزنيل وفق اا للمعايري التصمميية ألحصاب اهلمم عند املداخل
الرئيس ية.
 -3دورات املياه
جيب توفري دورة مياه خاصة ألحصاب اهلمم وجمهزه طبق اا للمعايري التصمميية املعمتدة من ا إلدارة
اخملتصة مع وضع الإرشادات ادلاةل علهيا حيامث يلزم ذكل .عىل أأن تتوافر مساحة داخلية حلرية
احلركة للكريس املتحرك بقطر ل يقل عن ( )1.50مرت ،وتزود مبقابض الارتاكز واملساعدة مبواقعها
كام ابلشلك رمق (.)9
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شلك رمق ( )9يوحض أأبعاد دورة املياة اخلاصة
بآأحصاب اهلمم.

شلك رمق ( )10يوحض أأبعاد امحلام اخلاص بآأحصاب
اهلمم.

 -4املصاعد
 أأن يكون أأحد املصاعد بسعة ومواصفات و أأبعاد وجتهزيات مطابقة للمعايري القياس ية العاملية
املعمتدة ألحصاب اهلمم عىل أأل تقل عـــــــربة املصعـــد اليت تسع كرس ي اا متحراكا واحد اا عن
)(1.30 x 1.00مرت وارتفاع داخيل لدلرابزين ) (0.85مرت مثبت عىل احمليط ادلاخيل للعربة.
 يف املباين العامة و املراكز التجارية اليت تتكون من أأكرث من طابق جيب توفري مصعد واحد
عىل ا ألقل مطابق للمعايري القياس ية املعمتدة ألحصاب اهلمم ول تعترب السالمل الكهرابئية بدي اال
عن هذا املصعد إال اإذا اكنت مزودة ابلتجهزيات الالزمة ألحصاب اهلمم.
 -5املمرات
جيب أأن تكون املمرات ذات أأبعاد اكفية ألحصاب اهلمم طبق اا للمعايري القياس ية املعمتدة ،و أأن تتوافر
اإماكنية الوصول ( )Accessibilityابدلخول واخلروج من مجيع ا ألبواب والوصول اإىل مجيع
العنارص ادلاخلية واخلارجية دون عراقيل حتد من حركة السري.
 -6مراعاة توفري رشوط ا ألمن والسالمة للفئات اخملتلفة من أأحصاب اهلمم.
 2-32اشرتاطات املباين الاستامثرية
اليت تزيد مساحهتا الإجاملية عن ( )4650مرت مربع تكون بتوفري ما يىل:
 -1منحدرات :تكون بنس بة ميول ل تزيد عىل ( 1اإىل  )10عند ا ألرصفة والسالمل اخلارجية ومناطق
تغيري املناسيب حيامث وجدت داخل املبىن وخارجه كام ابلشلك رمق (.)8
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 -2املصاعد واملمرات :جيب أأن يكون أأحد املصاعد واملمرات يف الطوابق ومسارات احلركة اخلارجية
وادلاخلية ويف املواقف مبواصفات و أأبعاد اكفية لستيعاب حركة أأحصاب اهلمم طبق اا للمعايري القياس ية
املعمتدة.
 -3مواقف الس يارات اخملصصة ألحصاب اهلمم:
 حتدد عدد الس يارات اخملصصة ألحصاب اهلمم طبق اا ملا ورد ابلبند رمق ( )1-32من هذه الالحئة.
 يمت وضع الإرشادات اخلاصة مبواقف أأحصاب اهلمم حيامث يلزم ذكل طبق اا ملا حتدد املعايري القياس ية
املعمتدة.
 -4مسارات احلركة :جيب أأن تكون املسارات ألحصاب اهلمم مبارشة وبقياسات مطابقة للمعايري القياس ية
املعمتدة وخالية من أأية عوائق.
 -5دورات املياه :جيب توفري دورة مياه خاصة ألحصاب اهلمم طبق اا للوارد ابلبند رمق (.)1-32
 3-32اشرتاطات املنشآت الفندقية املصنفة من فئة النجمة اىل فئة ( )5جنوم
يمت توفري اخلدمات التالية كحد أأدىن ألحصاب اهلمم:
 -1غرفة فندقية يف الطابق ا ألول اإذا اكن عدد الغرف وا ألجنحة الفندقية أأقل من ( )100غرفة ،وغرفتان
فندقيتان يف الطابق ا ألول اإذا زاد العدد عن ( )100غرفة.
 -2أأن تكون هذه الغرفة جمهزة ابلاكمل طبق اا للمعايري القياس ية العاملية املعمتدة ألحصاب اهلمم من حيث
أأبعاد الغرفة والباب واملساحات احمليطة ابلرسير ،ومنطقة ادلوران الوسطية بقطر ليقل عن ()1.50
م ،وفتح النافذة ألي اا ،وتصممي طاوةل املكتب واخلزانة واملفاتيح الكهرابئية ،وجرس الإنذار وكرىس
اجللوس.
 -3أأن تزود الغرفة حبامم طبق اا للمعايري القياس ية العاملية املعمتدة ألحصاب اهلمم من حيث مقعد امحلام،
وحوض الاس تحامم ،واملغسةل ،والفراغات احمليطة هبام ،واخلزائن ،واملرأه ،ونوع ا ألرضية ،ومقاسات
ا ألبواب ،وحركهتا ،ومواقع العنارص املمكةل يف امحلام ،ومواقع مقابض الارتاكز واملساعدة ،كام ابلشلك
رمق (.)10
 -4أأن يكون للغرفة خمرج طوارئ يؤدي اإىل خارج املبىن مبارشة ،أأو اإىل بلكونة ،و أأن يمت توفري وسائل
ا ألمن والسالمة للفئات اخملتلفة من أأحصاب اهلمم يف الفندق.
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 -5أأن يكون أأحد املصاعد مبواصفات تطابق املعايري القياس ية العاملية املعمتدة ألحصاب اهلمم ،من حيث
ا ألبعاد واملقاييس ،وموقع ارتفاع لوحة التحمك ،وزمن الفتح وادلرابزين ادلاخيل.
 -6حتدد عدد الس يارات اخملصصة ألحصاب اهلمم طبق اا ملا ورد ابلبند رمق ( )1-32من هذه الالحئة ،و أأن
تكون قريبة ما أأمكن من املصاعد أأو املدخل الرئيس للفندق مع تزويدها ابلعالمات الإرشادية
الالزمة ،و أأن تكون مقاساهتا طبق اا للمعايري القياس ية العاملية املعمتدة ألحصاب اهلمم.
 -7مساحات للتزنيل والتحميل عند املدخل الرئيس للفندق وفق اا للمعايري القياس ية املعمتدة ألحصاب
اهلمم.
 -8منحدرات بنس بة ميول ل تزيد عن ( 1اإىل )10عند ا ألرصفة والسالمل اخلارجية ومناطق تغيري
املناسيب داخل املباين وخارهجا مع تزويدها ابلإرشادات التحذيرية الالزمة.
 -9مسارات مبارشة ودون عوائق من املواقف وحىت املصاعد أأو املدخل الرئيس للفندق و أأن تكون
املمرات ذات عرض اكف حلركة أأحصاب اهلمم طبق اا للمعايري القياس ية املعمتدة و أأن تتوافر إاماكنية
الوصول ( )Accessibilityابدلخول واخلروج من مجيع ا ألبواب والوصول اإىل مجيع العنارص
ادلاخلية واخلارجية دون أأية عراقيل حتد من حركته.
 4-32اشرتاطات عامة
جيب أأن تتوافر يف املنحدرات واملمرات اخلاصة بآأحصاب اهلمم الرشوط التالية:
 -1أأل يقل عرض املنحدر عن ( )1,20م ،و أأل تزيد نس بة ميل املنحدر عن ( 1اإىل  )12وجيوز
ل إالدارة اخملتصة تعديل النس بة اإىل ( 1اإىل  )10مىت وجدت أأس باب فنية مقنعة.
 -2أأن تكون املنحدرات اخلاصة اب ألرصفة مضن الرصيف نفسه.
 -3يف حاةل وجود منحدرين متتاليني جيب معل منطقة مس توية بني املنحدرين مبقاسات طبق اا للمعايري
القياس ية املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة.
 -4أأن جتهز مجيع املنحدرات واملمرات والسالمل اب إلشارات التحذيرية الالزمة (ختشني ،أألوان) عند
نقاط البداية والهناية وعند الوصول إاىل طرق الس يارات.
 -5مينع وضع أأية مواقف للس يارات أأمام املنحدرات ،ويكون احلد ا ألدىن لعرض موقف الس يارة
( )3,60م ،ويفضل توفري ممر ليقل عن ( )1,20م بني مواقف الس يارات ملرور أأحصاب اهلمم.
 -6أأن تكون املنحدرات ابجتاه حركة املشاة عىل الرصيف.
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 -7أأن يكون السطح العلوي للمنحدر مس تو ااي وخالي اا من التجاويف اليت تعيق احلركة.
 -8تزويد املنحدرات بدرابزين جانيب مصمت واق يف حاةل زايدة ارتفاعها عن ( )0,50مرت.
 -9عدم وضع فتحات املناهيل والرصف الصحي يف املنحدرات واملمرات اخلاصة بآأحصاب اهلمم.
 -10أأن يمت تزويد املمرات واملنحدرات ابلشواخص و إاشارات املشاة اليت حتدد الاجتاهات.
 -11أأن يمت جتهزي املمرات واملنحدرات حبواجز مصمتة واقية من السقوط عند نقاط حتويل الاجتاه.
 -12أأن ميتد درابزين املنحدرات والسالمل اخلاصة بآأحصاب اهلمم مسافة ( )30مس عند نقاط الهناية
والبداية للمنحدر والسمل وكذكل حول ا ألراكن.
 -13رضورة وجود متهيد مناسب أأمام املدخل مناسب لسهوةل مناورة الكريس املتحرك بآأقل عرض
( )1,20م كام ابلشلك رمق (.)12( ،)11

شلك رمق ( )11يوحض عالقة املدخل بسمل شلك رمق ( )12يوحض أأبعاد املدخل اخلاريج حلرية حركة
ومنحدر املدخل لسهوةل حركة الكريس املتحرك .الكريس املتحرك.
املادة ( :)33الشروط البيئية واحلفاظ على الطاقة

 1-33اشرتاطات بيئية تُراعى يف تصممي املباين
 -1جيب مراعاة املؤثرات البيئية اخملتلفة (اكلظروف اجلوية ،أأشعة الشمس ،طبيعة ا ألرض ،اجلوار،
مس توى الضوضاء ،امللواثت البيئية وغريها من املؤثرات البيئية) كام جيب مراعاة الرشوط
واملواصفات الواردة يف لحئة العزل احلراري املعمتدة عند اإعداد تصاممي املباين اخملتلفة.

Page 105 of 168

 -2جيب عىل املهندس الاستشاري احلصول عىل موافقة هيئة حامية البيئة والتمنية الصناعية يف ا إلمارة
عىل املشاريع اليت تش متل عىل اس تعاملت تسبب بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة تلو ااث بيئي اا همام اكن
نوعه ،وعليه تطبيق اكفة الرشوط اليت تتعلق حبامية البيئة واملعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة.
 -3جيب عىل ا إلدارة اخملتصة طلب مراعاة التآأثري البيىئ مبا يف ذكل اإجراء تعديالت أأو اإلغاء أأية رخصة
أأعامل بناء صادرة اإذا تبني أأن املبىن أأو الاس تعامل فيه يسبب خماطر بيئية.
 -4جيب العمل عىل اس تخدام العزل احلراري والصويت يف ا ألسقف واجلدران لغرض ترش يد اس هتالك
الطاقة ومقاومة عوامل البيئة طبق اا للمواصفات الفنية اخلاصة ابلعزل احلراري واملعمتدة من ا إلدارة
اخملتصة.
 -5جيب عىل املهندس الاستشاري دراسة اجتاهات أأشعة الشمس وتوظيف العنارص املعامرية للحد
من ا ألاثر السلبية لها ودراسة اجتاهات الرايح السائدة والعمل عىل توظيفها لصاحل املبىن.
 -6جيب عىل املهندس الاستشاري العمل عىل اختيار املواد اليت ل تلحق أأرضار اا ابلبيئة والصحة العامة
أأو تشوه املنظر العام للمدينة اكملنشآت املؤقتة سواء عند اس تعاملها أأم بعد الانهتاء من اس تعاملها
طبق اا ملا حتدده ا إلدارة اخملتصة.
 -7ل يسمح برتخيص أأية مبان حتتوي أأسقفها عىل مادة ا ألسبس توس حبسب قرار جملس الوزراء رمق
( )39لعام  ،2006وكذكل أأية مادة يثبت رضرها عىل الصحة العامة ،ول تقبل التعهدات اخلاصة
إابزاةل هذه ا ألسقف من املباين القامئة ألغراض الرتخيص مع اإلزام املاكل إابزالهتا و استبدالها مبواد
أأكرث أأما اان.
 -8جيب عىل املهندس الاستشاري العمل عىل مراعاة ظروف الصحة العامة داخل املبىن وخارجه من
حيث دراسة حركة ومكية الهتوية والإضاءة و أأشعة الشمس والظالل ،واختيار املواد وا ألصباغ
وخالفها.
 -9عىل املهندس الاستشاري مراعاة اخلصوصية والسرت عند اإعداده لتصاممي املباين اخملتلفة وجيب معل
أأسوار إابرتفاع وتصاممي مناس بة توافق علهيا ا إلدارة اخملتصة للفصل بني قطع ا ألرايض اخملتلفة.
 2-33اشرتاطات بيئية تُراعى عند تنفيذ أأعامل البناء
 -1عىل املهندس الاستشاري واملقاول العمل عىل اس تخدام املبيدات احلرشية املعمتدة ملاكحفة احلرشات
مبا يف ذكل المنل ا ألبيض يف أأرضية الطابق ا ألريض وحيامث يلزم ذكل.
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 -2جيب عىل املهندس الاستشاري واملقاول التقيد بآأحاكم ترشيعات هيئة حامية البيئة والتمنية يف
ا إلمارة يف لك ما يتعلق ابإعادة اس تخدام مياه الرصف والتخلص مهنا ورقابة الهواء والصحة املهنية
واملساحب وسالمة أألعاب ا ألطفال املتوافرة يف املباين وماكحفة الضجيج و أأنظمة احملميات الطبيعية.
 -3ل يرصح إابزاةل أأو قطع ا ألجشار املعمرة والقامئة مضن حدود قطعة ا ألرض أأل بعد احلصول عىل املوافقة
اخلطية الالزمة ذلكل من هيئة حامية البيئة والتمنية.
 -4جيب أأل يزيد احلد ا ألعىل ملس توى الضجيج الناجت عن أأية أأهجزة أأو أأعامل بناء عن ( )55ديس بل
مساء و أأل يزيد عن ( )45ديسيبل خالل الفرتة من
خالل الفرتة من السابعة صباح اا وحىت الثامنة ا
مساء وحىت السابعة صباح اا.
الثامنة ا
 -5ل يرصح هبدم أأو إازاةل أأو تعديل املباين والعنارص املعامرية الرتاثية التارخيية دون موافقة ا إلدارة املعنية
 ،وكذكل جيب احلصول عىل موافقة ا إلدارة اخملتصة.
 -6جيب عىل املهندس املقاول وقف العمل وإابالغ البدلية فور اا عند العثور عىل أأية أاثر أأو مواقع أأثرية
أأو اإحلاق أأرضار خبطوط اخلدمات أأو املباين أأو الشوارع أأو البيئة احمليطة.
 -7جيب عىل املهندس الاستشاري واملقاول التآأكد من توفري الرشوط الرضورية للحد من التآأثريات
البيئية الضارة خالل مراحل تنفيذ ا ألعامل يف املوقع من حيث:
أأ .التقيد مبواعيد العمل طبق اا ملا حتدده اجلهات اخملتصة.
مساء ول يسمح مببارشة العمل قبل
ب .ل يسمح ابلعمل يف مواقع الإنشاءات بعد الساعة الثامنة ا
الساعة السادسة صباح اا يف املناطق املآأهوةل ،وجيوز ل إالدارة املعنية منح تصارحي بتجاوز هذه
املدة اإذا اكنت هناك أأس باب تس تدعي ذكل.
ج .اختاذ الوسائل الالزمة والرضورية للحد من مس توى الضجيج الناجت عن املعدات واللت
العامةل يف املواقع والتقيد ابملس توى الصويت املرصح به.
د .اختاذ الوسائل الالزمة والرضورية للحد من انبعاث الغبار وا ألتربة وذكل من خالل الوسائل
التالية:
 رش ا ألتربة واملواقع ابملاء عندما تكون معرضة ألاثر الغبار.
 تغطية مداخل و أأماكن حركة الس يارات مبواد مناس بة أأو رشها املس متر ابملاء ملنع انبعاث
الغبار.
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 منع اإلقاء ا ألنقاض من الطوابق العليا مبارشة دون اس تخدام احلواجز الواقية.
 اختاذ الاحتياطات الرضورية أأثناء نقل وتفريغ مواد البناء.
 -8اختاذ الوسائل الالزمة والرضورية للحد من انبعاث الغازات وادلخان الناجت من املعدات واللت
املس تخدمة يف مواقع العمل وضامن احملافظة علهيا يف املس توى املرصح به.
 -9اختاذ الاحتياطات الالزمة يف مواقع العمل للمحافظة عىل نظافة املوقع وسالمة البيئة احمليطة به
من مباين جماورة وشوارع وخطوط خدمات و أأرصفة وزراعة .....اخل.
 -10أأن يمت توريد وختزين مواد البناء يف املوقع مبا يتناسب مع مساحته ومبا ل يشوه املنظر العام مع
رضورة أأن يمت ختزين املواد البرتولية والكمييائية يف أأماكن حمصورة وبعيدة عن احلركة اليومية املبارشة
و أأن تكون حتت الرقابة ادلامئة وبمكيات قليةل.
 -11أأن يمت اختاذ الإجراءات املناس بة ووضع الربامج الالزمة لتجميع وفرز وختزين النفاايت وا ألنقاض يف
مواقع العمل ومن مث نقلها اإىل ا ألماكن اخملصصة لريم ا ألنقاض بطريقة متنع تكدسها يف املوقع أأو تلويث
البيئة احمليطة.
 -12جيب مراعاة املواصفات الفنية التالية خبصوص العزل احلراري:
أأ .أأل تزيد قمية معامل الانتقال احلراري ( )Uل ألسطح واجلدران عام هو مذكور يف لحئة العزل
احلراري املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة.
ب .جيب اس تخدام الزجاج بآأنواعه اخملتلفة (العادي واملزدوج والعاكس) يف مجيع نوافذ املباين
ابس تعاملهتا اخملتلفة طبق اا ملا حتدده لحئة العزل احلراري املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة.
ج .يمت الاسرتشاد والعمل بالحئة العزل احلراري املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة يف لك ما يتعلق بتفاصيل
أأعامل العزل احلراري.
 3-33اشرتاطات تُراعى عند التشغيل
أأ .جيب تزويد املباين اليت يزيد ارتفاعها عن أأريض وطابق واحد وتش متل عىل مساحات كبرية
من الزجاج يف الواهجات ابملعدات وا ألهجزة الالزمة لتنظيف الزجاج من اخلارج طبق اا ملا تقرره
جلنة تراخيص املباين ،وعند زايدة ارتفاع املباين عن أأريض وس تة طوابق جيب عىل
الاستشاري تقدمي دراسة أأو خمطط يبني طريقة معل هذه املعدات وا ألهجزة الالزمة لتنظيف
الزجاج وحركهتا ابلسطح وختزيهنا.
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ب .جيب أأن تكون مواد البناء املس تخدمه بواهجات املباين غري قابةل للتساقط عىل املارة وتتبع ىف
تركيهبا الرشوط واملواصفات الفنية املعمتدة دلى الادارة اخملتصة.
املادة ( :)34الوقاية والسالمة من احلريق

 -1تعترب املعايري والاشرتاطات املعمتدة جليع املباين دلى اإدارة ادلفاع املدين يه املرجع ا ألساىس للك
ما يتعلق اب ألمن والسالمة والوقاية وماكحفة احلريق.
 -2جيب أأن تزود مجيع ا ألدراج واملمرات بوسائل الهتوية واملياكنيكية عىل حسب اشرتاطات ادلفاع
املدين.
 -3جيب اعامتد مساحات بيت ادلرج وغرفة املضخات مضن اخملططات املعامرية املقدمة لدلفاع املدين،
وذكل لختالف مساحاهتا حسب الاشرتاطات.
 -4جيب اعامتد التكس يات اخلارجية للمباىن عىل حسب اشرتاطات ادلفاع املدين.
 -5تقع مسؤولية احملافظة عىل معدات و أأنظمة اإنذار وماكحفة احلريق داخل املباين عىل املاكل ويكون
املس تآأجر مسؤو ال عن إازاةل العوائق من ممرات الهروب واحملافظة عىل معدات و أأنظمة الإنذار
وماكحفة احلريق يف اجلزء املؤجر هل ،مع رضورة التآأكد من صالحية ا ألهجزة وعدم فصل التيار
الكهرابىئ عهنا يف أأية وقت من ا ألوقات.
 -6ل جيوز تثبيت أأية حواجز أأو عوائق مبارشة عىل نوافذ الواهجات اخلارجية املوجودة يف ا ألدوار اليت
تعلو الطابق ا ألريض من البناء مامل تكن سهةل الفتح.
 -7جيب الالزتام باكفة متطلبات ورشوط و أأنظمة سالمة املباين العامة املنصوص علهيا يف ترشيعات
البيئة والصحة والسالمة العامة واملهنية و أأنظمة الوقاية من احلريق السارية يف ا إلمارة.
 -8يمت حتديد احلد ا ألدىن لعدد وعرض خمارج ومداخل املباين طبق اا لعدد ومساحة الطوابق واس تعامل
املبىن وللمعايري املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة.
 -9جيب أأن تكون أأبواب ا ألدراج والشقق واملاكتب ومجيع امللحقات واخلردوات اخلاصة هبا مقاومة
للحريق حسب املعدلت املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة وغري منفذة لدلخان وذاتية الإغالق.
 -10جيب أأن تزود مجيع ا ألدراج بوسائل الهتوية والإضاءة العادية والطارئة طبق اا للمعايري املعمتدة من
ا إلدارة اخملتصة.
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 -11جيب أأن تزود مجيع املباين اب إلشارات واللوحات الإعالنية املضيئة ذاتي اا يف اكفة املمرات والسالمل
والساحات ادلاخلية للمبىن لتدل بوضوح عىل السالمل واملصاعد و أأماكن اخلروج والهروب يف املبىن.
 -12تزود مجيع املباين اليت يزيد ارتفاعها عن ( )20طابق اا مبهبط للطائرات العمودية طبق اا للمواصفات
القياس ية املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة.
 -13جيب أأن تكون اكفة املمرات املؤدية اإىل خمارج الهروب نفسها خالية من لك ما يعيق حرية احلركة
واخلروج من املبىن يف مجيع ا ألوقات.
املادة ( :)35املواد العازلة

ترسي بشآأن املواد العازةل للرطوبة واحلرارة ا ألحاكم التالية :
 -1جيب معل طبقات عازةل للرطوبة عىل أأرضيات امحلامات واملطاخب ودورات املياه.
 -2جيب معل طبقات عازةل للرطوبة واحلرارة عىل السطح ا ألخري من املبىن محلاية سقف الطابق ا ألخري
من رحش مياه ا ألمطار واحلرارة ،ويمت عزل ا ألسطح (طبقة عازةل للرطوبة ،طبقة عزل للحرارة)
حسب التصممي املقرتح من الاستشاري واملعمتد من اجلهة اخملتصة وحسب املواصفات الفنية
القياس ية.
 -3جيب معل طبقات عازةل حول أأساسات املبىن حىت ارتفاع ( )30مس فوق منسوب ا ألرض الطبيعى.
 -4جيب دهن وحامية مجيع أأنواع املعادن القابةل للصد أأ مبواد عازةل وصيانهتا عىل فرتات دورية وعىل
وجه اخلصوص مواسري الرصف والتغذية.
 -5جيب أأن تكون املواد املس تعمةل يف اجلدران اخلارجية وا ألسطح ذات تركيب متجانس وغري قابةل
لمتصاص املياه والرطوبة وخبار املاء وذات كفاءة عالية طويةل ا ألمد ومقاومة للتآلك والظروف
البيئية السائدة وذات أأبعاد اثبتة ،قليةل القابلية للمتدد أأو التقلص وذات مقاومة للصدم احلراري
وقادرة عىل حتمل التغريات الرسيعة يف درجات احلرارة املؤثرة علهيا دون تعرضها لتلف فزيايىئ و أأن
تكون معيقة للحريق يف اجلدران ومقاومة للحريق إاذا مت تركيهبا بشلك يعرضها مبارشة للنار وتكون
مضادة للفطرايت وغري قابةل لتاكثر الاكئنات اجلرثومية أأو القوارض أأو احلرشات ومقاومة للتفاعل
أأو التغيري الكاميوي.
 -6جيب تطبيق اكفة الرشوط واملواصفات الواردة يف لحئة العزل احلراري املعمتدة من ا إلدارة اخملتصة
عند تصممي وتنفيذ وحساب ا ألعامل احلرارية والكهرابئية للمباين وتشمل ( ا ألسقف ،اجلدران،
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النوافذ ،ا ألبواب ،توجيه املبىن ،تنس يق املوقع ،زراعة الاجشار ،الإضاءة الكهرابئية ،الهتوية
املياكنيكية والتكييف....... ،اخل ).
ً
سابعا :اشرتاطات عناصر االتصال واحلركة األفقية والرأسية

املادة ( :)36املمرات

 1-36املمرات العامة
أأ .يكون احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات العامة يف املباين املتخصصة حسب طبيعة الاس تخدام
وحبد أأدىن ( )2.40م.
ب .يعمتد احلد ا ألدىن لصايف عرض ممرات أأمام املصاعد عىل عرض املمر الرئيس املؤدي اإليه و أأماكن
املصاعد من هجة أأو هجتني وجيب أأل تقل أأبعاد املمرات أأمام املصاعد كام هو وارد ابلشلك رمق
(.)13
ج .جيوز الترصحي من اجلهة اخملتصة بتقليل عرض املمرات واليت يكون فهيا شلك ا ألرض أأو أأبعادها
ليسمح بتوفري املمرات العامة ابلعرض املطلوب وفق البنود أأعاله.

شلك رمق ( )13يبني احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات أأمام املصاعد.
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 2-36املمرات ادلاخلية
جيب أأل يقل احلد ا ألدىن لصايف عرض املمرات ادلاخلية بني الوحدات اخملتلفة عن( )1.20م.
املادة ( :)37األروقة (الليوان)

يف املباين املطةل عىل الشوارع واليت يتقرر اإنشاء أأروقة فهيا ،فاإنه جيب تزويدها ببوايك أأمام واهجات
تكل املباين مع مراعاة الرشوط التالية:
 -1أأن يكون تصممي وإانشاء البوايك طبق اا للطابع والشلك والارتفاع اذلي حتدده ا إلدارة اخملتصة.
 -2يرصح بربوز جاميل غري مس تغل داخل ا ألروقة وفق اا للرشوط التية:
أأ .أأن تكون احلليات والعنارص الزخرفية مبقدار ( )0.30م وعىل ارتفاع ل يقل عن ( )3.00م من
أأرضية الرواق.
ب .أأن تكون هناايت وجلسات الش بابيك و أأكتاف ا ألمعدة ل ألروقة ا ألرضية مبا ل يزيد عن ()0.15
مرت.
ج .أأن خيضع تركيب اللوحات الإعالنية املقررة يف املنطقة للترشيعات املنظمة لها والسارية يف
ا إلمارة.
 -3أأن تكون فتحات البوايك منتظمة ومتناسقة.
 -4جيب أأن يكون الرواق معد اا للمرور العام ،ول جيوز وضع أأي عوائق أأو اإشغالت به متنع أأو تعوق
اس تعامهل عىل الوجه املقرر هل وجيب مراعاة اس مترارية ا ألروقة للمباين املتصةل ودراسة مناسيهبا مبا
خيدم املرور العام.
املادة ( :)38األدراج (السالمل)

جيب أأن جيهز لك مبىن يتآألف من أأكرث من طابق واحد ول تزيد مساحة الطابق الواحد فيه عن
( )460مرت مربع أأو ( )1400مرت مربع للمبىن كلك بدرج رئيىس واحد كحد أأدىن ،وإاذا زادت املساحة
من ( )461اإىل ( )930مرت مربع للطابق الواحد ،أأو من ( )1401اإىل ( )2800مرت مربع للمبىن كلك،
فيجب اس تحداث درج اإضايف للك زايدة مماثةل وجيب أأل تزيد املسافة بني مدخل أأي شقة سكنية
وادلرج طبق اا لشرتاطات اإدارة ادلفاع املدين اب إلمارة.
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 1-38موقع السالمل
يراعى عند اختيار موقع السالمل أأن تتوافر فهيا املواصفات التالية:
 -1سهوةل الوصول اإلهيا من أأي نقطة يف املبىن ،و أأن يكون موقعها قريب اا ما أأمكن من الشوارع أأو
السكك.
 -2جيب أأل تزيد املسافة بني ابب بيت ادلرج و أأبعد نقطة يف الطابق عن ( )27مرت يف املباين العادية
وتقاس املسافة يف هذا الشآأن تبع اا لطول املسار الفعيل للطريق ،ومبا ل خيالف اشرتاطات ادلفاع
املدين.
 -3يف حاةل وجود ادلرج بعد ابب مبارشة جيب أأن تفصل بيهنام مسافة ل تقل عن ( )1.10مرت وغري
مرصح بعمل درجة مائةل منع اا للتعرث أأو السقوط.
 2-38أأبعاد وقياسات السمل وحساب عدد ادلرجات
بناء عىل حساب اتساع اخملارج ،ويف مجيع الاحوال جيب أأل يقل عرضه
 -1يقدر عرض ادلرج الصايف ا
عن ( )1.10مرت يف املباين السكنية واملاكتب و( )1.50مرت يف املباين اليت تس تخدم للمنفعة العامة،
كام جيب أأل يقل عرض بسطة ادلرج عن عرض ادلرج نفسه.
 -2جيب أأل يتجاوز احلد ا ألقىص لعدد ادلرجات املس مترة يف اجتاه واحد عن ( 14درجه) و يس تثىن
من ذكل السالمل ادلائرية و ذات التصاممي اخلاصة و أأل يتجاوز احلد ا ألقىص لرتفاع ادلرجة الواحدة
عن ( 18مس) ول يقل عرضها عن ( 28مس) ول يزيد عن ( )32مس ،وحتدد قياسات السمل وفق اا
للمعادةل التالية:
]ضعف ارتفاع ادلرجة الواحدة  +عرض ادلرجة الواحدة = ) (60مس إاىل ) (65مس[.
 -3جيب أأن تامتثل قياسات ادلرجات يف الارتفاع والعرض يف الطابق الواحد.
 -4يكون احلد ا ألدىن لصايف الارتفاع فوق أأي درجة هو ( )2.40مرت.
 -5ل جيوز أأن يزيد عدد درجات سالمل املس مترة يف نفس الاجتاه عن ( )14درجة.
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 3-38اشرتاطات درج الطوارئ وخمارج النجاة
يف حاةل سالمل الطوارئ تطبق الرشوط الإضافية التالية:
 -1جيب فصل ادلرج جبدار مانع للحريق وابب مانع لدلخان بدرجة مقاومة ل تقل عن ساعة واحده
عىل أأن يكون تلقايئ الغلق ويسمح ابلرؤية من اجلانبني ويفتح للخارج وفق اا لشرتاطات السالمة
والوقاية من احلريق.
 -2جيب توافر الإانرة الطبيعية والصناعية الاكفية يف سمل الطوارئ و أأن يمت تزويده بفتحات هتوية
طبيعية ل تقل مساحهتا ( )1.00مرت مربع يف الطابق الواحد.
 -3ل جيوز اس مترار ادلرج اخملصص للطوارئ (الهروب) من الطوابق العليا اإىل الرسداب ،وجيب
معل درج مس تقل للرسداب ويف احلالت اليت يتعذر فهيا ذكل ،جيب قطع اس مترارية فراغ ادلرج
يف الطابق ا ألريض ،بواسطة جدار مانع لنتشار احلريق يرتفع اإىل السقف حبيث يكون ادلخول
اإىل الرسداب من اخلارج مبارشة.
 -4جيب أأل يقل عرض درج الطوارئ عن ( )1.20مرت (ما مل يذكر غري ذكل يف بنود أأخرى من
هذه الالحئة) ،وإاذا زاد عرض ادلرج عن ( )2.40مرت يمت وضع درابزين يف املنتصف أأو لك
( )1.20مرت.
 -5ل جيوز أأن يزيد عدد درجات سالمل الهروب (النجاة) املس مترة يف نفس الاجتاه عن ( )14درجة
و أأل يقل عن ( )3درجات و أأل يزيد ارتفاع ادلرجة الواحدة عن ( )17مس ،وليسمح ابدلرجات
املائةل يف بسطة سمل الهروب كام ل جيوز اس تخدام السالمل احللزونية كسالمل هروب.
 -6جيب تزويد خمارج النجاة من احلريق يف اكفة املباين بعالمات واحضة تبني مواقعها و أأن تتوافر
فهيا كذكل الرشوط التالية (مع اعتبار اشرتاطات وموافقة اإدارة ادلفاع املدين).
 4-38اشرتاطات عامة
 -1يشرتط أأن تكون السالمل الرئيس ية يف املباين السكنية والتجارية والعامة مصنعة من املواد املقاومة
لالحرتاق ومواد ل تسبب الانزلق (ابس تثناء الفيالت) كام يشرتط أأن تكون الهتوية والإانرة
الطبيعية متوفرة يف السالمل بصورة اكفية وذكل بواسطة نوافذ تفتح عىل الفضاء اخلاريج مبارشة أأو
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عىل املنور ،ويس تثىن من رشوط الإضاءة والهتوية الطبيعية سالمل ا ألبراج اليت تزيد عىل ()10
طوابق بعد توفري هتوية وإاضاءة مياكنيكية وكهرابئية حسب اشرتاطات اإدارة ادلفاع املدين اب إلمارة.
جيب غلق بيت ادلرج بباب يف مجيع الطوابق.
جيب أأن يكون هناك حاجز واق من السقوط عىل الطرف اخلايل من ادلرج (درابزين) إابرتفاع ل
يقل عن ( )110مس و أأل يزيد عرض الفتحات فيه عىل ( )13مس وإاذا زاد عرض ادلرج عن ()2.20
مرت يوضع فاصل اإضايف يف الوسط (واحد أأو أأكرث حسب احلاجة).
جيب أأن يمت تزويد خمارج السالمل يف اكفة املباين والطوابق بعالمات واحضة تبني مواقعها.
جيب أأن تمت مراعاة اكفة رشوط ومواصفات السالمة والوقاية من احلريق املعمتدة من ا إلدارة
املتخصصة عند تصممي السالمل باكفة أأشاكلها.

املادة ( :)39املصاعد الكهربائية

 1-39موقع املصاعد
جيب أأن يمت اختيار مواقع املصاعد حبيث ميكن الوصول اإلهيا بسهوةل من أأي نقطة يف املبىن و أأن تكون
يف أأماكن ظاهرة وقريبة من أأحد السالمل و أأن توضع يف أأقرب ا ألماكن للمدخل الرئيس للمبىن ول تزيد
املسافة بيهنا وبني أخر وحدة ختدهما عن ( )45مرت ،كام يفضل أأن يمت تقس مي املصاعد اإىل أأكرث من مجموعة
لك مهنا ختدم مجموعة طوابق اإذا زاد عدد طوابق املبىن عن ( )20طابق اا.
 2-39رشوط تزويد املباين املتعددة الطوابق ابملصاعد
جيب تزويد املباين متعددة الطوابق مبصاعد كهرابئية وفق اا للرشوط التالية:
 -1يف املباين اليت يزيد ارتفاعها عن أأريض و ثالثة طوابق يشرتط توفري مصاعد كهرابئية ذات سعة
اكفية وفق املواصفات الفنية القياس ية ورشوط الوقاية والسالمة املعمتدة من أأخطار احلريق.
 -2يف املباين العامة يشرتط توفري مصاعد كهرابئية أأو سالمل متحركة ذات سعة اكفية وفق املواصفات
الفنية القياس ية ورشوط الوقاية والسالمة املعمتدة من أأخطار احلريق (موافقة ادلفاع املدين).
 -3يف املراكز التجارية اليت تتكون من أأكرث من طابق يشرتط توفري مصاعد كهرابئية بواهجة زجاجية
وسعة (ل تقل عن  10أأشخاص للمصعد الواحد أأو سالمل كهرابئية متحركة).
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 3-39حتديد عدد املصاعد
 -1جيب أأن يتناسب عدد وسعة املصاعد يف املبىن مع عدد ومساحة الطوابق ،ويكون حساب عدد
املصاعد الإجاميل املطلوب للمبىن مساو ااي حلاصل مجع عدد املصاعد املطلوبة طبق اا للمساحة الإجاملية
للمبىن املبينة ابجلدول رمق ( )46وعدد املصاعد املطلوبة طبق اا لعدد طوابق املبىن كام هو مبني
ابجلدول رمق (.)47
جدول رمق ( )46يبني العدد ا ألدىن للمصاعد طبق اا للمساحة الإجاملية للمبىن.
1
2
3
4

5
6

احلد ا ألدىن لعدد املصاعد
مساحة املبىن الإجاملية ابملرت املربع
1
من 4500 : 1
2
من 14000 : 4501
3
من 23500 : 14001
 4مصاعد للمساحة من  23501م 2وحىت
 37500م2
من 100000 : 23501
زايدة مصعد للك زايدة مبقدار  14000م 2يف
املساحة عن  37500م 2وحىت بلوغ املساحة
100000م.2
 9مصاعد للمساحة  100001م 2وحىت
 120000م2
من 250000 : 100001
زايدة مصعد للك زايدة مبقدار  20000م 2يف
املساحة عن  120000م 2وحىت بلوغ املساحة
250000م.2
مساحة املبىن تزيد عن  250000م 2تقدمي دراسة خاصة للجنة الفنية ل إالدارة اخملتصة.
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جدول رمق ( )47يبني العدد ا ألدىن للمصاعد طبق اا لعدد طوابق املبىن.
عدد الطوابق
1
2
3
4
5

الطوابق من  11اإىل 30
الطوابق من  31اإىل 60
الطوابق من  61اإىل 90
الطوابق من  90اإىل 120
أأزيد من 120طابق

احلد ا ألدىن لعدد املصاعد الواجب
اضافهتا
1
2
3
4
تقدمي دراسة خاصة للجنة الفنية ل إالدارة اخملتصة

 -2يعترب عدد املصاعد املطلوبة ابلبند ( أأ) من هذه املادة هو احلد ا ألدىن لعدد املصاعد ،ول يسمح
بتقليل عددها حىت يف حاةل اختيار مصاعد برسعة وسعة أأكرب.
 4-39الاشرتاطات العامة
 -1جيب عىل الاستشاري تقدمي دراسة تصممي املصاعد (للمباين متعددة الطوابق واملباين العامة) من
حيث العدد والسعة وامحلوةل وا ألبعاد والرسعة ووقت الانتظار وحمطات التوقف وتوزيع املصاعد
وفق اا للتحليل العلمي حلركة مس تخديم املصاعد ) (Traffic Analysisونوع الاس تخدام وجحمه
وساعات اذلروة ،وتصممي أأبعاد غرف املاكينات وبرئ املصعد وحفرة البرئ ويعترب الاستشاري هو
املسؤول حرص اا عن التصممي.
 -2يفضل أأ ّل يزيد عدد املصاعد املتجاورة يف اجلهة الواحدة عن ( )4مصاعد اإذا اكنت تعمل بشلك
مشرتك لاكفة الطوابق ،وإاذا زاد العدد عن ذكل يفضل أأن تقسم املصاعد جملموعات ختدم طوابق
حمددة.
 -3ختضع اكفة املصاعد للتفتيش ادلوري للتآأكد من مدى صالحيهتا وجيب عىل املاكل احلصول عىل
شهادة صالحية س نوية صادرة من رشكة معمتدة من قبل ا إلدارة املعنية.
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 5-39الاشرتاطات الفنية
 -1جيب أأل تقل سعة أأي من املصاعد عن ( )4أأشخاص ووفق اا للمواصفات الفنية والقياس ية اخلاصة
ابملصاعد املعمتدة ،ويمت حتديد محوةل املصاعد حبيث حتقق اس تطاعة نقل بني  %10اإىل  %25من
عدد ا ألشخاص يف املبىن خالل فرتة مخس دقائق ،وفق اا لنوع واس تعامل املبىن.
 -2يفضل حتديد رسعة املصاعد مبا ل يقل عن الرسعات التالية:
 حىت  4طوابق من  0.5مرت /اثنية  0.75 :مرت/اثنية.
 من  5اإىل  10طوابق من  1مرت/اثنية  2 :مرت /اثنية.
 من  11اإىل  20طابق من  2مرت/اثنية  3 :مرت/اثنية.
 من  21اإىل  50طابق من  3مرت/اثنية  5 :مرت/اثنية.
 أأكرث من  50طابق أأكرث من  5مرت/اثنية.
 -3جيب أأن تكون املصاعد وبرئ املصعد وغرفة املاكينات ودوائر التحمك مطابقة للمواصفات القياس ية
للمصاعد املعمتدة من ادلفاع املدين.
 -4جيب أأن يتوافر يف برئ املصعد الرشوط التالية:
أأ .أأن تكون أأبعاد برئ املصعد حسب املواصفات الفنية للرشكة املصنعة للمصاعد املس تخدمة.
ب .معاجلة ا ألجزاء املعرضة للمياه من برئ املصعد ابملواد العازةل لترسب املياه.
 -5جيب التآأكد من تزويد املصاعد بنظام الإغالق الكهرابيئ وكذكل بنظام ا إلنذار(صويت أأو ضويئ)
عند جتاوز امحلوةل القصوى ،والتوقف عن العمل اإذا زادت امحلوةل عن احلد املسموح به حسب
الرشكة املصنعة ويعود للعمل مبارشة عندما تصبح امحلوةل مضن احلد املسموح به ،والزتود بنظام
الهبوط الاضطراري ،كام جيب توفري هتوية مياكنيكية اكفية لغرفة محل الراكب (الصاعدة) حىت يف
حاةل التوقفات الطويةل أأو انقطاع التيار الكهرابيئ ،ويزود املصعد بآلية متنع غلق الباب يف حال مرور
أأو اصطدامه جبسم دون أأي رضر عىل اجلسم ،ابلإضافة لإانرة كهرابئية داخلية مناس بة بشدة ل
تقل عن  50لوكس عند مس توى ا ألرضية كام جيب الالزتام باكفة متطلبات أأنظمة املصاعد الواردة
يف ترشيعات البيئة والسالمة املهنية السارية يف ا إلمارة وادلفاع املدين.
 -6جيب توفري اكفة أأهجزة ا ألمان الكهرابئية الالزمة ملنع املاكينة من احلركة أأو اإيقافها ،وتزويد الصاعدة
بوسائل حتمك و أأمان حبيث يمت اإنزالها وفتح ا ألبواب أأتوماتيكي اا ويدو ااي اإىل أأقرب خمرج عند حالت
التوقف املفاجئ للمصعد أأو العطل أأو الطوارئ ،ويف حاةل زايدة درجة حرارة حمرك املصعد عن
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احلد ا ألقىص احملدد من قبل الرشكة املصنعة ،يقوم املصعد ابإكامل ا ألوامر اجلارية مع رفض أأية أأوامر
جديدة.
 -7جيب وضع لوحات إارشادية وحتذيرية داخل املصاعد مبنع التدخني وحتديد عدد ا ألشخاص ومقدار
ا ألوزان اللكية املسموح هبام ابلإضافة لوضع لوحات جبانب لك ابب للتحذير بعدم اس تخدام املصعد
يف حاةل احلريق.
 -8جيب أأن يكون برئ املصعد حماط اا جبدران مصمتة ،مصممة اإنشائي اا حبيث تتحمل ا ألحامل وردود
ا ألفعال والاهزتازات الناش ئة عن املاكينة ودلئل احلركة عند معل كواحب ا ألمان و أأية اإهجادات أأخرى
تنتج بسبب عدم توزيع ا ألحامل داخل الصاعدة أأو مخمدات هناية احلركة.
 -9جيب أأن يزود برئ املصعد بفتحات الفحص والطوارئ وابإضاءة دامئة لس تخداهما أأثناء معلية الفحص
والصيانة وذكل وفق اا ملواصفات وكودات السالمة العامة املعمتدة ،مع املنع التام لوضع فواصل المتدد،
أأو الفواصل الإنشائية خالل برئ أأو غرفة املصاعد ،كام مينع وضع أأي متديدات أأو غريها ل ختص
املصاعد يف برئ املصعد.
 6-39اشرتاطات غرف معدات املصاعد
يشرتط يف غرف املعدات للمصاعد و اليت يمت تش يدها عىل أأسطح املباين ما ييل:
 -1أأن تكون أأبعاد الغرفة طبق اا للمواصفات القياس ية للرشكة الصانعة للمصاعد.
 -2أأن تزود الغرفة بنظام جيد لتكييف الهواء حبيث تضمن درجة حرارة الغرفة ما بني ( )32-10درجة
مئوية.
 -3أأن تزود بباب حيمك اإغالقه مع مراعاة أأن تكون مجيع الفتحات ا ألخرى للغرفة حممكة الإغالق تضمن
عدم دخول ا ألتربة أأو مياه ا ألمطار اإىل داخل الغرفة.
 -4جيب أأن تكون مجيع ا ألسالك والاكبالت اخلاصة ابلتشغيل خمفيه ومن مواد جيدة وغري قابةل للصد أأ.
 -5جيب توفري أأغطية مناس بة جليع البكرات وا ألجزاء املتحركة.
 7-39اشرتاطات املصاعد ىف املنشآت الفندقية
أأ .احلد ا ألدىن عدد  2مصعد للمنشآت اليت تقل عن  45وحدة ،وإاضافة مصعد للك  30وحدة
اإضافية متكررة ويمت خدمة مجيع غرفة الضيوف من الطابق الثاين وما فوق.
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ب .استيفاء املصاعد جليع اشرتاطات ادلوائر واجلهات احلكومية والرشوط الصادرة عن هيئة
ر أأس اخلمية لتمنية الس ياحة.
املادة ( :)40املنحدرات

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ميكن أأن تدخل املنحدرات يف حساب اخملارج املطلوبة للهروب من املبىن.
جيب أأل يزيد ميل املنحدرات اخملصصة للس يارات عن ( 1اإىل  )10وجيوز ل إالدارة اخملتصة تعديل
النس بة اإىل ( 1اإىل  )8مىت وجدت أأس باب فنية مقنعة.
جيب أأل يزيد ميل املنحدرات اخملصصة للمشاة ابملباين العامة والبناايت وا ألبراج السكنية واملكتبية
عن ( 1اإىل  )12وجيوز ل إالدارة اخملتصة تعديل النس بة اإىل ( 1اإىل  )10مىت وجدت أأس باب فنية
مقنعة ،كام تكون أأبعاد وميول منحدرات اخلاصة بآأحصاب اهلمم كام ابملادة ( )32من هذه الالحئة.
جيب أأن تكون أأرضية املنحدرات خش نة أأو جمهزة بطريقة متنع الانزلق ،و أأن تكون زوااي ا ألمعدة
واحلوائط اجملاورة لها مغطاة بزاواي مطاطية ،ويراعى حامية هذه املنحدرات من أأية بروزات أأو
منشآت ميكن أأن تعيق احلركة علهيا أأو اس تعاملها بشلك حصيح وأمن.
جيب أأن تكون أأبعاد املنحدرات للس يارات وفق اا ل ألبعاد احملددة يف املادة ( )30من هذه الالحئة
للطرق ادلاخلية وعرض املداخل واخملارج.
جيب تزويد املنحدرات ابملرااي العاكسة ابلقياسات املناس بة لتوضيح الرؤية عند املنعطفات و أأماكن
تغيري الاجتاهات ويف املناطق اليت ل تتوافر فهيا مساحة رؤية اكفية .
جيب أأل يقل صايف الارتفاع فوق أأية نقطة عىل املنحدرات عن ( )2.40م تقاس ابجتاه معودي
عىل املنحدر.
جيب توفري الهتوية والإضاءة الطبيعية أأو املياكنيكية طبق اا للمواصفات القياس ية املعمتدة جليع أأجزاء
املنحدرات مع جتهزيها باكفة المتديدات الرضورية لترصيف مياه ا ألمطار.
ً
ثامنا :اشرتاطات اخلدمات العامة

املادة ( :)41اخلدمات (الكهرباء -اهلاتف -املياه -خدمات املبىن)

 -1جيب عىل املهندس الاستشاري مراجعة ادلوائر احمللية املعنية ابخلدمات يف ا إلمارة للحصول عىل
الاشرتاطات الواجب توافرها ابملبىن (من قوى كهرابء ،غرف اتصالت ،وغريها من اخلدمات)
Page 120 of 168

وكذكل ملعرفة وحتديد مداخل وخمارج هذه اخلدمات قبل وضع التصاممي واخملططات يف صورهتا
الهنائية.
 -2جيب أأن تتوافر يف مساحات غرف الكهرابء يف املباين الاشرتاطات التالية:
أأ .أأن يمت اعامتدها من الهيئة الاحتاديه للكهرابء واملياه.
ب .أأن تكون أأبواب غرفة العدادات من مادة غري قابةل لالش تعال وذات فتحات هتوية ،كام جيب
توفري مروحة هتوية يف أأحد جدراهنا.
ج .توفري اشرتاطات ا ألمن والسالمة من احلريق طبق اا لشرتاطات اإدارة ادلفاع املدين.
د .تكون أأبعاد وتصممي غرفة احملولت و غرفة الكهرابء تبع اا لعدد احملولت املطلوبة ومبوجب
التفصيل املعمتد من الهيئة الاحتادية للكهرابء و املاء و اكلتايل:
 حمول واحد :أأبعاد غرفة احملول  5 x 5م و غرفة الكهرابء  5 x 3م.
 حمولن :أأبعاد غرفة احملول  8 x 5م و غرفة الكهرابء  5 x 3م.
 ثالثة حمولت :أأبعاد غرفة احملول  11 x 5م و غرفة الكهرابء  5 x 3م.
 -3تكون أأبعاد وتصممي غرفة التصالت الرئيس ية ومبوجب دليل تصممي اتصالت ملتطلبات متديد
ش بكة الالياف الضوئية ىف الابنية اجلديدة اكجلدول التاىل:
جدول رمق ( )48يبني أأبعاد غرفة التصالت الرئيس ية خملتلف أأنواع ا ألبنية.
نوع املبىن
 1فيال منفرده
مجمع فيالت (مائة فيال أأو أأكرث)
مجمع فيالت (عرشون فيال أأو أأكرث)
2

مجمع فيالت ( أأقل من عرشين فيال)
أأبنية ابرتفاع ( أأرىض  +بدروم 5 +
3
طوابق)

احلد ا ألدين ألبعاد غرفة
التصالت الرئيس ية ابملرت
(طول × عرض × ارتفاع)
ل يوجد متطلبات
3,00× 2,00×2,00
3,00× 2,00×1,50
اكبينة توزيع الالياف املصغرة
2,00×1,50
3,00× 2,00×1,50
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املوقع
ل يوجد
يمت حتديده خالل
مرحةل التصممي
يف املنطقة املشرتكة
من الطابق ا ألرىض

نوع املبىن
أأو مساحة مبنية  3000م2

احلد ا ألدين ألبعاد غرفة
التصالت الرئيس ية ابملرت
(طول × عرض × ارتفاع)
اكبينة الطوابق املتكررة
( )1,00×0,60أأو وفق ما يتفق
عليه
غرفة اتصالت أأعىل السطح
3,00× 3,00×3,00

أأبنية ابرتفاع ( أأرىض  +بدروم 6 +
طوابق)
اكبينة الطوابق املتكررة
وحىت أأبنية ابرتفاع ( أأرىض  +بدروم +
4
( )1,00×0,60أأو وفق ما يتفق
 10طوابق) أأو مساحة مبنية 7000
عليه
م2
غرفة اتصالت أأعىل السطح
أأو أأبنية يقطهنا  100ساكن
3,00× 3,00×3,00
3,00× 3,00×3,00

3,00× 4,00×3,00
غرفة الطوابق املتكررة
أأبنية ابرتفاع أأكرث من ( أأرىض  +بدروم ( )1,50×1,00أأو وفق ما يتفق
عليه
 10 +طوابق) أأو مساحة مبنية أأكرب
5
من 7000م2
غرفة اتصالت أأعىل السطح
أأو أأبنية يقطهنا أأكرث من  100ساكن
يمت التحديد ىف مرحةل التصممي
غرفة خدمات املوابيل
3,00× 3,00×2,00
6

مول تسوق

3,00× 4,00×3,00
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املوقع
يف املنطقة
املشرتكة
بسطح البناية
يف املنطقة املشرتكة
من الطابق ا ألرىض
يف املنطقة
املشرتكة
بسطح البناية
يف املنطقة املشرتكة
من الطابق ا ألرىض
يف املنطقة
املشرتكة
يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي
للك عرشة طوابق
ابتداء من أأدىن
رسداب
يف املنطقة املشرتكة
من الطابق ا ألرىض

نوع املبىن

احلد ا ألدين ألبعاد غرفة
التصالت الرئيس ية ابملرت
(طول × عرض × ارتفاع)
غرفة الطوابق املتكررة
()3,00× 2,00×1,00
غرفة اتصالت أأعىل السطح

يف املنطقة
املشرتكة
يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي
يف املنطقة املشرتكة
من الطابق ا ألرىض

غرفة الطوابق املتكررة
()3,00× 2,00×1,00

يف املنطقة املشرتكة

3,00× 4,00×3,00
7

قصور ومستشفيات

8

مصانع وخمازن

9

مجموعة حمالت

املوقع

غرفة اتصالت أأعىل السطح
غرفة الطوابق املتكررة
()3,00× 2,00×1,50
غرفة الطوابق املتكررة
لعدد يقل عن  20حم اال
اكبينة توزيع الياف
()2,00×1,50
لعدد  20حم اال أأو اكرث
()3,00× 2,00×1,50
لعدد  100حم اال أأو اكرث
()3,00× 3,00×2,00
أأو وفق ما يمت التفاق عليه
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يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي
يف املنطقة املشرتكة
للطابق ا ألرىض
بعيد اا عن املاكينات
يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي
يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي
يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي
يمت التحديد ىف
مرحةل التصممي

 -4جيب عدم زايدة عدادات املياه والكهرابء للوحدات السكنية عن عداد مياه واحد وعداد كهرابء
واحد للك وحدة سكنية أأو جتارية أأو مكتبية منفصةل حسب اخملطط املعمتد ،ول يرصح بتوفري
عدادات اإضافية للمالحق يف البيوت والفيالت السكنية والصالت الرايضية عىل ا ألسطح أأو عند
فصل املباين أأو فصل جزء مهنا دون ترخيص من ا إلدارة اخملتصة أأو فصل ادلور ا ألول عن ادلور
ا ألريض يف البيوت والفيالت السكنية املكونة من دورين.
 -5جيب تزويد مجيع عنارص املبىن ابلمتديدات الكهرابئية الالزمة ومتديدات الهاتف والاس تقبال
التلفزيوىن ،وجيب كذكل توفري مجيع املتطلبات الالزمة من غرف الكهرابء وغرف تليفوانت
ومتديدات داخلية وخارجية طبق اا للمواصفات والرشوط املعمتدة دلى ادلوائر احمللية يف ا إلمارة
وتس تثىن عنارص اخلدمات من متديدات الهاتف والاس تقبال التلفزيوين.
 -6جيب أأن تكون اكفة املواد املصنعة اخلاصة ابملرافق اخلدمية مطابقة متام اا للرشوط واملواصفات املعمتدة
من ادلوائر املعنية ،وجيب أأن تفتح أأبواب غرف اخلدمات للخارج.
 -7جيب توفري لوحة اإرشادية عند مداخل املباين ،ويراعى أأن تكون قريبة من املصعد ويف ماكن واحض
وذكل جليع املباين متعددة الطوابق اليت يزيد عدد الشقق أأو املاكتب فهيا عن ( )10شقق أأو
ماكتب.
 -8جيب حتديد أأماكن وضع الالفتات جليع احملالت و املعارض والنشاطات التجارية ،ويراعى أأل يقل
عرض الالفتات عن ( )1.00م و أأن تكون طبق اا للرشوط واملواصفات املنصوص علهيا يف الترشيعات
السارية.
 -9يراعى عدم تثبيت أأية لوحة اإعالنية أأو كتابة أأية اإعالن عىل املبىن أأو املنشآأ أأو داخل أأي قطعة
أأرض إال بعد احلصول عىل الرتخيص الالزم ذلكل من ا إلدارة املعنية.
 -10يراعى عند وضع أأية معدات أأو أأهجزة خدمات أأو خزاانت مياه أأو حصون لقطة للبث التليفزيوىن
معل املعاجلات املعامرية الرضورية ملنع تشويه املظهر العام للمبىن.
 -11عند تصممي الشقق السكنية جيب توفري وختصيص فراغات أأو وسائل لنرش وجتفيف الغس يل
بطريقة متنع ظهورها للخارج أأو تشويه املظهر العام.
 -12جيب اإجراء املعاجلة املعامرية يف الواهجات لتغطية وحدات التكييف بطريقة متنع تشويه املظهر
العام أأل تقل املسافة بني أأية هجاز تكييف وحدود اجلوار عن ( )1.00م.
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 -13جيب مراعاة اكفة الرشوط واملواصفات الواردة يف لحئة العزل احلراري املعمتدة عند اإعداد
ادلراسات والتصاممي وعند التنفيذ للمباين اخملتلفة.
املادة ( :)42اإلمداد باملاء

 -1جيب أأن تكون املواد املس تخدمة ومواصفاهتا وتصممي الش باكت واملصنعية اخلاصة بمتديدات املياه
مطابقة للرشوط واملواصفات اخلاصة ابلهيئة الاحتادية للكهرابء واملياه ).(FEWA
 -2جيب توصيل لك مبىن أأو منشآأة بش بكة املياه العامة مامل يمت تآأمني إامداده ابملياه بآأية طريقة أأخرى
توافق علهيا ا إلدارة اخملتصة.

املادة ( :)43خزانات مياه الشرب

-1
-2

-3
-4

جيب أأن تصنع خزاانت مياه الرشب من مواد غري قابةل للصد أأ أأو للتآلك ،و أأل تؤثر يف اخلواص
الطبيعية أأو الكمييائية للمياه ،و أأل حتدث أأية تغيري يف لون أأو طعم أأو راحئة املياه و أأل تتآأثر ابحلرارة
أأو الرطوبة و أأن تكون غري منفذة للضوء وليس لها أأية تآأثري ضار لصحة ا إلنسان.
جيب أأن تزود اخلزاانت بفتحات للتنظيف مبقاس مناسب وذات قابلية للغلق احملمك ومن النوع
اخملصص خلزاانت املياه ،و أأن تكون هذه الفتحات بسعة تكفي دلخول خشص لإجراء النظافة ادلورية
داخل اخلزان ،و أأن يكون موقعها يف منطقة نظيفة وبعيدة عن احلركة اليومية املبارشة وعن مصادر
التلوث و أأن تكون مرتفعة عن منسوب ا ألرضية.
جيب أأن يراعى يف تصممي اخلزان عدم وجود زاوية حادة تتسبب يف ترامك ا ألوساخ أأو اجلراثمي أأو
تعيق معليات النظافة ادلورية.
جيب أأن تزود اخلزاانت بفتحات مللء املاء والتوزيع وترصيف مياه الغس يل والهتوية مبقاسات مناس بة
حلجم اخلزان ويراعى أأن تكون فتحات التوزيع عىل ارتفاع ل يقل عن ( )6مس من منسوب قاع
اخلزان ،وفتحات ترصيف مياه الغس يل داخل قاع اخلزان ،وفتحات ملء اخلزان والهتوية يف اجلزء
العلوي من اخلزان ،و أأن تكون هذه الفتحات مزودة مبحابس للتحمك يف الفتح والإغالق و أأن تكون
ماسورة الهتوية مصممة بطريقة متنع دخول أأية مواد أأو حرشات قد تلوث اخلزان ،و أأن تكون مجيع
هذه الفتحات والتوصيالت مصنوعة من مواد غري قابةل للصد أأ وليس لها أأية تآأثريات ضارة عىل حصة
ا إلنسان.
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 -5جيب أأن يمت وضع اخلزان يف أأماكن نظيفة وبعيدة عن أأية مصدر للتلوث ،و أأن ترفع عىل قوامئ مبسافة
ل تقل عن ( )20مس من ا ألرضية ،و أأن يراعى تثبيت اخلزان بطريقة ل تؤثر عىل طبقات العزل
ل ألسطح ،ويفضل أأن يوضع اخلزان يف ماكن مظلل و أأل يظهر اخلزان بطريقة تشوه أأو تعيق احلركة
عىل السطح.
 -6جيب أأن يمت تنظيف خزاانت املياه مرة لك (س تة أأشهر عىل ا ألقل) مع مراعاة أأل حتتوى املواد
املس تخدمة يف التنظيف عىل مواد سامة أأو ضارة ابلصحة العامة وجيب التقيد التام ابلرشوط
الصحية يف معلية التنظيف.
 -7يراعى أأن يمت اختيار موقع خزاانت املياه حبيث تكون بعيدة ما أأمكن من خطوط الرصف الصحي
وغرف التفتيش وخزاانت التحلل واحلفر الامتصاصية ،ويف مجيع ا ألحوال ل يرصح بوضع خطوط
الرصف الصحي فوق أأو جبانب خزاانت املياه يف حال وجود اخلزاانت أأسفل منسوب سطح
ا ألرض.
بناء عىل الاحتياجات الفعلية للمبىن طبق اا ملا حتدده ا إلدارة اخملتصة.
 -8يمت حساب سعة خزاانت املياه ا
 -9حيق للمفتش ادلخول اإىل أأية مبىن لإجراء التفتيش عىل خزاانت املياه للتآأكد من مطابقهتا للرشوط
الصحية والفنية.
 -10جيب أأن تصمم خزاانت املياه حتت ا ألرض حسب املواصفات والقياسات املعمتدة دلى ا إلدارة
اخملتصة مع اس تخدام املواد املناس بة واملعمتدة من اجلهة اخملتصة.
املادة ( :)44األعمال الصحية

 1-44أأحاكم ورشوط ا ألعامل الصحية
 -1جيب تقدمي الواثئق واخملططات التالية كحد أأدىن ل ألعامل الصحية عند التقدم للحصول عىل رخصه
أأعامل البناء:
أأ .اإيصال دفع رسوم توصيل الرصف الصحي اإن وجدت ش بكه عامه للرصف الصحي ووثيقه
موقع التوصيل (الوصةل املزنلية) مع هذه الش بكة.
ب .لوحة الرشوط واملواصفات اخلاصة اب ألعامل الصحية حسب تعلاميت ا إلدارة اخملتصة موقعه
ومعمتدة من املهندس الاستشاري.
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-2

-3
-4
-5

-6
-7

ج .خمطط املوقع ) (Setting Out Planيبني خطوط الرصف الصحي العامة يف املنطقة
احمليطة بقطعة ا ألرض ،وغرفة التفتيش ا ألخرية ،وموقع الوصةل املزنلية مع خطوط ش بكه
الرصف الصحي العامة ومناسيهبا ،وخزان التحليل وحفرة الامتصاص يف حال عدم وجود
ش بكة رصف حصى عامة.
د .خمططات المتديدات الصحية ومتديدات املياه جليع طوابق املبىن.
ه .أأية واثئق أأو تفاصيل أأخرى تطلهبا ا إلدارة اخملتصة.
جيب أأن تكون أأسطح املراحيض واملباول و أأحواض الغس يل انمعة وسهةل التنظيف وغري
امتصاصية ،كام جيب أأن تكون هذه الرتكيبات مصنوعة ومركبة و مبا يؤمن ترصيف ما هبا دون ختزين
من خالل حمبس مايئ محمي من تبخر وجفاف مائه ،وجيب كذكل أأن تكون خزاانت الطرد اخلاصة
ابملراحيض واملباول من نوع فعال قادر عىل تنظيف بقااي الفضالت وتتحمل اإهجادات التشغيل يف
ا ألماكن العامة.
يف املباين اليت يقل ارتفاعها عن ( )20طابق اا يمت توصيل الرصف الصحي لدلور ا ألريض بشلك
منفصل اإىل غرفة التفتيش مبارشة ول يمت توصيلها عىل نفس ا ألمعدة الرأأس ية اخلاصة اب ألدوار العليا.
يف املباين اليت يزيد ارتفاعها عن ( )20طابق اا يمت توصيل الرصف الصحي لدلور ا ألريض وادلور
ا ألول بشلك منفصل اإىل غرفة التفتيش مبارشة ول يمت توصيلها عىل نفس ا ألمعدة الرأأس ية اخلاصة
بآألدوار العليا.
جيب تزويد نظام الرصف ادلاخيل يف ا ألبنية بآأانبيب الهتوية الالزمة وحبجم اكف لغرض اس تعاملها
عىل أأل يقل قطرها ادلاخيل بآأية حال من ا ألحوال عن ( )5مس يف التوصيالت ادلاخلية و()5.7
مس يف ا ألمعدة الرأأس ية ،كام جيب تركيهبا بشلك ر أأيس ورفعها اإىل مسافة حدها ا ألدىن ( )1مرت
فوق أأعىل فتحه يف البناية وعىل مسافة أأفقية لتقل عن ( )2مرت .وجيوز ل إالدارة اخملتصة طلب رفع
أأنبوبة الهتوية أأو أأبعادها عن الفتحات زايدة عام ذكر اإذا وجدت أأس باب فنية تس توجب ذكل .كام
جيب تغطية هناايت ا ألانبيب اب ألغطيه اخلاصة بذكل.
ل جيوز ترصيف مياه الشطافات اإىل املصارف ا ألرضية أأو أأمعدة الرصف العادية وجيب ترصيفها
مبارشة اإىل أأمعدة العمل أأو حفر التفتيش عن طريق حمبس مايئ معيق.
جيب أأن تكون أأانبيب العمل و أأانبيب اجملاري العادية املدفونة حتت ا ألرض مصنوعة من مواد تتسم
ابلقوة واملتانة و أأقطارها وميولها حسب املواصفات الصادرة عن ا إلدارة اخملتصة ،كام جيب أأن تكون
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وصالهتا مانعة لترسب الهواء و أأل ينتج عهنا أأية عوائق داخل ا ألانبيب و أأن تكون قادرة عىل حتمل
ضغط ل يقل حبد أأدىن عن ارتفاع ( )3.00مرت من املياه ،وجيب متديد هذه ا ألانبيب وفرشها مبا
يالمئ ظروف الرتبة والتحميل وحسب تعلاميت الرشكة املصنعة لها.
 -8جيب اإنشاء غرفة تفتيش عند لك نقطة يتغري عندها اجتاه أأانبيب اجملاري أأو تتغري عنده درجة
احندارها أأو يتصل عندها خط أأانبيب بغريه ،وجيب أأل تزيد املسافة بني أأية حفرتني تفتيش متتاليتني
عن ( )15.00مرت ،وجيب أأن تكون غرفة التفتيش طبقا للمواصفات الصادرة عن ا إلدارة اخملتصة.
 -9ليرصح إابنشاء غرف التفتيش داخل ا ألبنية املسقوفة إال يف املناور و املمرات وغرف اخلدمات
و أأماكن انتظار الس يارات واملمرات ذات الهتوية الاكفية عىل أأن تكون من النوع اجلاف كام جيب
حامية أأانبيب الرصف الصحي املمتدة حتت ا ألرضيات واجلدران من أأية أأعامل خارجية أأو من هبوط
ا ألرضيات ،كام جيب تآأمني فتحات التنظيف علهيا مبسافات ل تزيد عىل ( )10.00أأمتار.
 -10جيب اإنشاء مجيع حفر التفتيش داخل حدود قطعة ا ألرض ،وجيب أأن يراعى عند التصممي وحتديد
مواقع حفر التفتيش اختيار املوقع واملناسيب املناس بة حلفرة التفتيش ا ألخرية من حيث سهوةل
التوصيل بش بكة الرصف الصحي العامة وحتقيقها لرشوط ا إلدارة املعنية.
 -11جيب تزويد اكفة الطوابق التحتية ( الرساديب) ابلوسائل واملعدات املناس بة لرصف وتنقية املياه
مثل ( غرف ترسيب الرمال  -املضخات -مصائد الشحوم ........اخل) ويف حاةل عدم احلاجة اإىل
مصائد الشحوم يف التصممي احلايل املقرتح ،ف إانه ينبغي معل التجهزيات الالزمة لرتكيهبا عند احلاجه
اإلهيا.
 -12لجيوز متديد أأانبيب الرصف الصحي من خالل ا ألمعدة واجلسور وا ألساسات وغرف الكهرابء إال
اإذا وافقت ا إلدارة اخملتصة عىل ذكل ،ويف هذه احلالت يمت متديد ا ألانبيب من خالل فتحات يمت
اإنشاؤها مس بق اا عند صب اخلرسانة ،كام جيب تزويد ا ألانبيب ابلوصالت املرنة الالزمة.
 -13يف حاةل رصف مكيات كبرية من الشحوم أأو الزيوت اإىل ش بكة الرصف الصحي من املطامع أأو
املطاخب وما يف حمكها ،جيب تركيب حمبس للشحوم والزيوت ذي تصممي معمتد.
 -14ل جيوز رصف النفاايت التجارية والصناعية اإىل ش بكة الرصف الصحي العامة دون موافقة ا إلدارة
املعنية ودائرة اخلدمة ،ول متنح هذه املوافقة إال يف حال توفر التجهزيات املناس بة للمعاجلة ا ألولية
ملثل هذه النفاايت ،كام ل جيوز رصف مياه السخاانت اليت تزيد درجة حرارهتا عىل ( )37درجة
مئوية اإىل ش بكة الرصف الصحي العامة قبل تربيدها.
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 2-44اشرتاطات املنافع الصحية
 -1يكون احلد ا ألدىن من املنافع الصحية الواجب توفريها يف املباين املتخصصة والعامة اليت مل تُذكر
هبذه الالحئة وفق اا لدلراسات اخلاصة واملواصفات واملقاييس العاملية (عىل أأن تقدم ادلراسة ألخذ
موافقة ا إلدارة املتخصصة).
 -2يكون ( )%50عىل ا ألقل من هذه املنافع الصحية (املراحيض) يف أأماكن النشاطات العامة من
الطراز الرشيق.
 3-44خزاانت التحلل واحلفر الامتصاصية
يف حال عدم توافر ش بكة رصف حصي عامة يف املنطقة املقرر تشييد املبىن فهيا جيب تزويد املبىن
خبزاانت التحلل والرصف أأو التجميع وفق الرشوط التالية:
 -1أأن تكون مضن حدود قطعة ا ألرض.
 -2أأن تكون يف موقع قريب من الشارع أأو السكة وبعيدة عن املبىن الرئيس واجلوار ويسهل الوصول
إالهيا للتنظيف والصيانة والتفريغ عىل أأن توافق ا إلدارة اخملتصة عىل هذا املوقع ،كام جيب أأن تكون
سهةل التوصيل بش بكة الرصف الصحي العامة مس تقب اال.
 -3أأن تكون أأسقف هذه اخلزاانت من اخلرسانة املسلحة حبيث تتحمل مرور الس يارات فوقها اإذا
اقتضت الرضورة ذكل.
 -4أأن يكون لها فتحة بغطاء من النوع الثقيل ميكن اإحاكم غلقه ،و أأن تكون بآأبعاد اكفية.
 -5أأل يرتفع منسوب سقفها عن منسوب أأرضية املوقع املتواجدة فيه.
 -6أأن تكون سعة هذه اخلزاانت مناس بة وحمسوبة عىل أأساس الاس هتالك الشخىص اليوىم حسب
اجلداول القياس ية.
 -7أأن تكون عىل بعد ل يقل عن ( )1.00مرت من املباين وا ألسوار اجملاورة اإذا اكنت من اخلرسانة
املسلحة غري النافذة و ( )3.00مرت اإذا اكنت من الطابوق ،و أأل يقل معقها عن ( )1.50مرت من
منسوب أأسفل أأنبوب مدخل احلفرة.
 -8يف املناطق اليت يكون فهيا منسوب املياه اجلوفية مرتفع اا أأو معدل ترصيف املياه فهيا غري اكف من
خالل الرتبة ،فيجب أأن يمت معل خزاانت لتجميع مياه الرصف الصحي فهيا حلني نقلها اإىل نقاط
حتددها ا إلدارة املعنية.
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 -9أأن يمت تصممي خزان التحلل واحلفرة الامتصاصية طبق اا للمواصفات القياس ية املعمتدة من ا إلدارة
اخملتصة ،و أأن يزود خزان التحلل مباسورة هتوية حسب رشوط ا إلدارة اخملتصة ،و أأن تكون مجيع
فتحاته مغطاه بطريقة متنع دخول وخروج احلرشات اإليه.
 -10ابس تثناء املباين السكنية ،جيب توفري مصائد للشحوم والزيوت الناجته عن املطاخب ومناطق جتهزي
الطعام.
 4-44رصف مياه ا ألمطار
 -1جيب تآأمني الوسائل املناس بة لتجميع مياه ا ألمطار والتخلص مهنا مبا يكفل منع نفاذ الرطوبة.
 -2جيب اإهناء لك سطح مكشوف للك املباين مبيل ل تقل نسبته عن ( )50 : 1حىت ( )70 : 1حبيث
تنساب املياه عليه اإىل أأقنية مناس بة أأو خمارج تؤدي اإىل أأانبيب رصف أأو مزاريب مناس بة لهذا
الغرض.
 -3أأن تكون ا ألقنية واملزاريب واخملارج و أأانبيب الرصف مبيل ل تقل زاويته عن ( )90: 1ومصنوعة
من مواد متينة ووصالت مانعة لترسب املياه ،وذات أأجحام اكفيه ،ومثبته بشلك قوي وأمن.
 -4ل جيوز ترصيف مياه ا ألمطار يف أأانبيب الرصف الصحي أأو يف خزاانت التحلل أأو يف احلفر
الامتصاصية أأو اإىل اجلوار ،وإامنا ينبغى ترصيفها سطحي اا اإىل الشوارع والسكك ،وجيوز ترصيف مياه
ا ألمطار مبارشة اإىل الش بكة العامة لرصف مياه ا ألمطار أأو احلفر الامتصاصية وذكل ابلتنس يق مع
ا إلدارة املعنية.
 -5ل جيوز ترصيف مياه املكيفات والرشفات عىل الشوارع مبارشة أأو اإىل خطوط رصف مياه ا ألمطار
وجيب ترصيف مياه املكيفات والرشفات اإىل ش بكة اجملاري العامة.
 -6ل جيوز ترصيف املياه العادمة اإىل ش بكة ترصيف مياه ا ألمطار همام اكنت ا ألس باب.
املادة ( :)45أحواض السباحة

 -1ل جيوز اإنشاء أأحواض الس باحة قبل اس تصدار رخصة البناء للمباين املقرتحة بقطعة ا ألرض من
ا إلدارة اخملتصة.
 -2جيب الالزتام جبميع متطلبات اإنشاء وتشغيل أأحواض الس باحة املنصوص علهيا يف ترشيعات البيئة
السارية يف ا إلمارة وعىل وجه اخلصوص احلصول عىل املوافقة ا ألولية من اإدارة الصحة العامة ابدلائرة
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كرشط لرتخيص أأحواض الس باحة ،وجيوز ل إالدارة اخملتصة اس تثناء أأحواض الس باحة يف املباين
السكنية اخلاصة من بعض هذه الرشوط.
 -3مع مراعاة أأية رشوط أأو متطلبات أأخرى منصوص علهيا يف ترشيعات البيئة والصحة والسالمة
العامة ،جيب أأن يتضمن حوض الس باحة اكفة متطلبات السالمة والصحة العامة وعىل وجه
اخلصوص ما ييل:
أأ .نظام لتصفية املياه وإاعادة تدوير مياه احلوض.
ب .تطهري وتعقمي مياه احلوض.
ج .اإجراءات الرقابة ا ألخرى اخلاصة ابلسالمة والصحة العامة اليت تتخذ عند مرحهل التصممي ووقت
التشغيل.
 -4جيب تزويد حاممات الس باحة ابلسالمل وفق اا للرشوط التالية:
أأ .تزويد احلوض بدرجات وسالمل اإذا زاد العمق عىل ( )0.60م.
ب .توفري سمل واحد عىل ا ألقل للك ( )30مرت من حميط احلوض.
ج .جيب أأن تكون سالمل احلوض مقاومه للتآلك ومزودة مبواطئ أأقدام مقاومه لالنزلق مع وجود
فسحة ( )10مس بعيد اا عن اجلدار.
د .يف حاةل توفري درجات داخلية يف جتاويف احلوض جيب أأن تكون هذه ادلرجات ذات سطوح
غري زلقة وذات ترصيف ذايت عىل أأن يكون أأقل ارتفاع ملوطئ القدم ( )15مس و أأقل عرض
لدلرجة ( )30مس.
ه .جيب تزويد احلوض بدرابزينات جانبية متتد فوق سطح احلوض وتعود للسطح ا ألفقي للحوض
عند لك جانب من جوانب لك سمل أأو درجات مثبتة يف جتاويف.
و .جيوز الترصحي بآأحواض ذات درجات فقط اإذا اكن احلوض حض اال ول يتجاوز معقه ( )1مرت.
 -5جيب تزويد أأحواض الس باحة بآأحواض لالغتسال (دش) ومغاسل ل ألرجل مبعدل ( )1للك ()25
مرت من حميط احلوض وحبد أأدىن ( )1من لك نوع ،كام جيب تزويد أأحواض الس باحة مبراحيض
وغرف تبديل الثياب مبا يتناسب مع حميط احلوض.
 -6جيب أأن تكون أأبراج ومنصات أألواح الغطس طبق اا للرشوط التالية:
أأ .توفري مساحات خاليه فوق لوح أأو برج الغطس تصل اإىل ( )5مرت عىل ا ألقل حلركة الر أأس.
ب .أأن تغطى أألواح ومنصات الغطس ابلاكمل مبواد مانعه لالنزلق.
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ج .أأن يكون أأقل معق للامء أأسفل أأي لوح غطس مركب عىل مسافة ( )1مرت عىل أأقل من سطح
املاء ل يقل عن ( )2.5مرت ،ويزداد معق ماء الغطس ل أللواح فوق ( )1مرت بواقع ( )0.30مرت
للك( )1مرت أأو جزء منه يزيد عن ذكل.
د .جيب توافر فصل أأفقي مبقدار ( )3مرت بني أألواح الغطس احملاذية وبني أأي لوح غطس واجلدار
اجلانيب.
 -7جيب تزويد أأحواض الس باحة ابلإضاءة الاكفية (حتت املاء أأو فوق املاء) مبا يوفر الإضاءة للك
املس بح مبا فيه القاع دون اإحداث أأية انعاكسات أأو وجه أأو حروق أأو صدمات كهرابئية أأو إاصاابت
جسدية.
 -8جيب أأن يكون يف لك دائرة كهرابئية قاطع دلائرة الترسيب ا ألريض.
 -9جيب أأن حياط حوض الس باحة من مجيع اجلهات بآأسطح مس توية غري قابةل لالنزلق وبنس بة ميول
( )40:1ابجتاه معاكس حلوض الس باحة وكذكل تزويد هذه ا ألسطح ابملصارف املناس بة لترصيف
املياه.
 -10جيب أأن توضع عالمات توحض معق املاء عىل حافة السطح أأو عىل جدار املس بح عند أأقل و أأكرب
معق وعند نقطة انكسار امليل.
 -11جيب أأن تزود أأحواض الس باحة مبصارف اخلروج واملاكشط ومصايف الشعر والشوائب و أأهجزة
الرتش يح ومعدات التطهري ومعدات السالمة وا إلنقاذ وفق رشوط البيئة املعمتدة.
 -12جيب توفري ماكن خاص لوضع كرس عال للمنقذ وماكن خاص لوضع اللوحات الإرشادية ملس تخديم
أأحواض الس باحة.
املادة ( :)46ختزين الغاز

 1-46إاسطواانت الغاز
أأن يكون خمزن الإسطواانت يف املباين العامة ذا هتوية جيدة ويسهل الوصول اإليه لتبديل ا إلسطواانت
الفارغة ويسهل عزهل وماكحفة احلريق فيه عند الطوارئ.
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 2-46خزان الغاز املركزي
جيب أأن يمت اعامتد خزان الغاز املركزي يف املباين عىل حسب اشرتاطات ادلفاع املدين ،كام جيب عىل
صاحب املبىن القيام إابجراء حفص س نوى جليع الوصالت ومواسري توصيل الغاز اإىل الوحدات السكنية
للتآأكد من سالمهتا وعدم وجود أأية ترسابت فهيا.
 3-46اشرتاطات عامة
 -1أأن تزود مجيع خمازن الإسطواانت بآأنظمة اإنذار وماكحفة احلريق طبق اا للمواصفات واشرتاطات ادلفاع
املدين ،و أأن يمت العمل عىل صيانة أأهجزة ا إلطفاء بصفة دورية.
 -2أأن تكون مجيع متديدات الغاز طبق اا للمواصفات القياس ية املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة.
 -3أأل يمت ختزين املواد القابةل لالحرتاق مثل اإطارات الس يارات والكرتون والورق مع اإسطواانت الغاز.
املادة ( :)47غرف وجممعات النفايات

 1-47اشرتاطات عامة
 -1جيب تزويد املباين واجملمعات السكنية والصناعية والتعلميية والصحية والرتفهيية والس ياحية مبجمع
للنفاايت داخل حدود قطعة ا ألرض ومضن سور املبىن ،أأو يف غرفة تقام يف الطابق ا ألريض من
املبىن نفسه وذكل لتجميع النفاايت متهيدا لنقلها اإىل خارج املبىن للتخلص مهنا.
 -2تمتثل مواصفات غرف النفاايت ابليت:
أأ .أأن تنشآأ يف ماكن قريب من الشارع أأو عىل السكة يف حاةل عدم وجود شارع لتسهيل معلية
اإخراج احلاوايت وإايصالها ملركبات مجع النفاايت دون عوائق.
ب .أأن تكون مقاسات املدخل لإخراج وإادخال احلاوايت منه وإاليه بسهوهل ،وجيب تزويد املداخل
مبنحدرات ذات ميول مناس بة لهذا الغرض.
ج .أأن تكون مقاسات ومساحات الغرف واجملمعات طبقا ملا هو حمدد يف املادة ( )2-47من هذه
املادة.
د .أأن تكون أأرضية واكمل ارتفاع جدران الغرف من بالط السرياميك حىت يسهل تنظيفها.
ه .أأن تكون مزودة ابملاء من الش بكة مبارشة أأو من خزان الرفع.
و .أأن تكون متصةل مع خطوط الرصف الصحي للمبىن.
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ز .أأن تكون جيدة الإضاءة و أأن تزود بنظام جيد للهتوية.
ح .أأن تكون مجيع النوافذ حممكة الإغالق ومزودة مبنخل معدين انمع ملنع دخول وخروج احلرشات
والقوارض.
ط .أأن يكون ابب غرفة التجميع من مادة معدنية غري قابةل للصد أأ ( الومونيوم ) مع تزويده من أأسفل
بعوارض هتوية ) (Louverأأو أأية نظام هتوية مياكنيكية و أأن يكون اجتاه فتح ا ألبواب للخارج.
ي .أأن يكون مجمع حاوايت النفاايت يف الطابق ا ألريض ومنسوب أأرضيته ل يقل عن املرجع املساىح
احملدد ،و أأن يكون مدخهل متصل ابلشارع مبنحدر هل ميول مناس بة و أأن يكون مبلط اا ببالط
سرياميك قابل للغس يل ومزود بنقطة مياه.
 -3جيب تزويد املبىن مباسورة اإلقاء النفاايت ) (Chute Systemاإذا زاد ارتفاعه عن ثالثة طوابق
فوق الطابق ا ألريض وزادت مساحة قطعة ا ألرض عن ( )250مرت مربع ،ول يعترب املزيانني طابق اا
اإذا اكن اس تعامهل اتبع اا لدلور ا ألريض.
 -4جيب أأل يقل قطر ماسورة اإلقاء النفاايت ( )Chuteمن الطوابق اإىل غرفة التجميع عن( )60مس
ابلإضافة اإىل حد أأدىن ) (20مس لزوم تثبيتات املاسورة ابحلائط عىل أأن يس بق فتحات اإلقاء
النفاايت يف الطوابق املتكررة غرفة صغرية مبساحة ل تقل عن ( )1.00x1.00مرت مربع و أأل يقل
عرض ابب هذه الغرفة عن ( )80مس و أأن يفتح ابهبا للخــــارج مع تركيب وحدة الإغالق اذلايت
).(Door Closer

 -5يف املباين اليت ل يطلب فهيا ماسورة لإلقاء النفاايت ) (Chute Systemوتزيد مساحة الطابق
عن ( )950مرت مربع يمت توفري غرف صغرية لتجميع أأكياس النفاايت يف لك طابق مساحهتا ل تقل
عن ( )1.50X1.00مرت مربع عىل أأل يقل عرض ابب هذه الغرفة عن ( )90مس و أأن يفتح للخارج
و أأن يكون مزود اا بوحدة الإغالق اذلايت (  )Door Closerمع توفري هتوية مياكنيكية ول يرصح
بعمل الهتوية من خالل فتحات ( )louverيف الباب.
 -6ميكن استبدال ماسورة اإلقاء النفاايت ( )Chuteمبصعد خدمات بديل يكون يف منطقة معزوةل
عن املصاعد الرئيس ية مع معل غرف صغرية جتميعية مبساحة املصعد يف لك طابق وحبيث يكون
املصعد قريب اا من غرف النفاايت الرئيس ية ابملبىن.
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 -7يكون صاحب املبىن أأو من خيوهل مسؤو ال عن النظافة داخل املبىن واملناطق اخلارجية احمليطه به
والتابعه هل حىت حدود الشارع العام ،وكذكل عن نقل وتوصيل حاوايت النفاايت من غرف النفاايت
اإىل أأقرب شارع يف ا ألوقات احملددة ذلكل مع اإعادة احلاوايت للغرف بعد اإمتام معلية التفريغ .
 -8ل تعترب الضاغطة العادية (  )Compactorبدي اال عن عدد احلاوايت أأو مساحة غرف النفاايت.
 -9اإذا اكن موقع ماسورة النفاايت ( )Chuteبعيد اا عن الشوارع احمليطة اب ألرض ميكن معل غرفة جتميع
للنفاايت يف ماكن قريب من الشارع أأو من السكة يف حاةل عدم وجود شارع.
 -10حيظر بآأية شلك من ا ألشاكل اإلقاء النفاايت الكمييائية الفعاةل أأو املواد السامة أأو السوائل أأو
املواد اخلطرة داخل حاوايت النفاايت.
 -11للمسامهة يف حامية البيئة جيب العمل عىل اإعادة تدوير اس تخدام القاممة من خالل ختصيص
وتصنيف حاوايت النفاايت حسب ا ألنواع الرئيس ية من املواد امللقاة.
 2-47مقاسات غرف ومجمعات النفاايت
 -1يف املباين اليت تقل مساحهتا عن ( )250مرت مربع ول تزيد ارتفاعها عن ثالثة طوابق فوق الطابق
ا ألريض جيب توفري غرفة نفاايت يف الطابق ا ألريض فقط مبقاس ( (1.50x1.00مرت مربع مع توفري
هتوية مياكنيكية لها عىل أأل يقل عرض ابهبا عن ( )90مس و أأن يزود بوحدة الإغالق اذلايت
).)Door Closer

 -2يف املباين اليت تزيد مساحهتا عن ( )250مرت مربع وتزيد ارتفاعها عن ثالثة طوابق فوق الطابق
ا ألريض جيب توفري غرفة للنفاايت يف ادلور ا ألريض فهيا عىل أأ ّل تقل مساحهتا طبق اا للجدول رمق
( )49مع توفري الاشرتاطات العامة املذكورة ابلبند ( )1-47من هذه املادة.
جدول رمق ( )49يوحض سعة غرفة النفاايت طبق اا لمكيات النفاايت وعدد وسعة احلاوايت.
عدد وسعة احلاوايت
مكيات النفاايت
 1حىت ()100كجم نفاايت غرفة تس توعب حاوية واحدة بسعة ( )1.2مرت مكعب
غرفة تس توعب حاوية واحدة بسعة ( )2.5مرت مكعب أأو حاويتني
 2حىت ()250كجم نفاايت
بسعة ( )1.2مرت مكعب للك حاوية.
غرفة تس توعب حاويتني بسعة ( )2.5مرت مكعب للك حاوية.
 3حىت ()500كجم نفاايت
شلك رمق ()12
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عدد وسعة احلاوايت
مكيات النفاايت
 4حىت ()750كجم نفاايت غرفة تس توعب ( )3حاوايت بسعة ( )2.5مرت مكعب للك حاوية.
 5حىت ()1000كجم نفاايت غرفة تس توعب ( )4حاوايت بسعة ( )2.5مرت مكعب للك حاوية.
أأكرث من ()1000كجم حيدد عدد غرف النفاايت وفق اا دلراسة خاصة أأو يمت احتساب نفس
6
املعادلت السابقة عىل نصف المكية الزائدة عن ( )1000كجم.
نفاايت

يمت احتساب مكيات النفاايت طبق اا للمعدلت الواردة ابجلدول رمق (.)50
جدول رمق ( )50يوحض حتديد معدل مكيات النفاايت يف املباين طبق اا لالس تعامل.
معدل مكيات النفاايت
الاس تعامل
 1الاس تعامل السكين ( )12كجم عن لك ( )100مرت مربع من املساحة املس تغةل.
 2الاس تعامل التجاري ()12كجم عن لك ( )100مرت مربع من املساحة املس تغةل.
 3الاس تعامل املكتيب ()5كجم عن لك ( )100مرت مربع من املساحة املس تغةل.
( )3كجم للك غرفة و( )5كجم للك جناح وابيق العنارص حسب نوع
الفنادق
4
النشاط.

 -3يف الفلل السكنية جيب مراعاة ما يىل:
أأ .يف مجمعات الفلل الاستامثرية يمت توفري غرف مجمعة للنفاايت طبق اا للمواصفات احملددة يف البند
( )1-47من هذه الالحئة وطبق اا للجدول التايل:

جدول رمق ( )51اذلي يوحض حساب سعة وعدد احلاوايت طبق اا لعدد الفيالت:
سعة احلاوايت
عدد الفلل
( )2.5مرت مكعب
()10-1
( )2.5مرت مكعب
()20-11
( )2.5مرت مكعب
()30-21
( )2.5مرت مكعب
()40-31

عدد احلاوايت
()1
()2
()3
()4

ب .يف حاةل زايدة عدد الفلل يف اجملمع الواحد عن ( )40فيال يمت احتساب عدد ( )1حاوية سعة
( )2.5مرت مكعب للك ( )10فيالت ،كام ميكن تقدمي دراسة للية جتميع النفاايت من الفيالت
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ونقلها اإىل حمطات جتميع جمهزة ومزودة حباوايت ضاغطة عىل أأن يمت اعامتد هذه اللية من ا إلدارة
املعنية.
ج .يف حاةل زايدة عدد احلاوايت ابجملمع الواحد عام هو حمدد يف هذه املادة أأن يزيد عدد الغرف عن
غرفة واحدة.
 -4لتحديد مساحات غرف النفاايت تعمتد القياسات التالية:
أأ .أأن تس توعب غرف النفاايت مجيع احلاوايت املطلوبة طبق اا للقياسات املعمتدة للحاوايت عىل
النحو التايل:
 .1قياس حاوية ( )1.2مرت مكعب هو ( )190x135مس.2
 .2قياس حاوية ( )2.5مرت مكعب هو ( )210x150مس.2

ب .أأن يمت ترك مسافة ( )30مس كحد أأدىن بني احلاوايت وجدران غرفة النفاايت.
ج .أأن يمت ترك مسافة ( )30مس كحد أأدىن بني احلاوايت مع بعضها البعض ومن مجيع اجلهات.
د .أأن يمت ترك مسافة ( )100مس كحد أأدىن بني احلاوية وواهجة الغرفة اليت يقع فهيا ابب غرفة
النفاايت.
ه .أأل يقل عرض املمر ادلاخيل لغرفة النفاايت عن ( )120مس.
 -5جيب أأن يكون ابب غرفة النفاايت بعرض يسمح ابإخراج وإادخال احلاوايت بسهوةل عىل أأل يقل
عن ( )180مس كحد أأدىن.
 -6جيب أأل يقل ارتفاع غرفة النفاايت عن ( )250مس كحد أأدىن.
 -7قياس غرفة النفاايت وابهبا يتوقف عىل طريقة توزيع وحركة احلاوايت داخلها وإاماكنية الوصول اإىل
مجيع احلاوايت وإاخراهجا كام ابلشلك رمق (.)14
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شلك رمق ( )14يوحض أأمثةل لغرفة النفاايت ابدلور ا ألريض.
عىل الميني مثال لغرفة نفاايت حىت ()1000كجم وعىل اليسار مثال لغرفة نفاايت حىت ()500كجم.

 -8يف الفنادق واملنشآت املتخصصة ،ميكن توفري ضاغطة هيدروليكية بعد تقدمي دراسة خاصة وموافقة
ا إلدارة املعنية برشط أأل يقل مساحة وقياس غرفة النفاايت عن املطلوب.
 -9يف املنشآت التعلميية جيب توفري مجمع حلاوايت النفاايت يس توعب ما ل يقل عن حاويتني قياس
( )2.50مرت مكعب ختصص اإحداهام للورق والثانية لباىق املواد.
 -10يف املنشآت الصحية يمت توفري مجمع حلاوايت النفاايت يس توعب ما ل يقل عن حاويتني قياس
( )2.50مرت مكعب ابلإضافة اإىل احلاوايت اخلاصة والالزمة عن غرف املرىض واملاكتب
واملساحات ا إلدارية اليت حتسب عىل أأساس ( )12كجم عن لك ( )100مرت مربع من مساحاهتا
الصافية.
 -11يف مساكن العامل جيب توفري مجمع للنفاايت يس توعب عدد احلاوايت املطلوبة مبعدل حاوية ()2.50
مرت مكعب عن لك ( )950مرت مربع من اإجاميل مساحة املبىن وحبد أأدىن حاوية واحدة.
 -12يف املنشآت الصناعية (مس تودعات أأو ورش صناعات خفيفة) جيب توفري مجمع لغرف النفاايت
مبساحة ل يقل عن ( )3.00x3.00مرت مبلط ببالط قابل للغس يل مع تزويدها بنقطة مياه للغس يل
حبيث يس توعب عدد احلاوايت املطلوبة مبعدل حاوية ( )2.50مرت مربع عن لك ( )1900مرت مربع
من اإجاميل مساحة املباين ويف مناطق الصناعات الثقيةل واملشاريع الكبرية املتخصصة وا ألندية
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الرايضية يمت حتديد غرف النفاايت ونوع وعدد احلاوايت طبق اا دلراسات خاصة هبا توافق علهيا
ا إلدارة اخملتصة.
 -13جيوز استبدال جحم ونوع احلاوايت يف املناطق الصناعية ومناطق سكن العامل ولبعض املشاريع
املتخصصة طبق اا ملوافقة ا إلدارة املعنية.
 -2اشرتاطات إنشائية

تعىن هذه الاشرتاطات بتوصيف احلد ا ألدىن من اشرتاطات ومتطلبات التصممي و البناء للمنشآت
اخلرسانية و الفولذية و املنشآت املبنية مبواد خاصة ،....وجيب أأن يلزتم هبا لك الاستشاريني و املقاولني
و العاملني يف قطاع البناء عند تقدمي التصممي الإنشايئ للرتخيص من دائرة البدلية ،مع مراعاة الكودات
العاملية املتعارف علهيا مبا حيقق ا ألمان الهنديس ،و اختيار احللول الإنشائية الاقتصادية.
املادة ( :)48اشرتاطات تصميم املنشآت

 1-48اشرتاطات عامة
 -1جيب أأن يمت اإعداد التصممي الإنشايئ للمباين واملنشآت بواسطة همندس اإنشاىئ مؤهل ومرخص
مبزاوةل املهنة ومعمتد من قبل ا إلدارة اخملتصة.
 -2جيب تقدمي احلساابت الإنشائية وفق الربامج الهندس ية املعمتدة عاملي اا ،و تقدمي اخملططات التفصيلية
للعنارص اخلرسانية اخملتلفة استناد اا اإلهيا ،مذيةل خبمت الاستشاري.
 -3تصمم املباين و املنشآت و تنفذ ملقاومة أأكرب أأثر انجت عن تراكيب ا ألحامل املبينة يف الكودات املعمتدة،
عىل أأن ليتجاوز ا ألثر الناجت عن تراكيب ا ألحامل القصوى قمية الإهجادات القصوى ملواد البناء
املس تخدمة يف حاةل التصممي بطريقة املقاومة القصوى ،و ل يتجاوز ا ألثر الناجت عن تراكيب ا ألحامل
التشغيلية اإهجادات التشغيل املسموح هبا ملواد البناء املس تخدمة يف حاةل التصممي بطريقة اإهجاد
التشغيل.
 -4تصمم العنارص و الهيالك الإنشائية و أأجزاؤها مبا حيقق اجلساءة الاكفية للحد من الاحنرافات
الرأأس ية ،و الاهزتازات و ا إلزاحات ا ألفقية الناجتة عن الزلزل و الرايح و عن القوى ا ألفقية
لتكون مضن احلدود املسموحة ،و مبا يضمن حتقيق املنشآت و أأجزاهئا لوظيفهتا املطلوبة.
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 -5تصمم املنشآت مبا حيقق الاتزان اجلزيئ و اللكي للمنشآأ عند توافق ا ألفعال املطبقة ،مع ا ألخذ
ابلعتبار اخلواص النية و الزمنية ملواد البناء و كذكل تآأثري الانفعالت املرتامكة اليت تؤثر عىل
العنارص الإنشائية حتت تآأثري ا ألحامل التشغيلية املتكررة  ،حبيث ل يتآأثر بآأي اهنيار جزىئ ألحد
عنارصه الإنشائية ،و ذكل من خالل ضامن الانتقال التام و المن للقوى من العنرص الإنشايئ
املهنار اإىل ابىق العنارص الإنشائية املتصةل و املرتبطة به،حيث يؤخذ يف الاعتبار أأثر القوى و
الإهجادات يف النظام الإنشايئ املقاوم للقوى اجلانبية الناش ئة عن الفتل بسبب ا إلزاحة بني مركز
اجلساءة و حمصةل القوى املؤثرة يف مركز الكتةل.
 -6جيب أأن يتوافر يف املباين واملنشآت باكمل أأجزاهئا واملواد ادلاخةل يف اإنشاهئا القدر الاكيف من ا ألمان
وادلميومة من العوامل التالية:
أأ .جتنب أأكرث القوى وا ألحامل أأو جماميعها خطورة يف التآأثري عىل املنشآأة مبا يف ذكل جماميع القوى
وا ألحامل اليت قد تؤدى اإىل الاهنيار املتتاىل.
ب .أأية مؤثرات أأخرى مبا فهيا تآلك وصد أأ احلديد اذلي قد يتعرض هل املبىن.
 2-48الكودات املعمتدة
جيب أأن يمت تصممي املنشآت واملباين وفق الكودات واملواصفات القياس ية املبينة اتلي اا و الكودات
ا ألخرى املعمتدة دلى ا إلدارة اخملتصة أأو ما يس تجد علهيا مبوجب تعاممي رمسية مما حيقق متطلبات هذه
الاشرتاطات.
 1-2-48كودات ا ألحامل
 -1يوحض جدول رمق ( )52ا ألحامل المنوذجية الشائعة الواجب اس تخداهما يف املباين السكنية ،و ذكل
ابس تخدام الطابوق املفرغ:
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جدول رمق ( )52ا ألحامل المنوذجية الشائعة يف املباين السكنية.
Dead Load
( kN/m2امحلل امليت)
Building type
& Ceiling
(القواطع)
نوع املبىن
Finishes
Services
Partitio
( السقف املس تعار (ا إلكساء)
n
و اخلدمات)
2
0.5
4
( 1سكين) Residential
(طوابق ماكتب) office
2.5
1
2.5
2
floors
1
1
( 3املر أأب) Parking floor
2
0.5
( 4املس تودع) Storage
( السقف ا ألخري) Roof
2.5
1.0
5
)(RC

(امحلل
احلي)
Live
Load
3
3
3.5
7.5
5

 يف حاةل اس تخدام طابوق خفيف أأو قواطع من ا أللواح اجلبس ية فاإنه ميكن ختفيض أأحامل اجلدران
الواردة يف اجلدول أأعاله ،حبسب الكثافة املوصوفة لهذه املواد ،حيث تلحظ عىل اخملططات بشلك
واحض ،ليمت الالزتام هبا يف التنفيذ.
 حتسب ا ألوزان اذلاتية للعنارص الإنشائية حبسب اجلداول املرجعية املدرجة يف الكودات العاملية
أأو النرشات الفنية اخلاصة ابملواد املكونة لهذه العنارص.
 -1ا ألحامل احلية وامليتة عىل املباين:
يعمتد الكود الربيطاين رمق  -6399اجلزء ا ألول عام 1996م ( (BS6399 Past 1 1996مع مالحظة
الاس تثناءات التالية مما ورد يف الكود املذكور أأعاله:
 -1/1أأل يقل امحلل احلي عن الطابق املزيانني عن  5كيلو نيوتن/مرت مربع ( )5KN/M2يف
املباين التجارية والصناعية.
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 -2/1أأل يقل امحلل احلي عن ( )3.50كيلو نيوتن/مرت مربع ( )3.50KN/M2يف مباين مواقف
الس يارات وطوابق املواقف يف املباين ا ألخرى .
 -3/1أأل يقل امحلل احلي يف تصممي البالطات الفطرية ( )Flat slabsوالبالطات لحقة ا إلهجاد
( )Post Tensioningعن  3كيلو نيوتن/مرت مربع ( )3KN/M2يف مجيع املباين اليت قد
تتعرض ألحامل حية أأقل من هذا املقدار.
 -4/1كام جيب اإضافة أأحامل اجلدران اإىل ا ألحامل احلية كحمل موزع عىل البالطة حتسب قميته
بدقة ،أأو حتميهل كحمل خطى يف مواقع اجلدران حبيث يؤخذ أأثر التحميل الشطرجني للحصول
عىل أأعىل قمية ل إالهجادات يف العنارص احلامةل.
 -5/1ا ألحامل احلية عىل السقف:
الكود الربيطاين رمق  -6399اجلزء الثالث  )BS 6399 Part 3 1988( 1988وعىل أأن يراعى
يف احلساابت التآأثريات ادليناميكية وتركزي ا ألحامل النامج عن ماكينات أأهجزة التكييف ،خزاانت
املياه ،وجتمع الرمال عىل حواف الورش وتآأثري هبوط الطائرات العمودية.
 -2أأحامل الرايح:
 الكود ا ألمرييك  ASCE7-05و ما يليه من حتديثات و تعديالت.
 جيب ا ألخذ ابلعتبار أأن رسعة الرايح ا ألساس ية يه(45 M/Sec on 3 Sec Gust) :
أأي ( ،(100 MPHأأو ما ياكئف ذكل عند حساب القوى الناجتة عن الرايح.
 تؤخذ تراكيب ا ألحامل احلاوية عىل قوة الرايح من الكود املبني أأعاله ( )ASCE7-05أأو
حتديثاته.
 -3أأحامل الزلزل:
كود البناء ا ألمرييك املوحد– الفصل السادس عرش – ا ألقسام من الثالث إاىل اخلامس – 1997
( ،)UBC-Uniform Building Code -1997مع رضورة الالزتام ابلقمي املوصوفة أأدانه
للعوامل الواردة يف معادةل حساب القوة ا ألفقية ا ألس تاتيكية املاكفئة ألفعال الزلزل:
أأ -تصنيف املباين زلزالي اا:
 .Iالفئة ا ألوىل:
 املباين إابرتفاع أأريض و تسعة طوابق أأو أأكرث.
 املباين ذات النظام الإنشايئ غري التقليدى (عدم الانتظام ا ألفقي و الر أأيس)...،
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 مجيع املباين العامة و املباين احلكومية و املباين ذات الطبيعة اخلاصة ( حبسب
اس تخدام املنشآأ و توصيات املهندس املدقق و توجهياته)....
حيث يمت اعتبارها مضن املنطقة الزلزالية ( ،)2Bأأو ما ياكئف ذكل...
 .IIالفئة الثانية:
 مجيع املباين إابرتفاع أأقل من أأريض و تسعة طوابق و حبد أأقىص لالرتفاع اللكي 35
مرت اا ،شام اال طابق السطح( ،و لحيسب طابق أأو طوابق الرسداب يف ارتفاع املبىن
أأعاله).
 املباين خالف ما ذكر أأعاله.
حيث يمت اعتبارها مضن املنطقة الزلزالية ( ،)2Aأأو ما ياكئف ذكل...
ب -تصنيف الرتبة:
يؤخذ معامل الرتبة للفئتني عىل أأساس جدول تصنيف الرتبة حبسب الكود ا ألمريىك
( ،)UBC-97و تراعى توصيات خمترب الرتبة للموقع ،و يف خالف ذكل يتبع مايىل:
 )Se( للمناطق الساحلية و الرتبة الرملية واملناطق اليت تكون فهيا املياه اجلوفية
مرتفعة.
 )Sa To Sd( للمناطق اجلبلية والصخرية.
ج -تراكيب ا ألحامل الزلزالية:
تؤخذ تراكيب ا ألحامل احلاوية عىل قوة الزلزل من الكود املبني أأعاله( )UBC-97أأو
حتديثاته.
 -4أأحامل و قوى خاصة ل يغطهيا ما س بق من بنود ،حيث حتدد من قبل اجلهة اخملتصة.
 2 -2-48كودات التصممي
 -1ا ألساسات:
الكود الربيطاين رمق  -8004عام .)BS8004:1986( 1986
 -2منشآت اخلرسانية املسلحة املس بقة الإهجاد أأو اخلرسانة العادية:
الكود الربيطاين رمق (:)8110
 -1/2اجلزء ا ألول – لعام  – 1997للتصممي وا إلنشاء (.)BS 8110 part 1:1997
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 -2/2اجلزء الثاىن– لعام – 1985لالعتبارات اخلاصة ابلتصممي (.)BS 8110 Part 2:1985
 -3/2اجلزء الثالث – لعام  – 1985جداول ورسومات التصممي (.)BS 8110 Part 3:1985
 -3املنشآت املعدنية:
كام هو موحض يف املادة) (49اخلاصة اب ألعامل املعدنية.
 -4الإنشاءات املعدنية املركبة:
الكود الربيطاين  – 117اجلزء ا ألول – )CP 117 Part 1:1965( 1965
الكود الربيطاين–)BS 5950- Part 3:1990( 1990
 -5اإنشاءات الطابوق اخلرساين:
الكود الربيطاين رمق  – 5628اجلزء ا ألول –  1985/1978ابملشاركة مع اجلزء الثالث من نفس الكود
لعام  1985وا ألوامر احمللية الصادرة عن البدلية خبصوص الطابوق اخلرساين5628 Part ( BS
)1:1978/1985 as read with BS 5628 Part 3
 -6اإنشاءات ا أللومنيوم:
الكود الربيطاين رمق )CP118:1969( – 1969 – 118
 -7الإنشاءات اخلشبية:
الكود الربيطاين رمق  – 5268اجلزء الثاىن–  1989واجلزء الثالث – BS 5628 Part ( 1985
.)2:1989 & BS Part 3:1985
 3 -2-48كودات التصممي ا ألخرى
ميكن اإعداد التصاممي الإنشائية ابلرجوع إاىل كودات بناء عاملية أأخرى غري ما ورد أأعاله رشيطة موافقة
اجلهة اخملتصة.
 3 -48معايري التصممي والتنفيذ
أأ -للحيلوةل دون حصول الاهنيار املتوايل وغري املتاكئف يف مجيع املنشآت ذات ارتفاع مخسة طوابق أأو
أأكرث (يشمل ذكل طوابق الرسداب) جيب مراعاة اليت:
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 -1أأن يمت تصممي العنارص الرئيس ية و احلساسة يف املنشآت لتحمل قوة خارجية اس تثنائية قدرها 34
كيلو نيوتن/مرت مربع ( )34kn/m2محمةل ابلتناوب عىل لك اجلهات لهذا العنرص ابلإضافة اإىل
ا ألحامل ا ألخرى اليت يتعرض لها هذا العنرص.
 -2أأن يمت تصممي مجيع عنارص املنشآت حبيث يمت حرص أأي اهنيار حال حدوثه يف حدود ( 70مرت
مربع أأو  %15من مساحة الطابق أأهيام أأقل وذكل للطابق املعىن والطابق اذلي يعلوه واذلي أأسفل
منه مبارشة).
ب -ميكن حتقيق املتطلبات الواردة يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة للمنشآت إابرتفاع مخسة طوابق أأو
أأكرث عندما يمت اإنشاؤها بعد مراعاة توصيات الكود بشآأن الروابط داخل املبىن وعىل نتاجئ سوء
اس تخدام املنشآأ أأو يف حاةل احلوادث وذكل بعد مراعاة ما ييل:
 -1املواصفات الربيطانية  – 8110املادة  :2,2,2,2اجلزء ا ألول 1997 :املادة  :6,2اجلزء الثاىن1985 :
وذكل للمنشآأت اخلرسانية مس بقة الإهجاد ( & BS8110 Clause 2.2.2.2 Part 1: 1997
.)Clause 2=6 Part 2: 1985
 -2املواصفات الربيطانية  – 5950املادة  :5,4,2,3اجلزء ا ألول  1985للمنشآت املعدنية ( BS
.)5950 Clause 2.4.5.3 Part 1: 1990
 -3املواصفات الربيطانية  – 5628املادة  :37اجلزء ا ألول 1985 :ملنشآت الطابوق ( Clause 37BS
.)5628 Part 1:1985
إان مراعاة البنود املذكورة أأعاله خيفض من قابلية املنشآت لالهنيار املتوايل وغري املتاكئف.
ج -التصممي ضد تآأثري الزلزل:
لغاايت حتقيق املتطلبات الواردة يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة يتوجب تصممي املباين ابرتفاع مخسة
طوابق أأو أأكرث ألحامل الزلزل حس امب ورد يف الفقرة ( )3من البند ( )48-2-1من املادة(.)48
د -التصممي ضد تآأثري القوى ا ألفقية:
يف حال تصممي املباين للقوى ا ألفقية يتوجب تصممي املبىن للقوة الأكرب من قوة الزلزل  ،قوة الرايح
أأو القوة ا ألفقية النظرية املركزية املعرفة يف املادة رمق ( )2-4-1-3من املواصفات الربيطانية – 8110
اجلزء ا ألول –  )BS 8110-PART 1:1997( 1997ولكن جيب أأن تكون تفاصيل تسليح احلديد
تتالءم مع متطلبات التصممي ألحامل الزلزل و قوى الرايح.
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هـ  -التصممي لإهجادات القص الناجت عن الثقب:
 يمت تصممي املقاطع اخلرسانية (البالطات الالمكرية،و ما شاهبها) ملقاومة الثقب حبيث تكون النس بةبني قوة القص املطبقة (الفعلية) اإىل قوة القص املسموح هبا (مقاومة املقطع اخلرساين املسلح
ابلش بكة الرئيس ية فقط) ل يزيد عن (،%90مضن برامج التحليل الإنشايئ (.))....،Safe
 يمت التحقق من مقاومة املقطع وفق الكودات العاملية يف حاةل عدم زايدة النس بة أأعاله عن %120فقط.
و -التصممي ضد تآأثري احلرارة:
 جيب ا ألخذ يف الاعتبار تآأثري التفاوت يف درجات احلرارة مبقدار ( 25درجة مئوية ) أأثناء التصممي،و ذكل ملنع حدوث التشققات ابلكتل اخلرسانية نتيجة لإهجادات الشد والضغط اليت تنشآأ
ابخلرساانت حتت تآأثري احلرارة واليت تؤدي اإىل هتشمها ،و تشوهها ،و حتنيهبا ،و احنرافها ،اإذا
حدث متدد ،أأو تقلص حرارى ،أأو حركة جراء ا ألحامل املطبقة.
 .1فواصل المتدد:
 فواصل المتدد يه فواصل بني أأجزاء املبىن اخلرسانية ذات ا ألطوال اليت تزيد عىل ( 45م ط)، ميكن الاس تغناء عن معل فواصل المتدد عند أأخذ تآأثري درجات احلرارة ىف التصممي الانشايئمن خالل تطبيق حالت التحميل امللحوظة يف الكودات العاملية املعمتدة من قبل هجة
الاختصاص.
 يمت تصممي و تنفيذ هذه الفواصل يف اجلزء العلوي من املبىن فقط( ) Super Structureويس تثىن من ذكل ا ألساسات (.)Sub-Structure
 جيب حساب عرض فواصل المتدد بني كتليت املبىن ،وجيب تقدمي احلساابت الإنشائية الالزمة. يمت اس تخدام فواصل المتدد يف ا ألسوار لك  15م من طول السور. .2الفواصل الإنشائية :
يمت معل الفواصل الإنشائية لتاليف الهبوط التفاضيل (فرق الهبوط) ،وذكل نتيجة لختالف
ا ألحامل أأو الارتفاعات او الاس تخدامات أأو ا ألشاكل املعامرية اخلاصة (حبسب توجهيات همندس
اجلهة صاحبة الاختصاص) ،ومتتد هذه الفواصل اإىل ا ألساسات حيث تكون فواصل رصحية
باكمل عنارص املنشآأ.
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 .3الرتخمي (السهم طويل ا ألمد):
 جيب ا ألخذ بعني الاعتبار احلساابت اخلاصة ابلرتخمي ،و التدقيق عىل قميه حبسب الكوداتالعاملية سالفة اذلكر.
 ميكن ختفيض قمية الرتخمي بعمل رفع يف الشدة اخلشبية مبقدار الرتخمي النامج عن الوزن اذلايتفقط.
 جيب أأن ل يزيد السهم الين (اللحظي) الناجت عن ا ألحامل امليتة عن (البحر مقسوم اا عىل ،500أأو  20ممل) أأهيام أأقل.
 جيب أأن ل يزيد السهم طويل ا ألمد عن (البحر مقسوم اا عىل  ،250أأو  30ممل) أأهيام أأقل. جيب أأن ل يزيد السهم طويل ا ألمد عىل ) (Tranfere Membersعن البحر مقسوم اا عىل(.)750
 .4الزحف و الانكامش:
جيب ا ألخذ ابلعتبار تآأثري الزحف و الانكامش يف حساب الرتخمي طويل ا ألمد.
املادة ( :)49املنشآت املعدنية

)(Steel Structure Buildings

 1-49متطلبات التصممي
 جيب تصممي املنشآت املعدنية من قبل رشكة متخصصة يف هذا اجملال ،من حيث خربة التصممي والتنفيذ.
 جيب أأن يمت اإعداد التصممي الإنشايئ للمباين املعدنية بواسطة همندس اإنشايئ مؤهل ومرخص مبزاوةلاملهنة ومعمتد من قبل ا إلدارة اخملتصة.
 يمت تصممي العنارص و الاعضاء الفولذية املكونة للهيالك من الفولذ ،و مسامري الربط عالية املقاومةو الصواميل و حلقات منع الترسب ،و أأعامل اللحام و قياساهتا ،و الوصالت مبسامري الربط او
ابللحام حبسب الكودات العاملية املعمتدة.
 جيب تقدمي احلساابت الإنشائية وفق برامج هندس ية معمتدة ،اإضافة اإىل اخملططات التفصيلية للعنارصاملعدنية اخملتلفةُ ،مذي اةل خبمت الاستشاري و الرشكة املصممة.
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 مواصفات املواد املس تخدمة2-49
- Built-up sections are fabricated from hot rolled steel plates
conforming to ASTM A 572M Grade 345 Type 1 (or equivalent),
with a minimum yield strength of 34.5 kN/cm2 (50 ksi). Flanges are
welded to the web by a continuous single side fillet weld deposited
by an automatic submerged arc welding process.
- Hot rolled sections are mill produced according to EN 10025-2
Grade S355JR (or equivalent) with minimum yield strength of 34.5
kN/cm2
- Tube sections, (used as interior columns in some Multi-Span
buildings) are mill formed steel sections conforming to EN 10210-1
S355J2H or JIS 3466 STKR 490 (or equivalent), with a minimum
yield strength of 32.5 kN/cm2 (47 ksi).
- All pipes must be produced according to ASTM –A53 Gr B or
equivalent , with minimum yield strength of 24 kN/cm2
- Secondary members (comprised mostly of purlins & girts) are coldformed from hot rolled steel coils ranging in thickness from 1.5 mm
to 3.0 mm for “Z” shapes, and in 2.0 mm and 2.5 mm for “C” shapes
(lipped channels).
- Sag rods, used to brace purlins and girts, are 12 mm or 16 mm solid
threaded, round steel bars conforming to ASTM A 36M (or
equivalent) with a minimum tensile strength of 40 kN/ cm2 (58 ksi).
- Flange braces used to stabilize the inner flanges of main frame
columns and rafters are minimum 50 mm x 50 mm x 4 mm steel
angles conforming to ASTM A 36M (or equivalent) with a minimum
yield strength of 25 kN/cm2 (36 ksi)
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- Secondary members (comprised mostly of purlins & girts ranging in
thickness from 1.5 mm to 3.0 mm. ) these members are cold-formed
from hot rolled steel coils conforming to ASTM A 607 Grade 50 or
ASTM A 1011M HSLAS Grade 340 Class 1 Type 1 (or equivalent)
having a minimum yield strength of 34.0 kN/cm2.
- High strength bolts are hot-dip galvanized and conform to ASTM A
325M (full thread), Type 1 (or equivalent). They are used to connect
primary members.
- Anchor bolts are manufactured from rods conforming to ASTM
F1554 grade 55 or ISO 898-1 Class 5.8 (or equivalent) with a
minimum yield strength of 38.0 kN/cm2 and an ultimate strength of
51.7 - 65.5 kN/cm2
- Primary and secondary steel should be cleaned and prime painted
according to the Steel Structures Painting Council SSPC-PS Guide
7.00 specification
- Primer paint should conform to the performance requirements of
Steel Structures Painting Council SSPC Paint 15 Type 1.

 كودات التصممي3-49
- Frame members (hot rolled or built-up) are designed in accordance
with the American Institute of Steel Construction (AISC): “Manual
of Steel Construction, Allowable Stress Design.”
- Cold-formed members are designed in accordance with the
American Iron and Steel Institute (AISI): “Cold-formed Steel Design
Manual.”
- All welds are designed in accordance with the American Welding
Society (AWS): “Structural Welding Code - Steel”.
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- Loads are applied in accordance with the requirements of the Metal
Building Manufacturers Association (MBMA) of the USA: “Low
Rise Building Systems Manual”.
- Other international codes can be accommodated if specified.

 ا ألحامل التصمميية4 -49
- The building is designed to withstand the dead load (DL) of the
structure plus a specified live load (LL) and wind load (WL).
- A Collateral loads, if any, must be specified by the customer at the
time of design
- Load combinations shall be in accordance with the requirements of
the “Low Rise Building Systems Manual” published by MBMA or
ASCE 7-10.
- In case of absence of specified design load , the following values will
be adopted in structural reviewing process
1. Dead Load: in addition to the own weight of the mains structural
elements 0.25 KN/m2 will be considered as dead load of roofing
panel system.
2. Live Load : in addition to weight of any special equipment on
steel roof 0.75 KN/m2 will be considered as live load on roofing
panel system
3.
Collateral Load : in addition to weight of any special
suspended equipment or machines 0.4 KN/m2 will be considered
as collateral load on roofing panel system.
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4.
Wind Load: all wind load cases must be applied on the
structure considering 45m/s as basic wind speed, and in this case
chapter 6 of ASCE 7-10 or MBMA codes are recommended.
5. Seismic Load : all steel structure should be designed to resist
expecting seismic force considering the following parameter.
UBC 97 Volume 2, Division 3V
Zone 2A
6. Crane Load: all relevant structural steel elements must be
designed to resist the effect of crane load as mentioned in supplier
specification sheet.

 متطلبات تصممي العنارص املعدنية5 -49
- Both Ultimate Design Method and Allowable Stress Design Method
are acceptable in the design of steel elements of the structure.
- Maximum capacity ratio of all steel elements under the maximum
effect of design load and its combination should not exceed 95%.
- All the requirements and limitations of both ultimate and service
limit status
- should be satisfied according to the design code.
( Post Tension )  منشآت اخلرسانة الحقة الشد:)50( املادة

 اشرتاطات التصممي1-50
 من، جيب تصممي و تنفيذ العنارص الإنشائية لحقة الشد من قبل رشكة متخصصة يف هذا اجملال.حيث خربة التصممي و التنفيذ
. يمت تصممي العنارص لحقة الشد من قبل همندس مؤهل و معمتد مبزاوةل املهنة من قبل اجلهة اخملتصة اإضافة اإىل اخملططات التفصيلية للعنارص، جيب تقدمي احلساابت الإنشائية وفق برامج هندس ية معمتدة. ُمذياةل خبمت الاستشاري و الرشكة املصممة، حبسب الكودات العاملية،املس تخدمة
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 جيب اعامتد املواد املس تخدمة من قبل الاستشاري قبل بدء التنفيذ و الرتكيب. جيب الالزتام ابلشرتاطات العامة أأدانه ،ما مل يتطلب التصممي خالف ذكل ،وفق توجهيات همندساجلهة صاحبة الاختصاص.
 2-50اشرتاطات عامة
 جيب أألا يقل احلد ا ألدىن لسامكة البالطة اخلرسانية مس بقة الشد عن ) ،(L/40و يف حال عدمالالزتام بذكل فيجب دراسة البالطة عىل محولت اهزتازية تقدر قميهتا حبسب كود التصممي املعمتد.
 جيب تزويد البالطة بش بكة سفلية ل تقل عن  ،T10/25 cmو اإذا زادت سامكهتا عن  30مسفيمت اإضافة ش بكة علوية ل تقل عن مثيلهتا السفلية.
 جيب تزويد بالطة السقف ا ألخري بش بكة علوية و سفلية ل تقل عن .T10/25 cm جيب تزويد اكفة ا ألمعدة بتسليح ثقب حمسوب ،حيث جيب أألا يقل عن حميطني بقمية T10/15.cm
 جيب أألا تزيد قمية قوة الرفع ( )Uplift Forceالناجت عن شد الاكبالت عن ( )0.6-0.9من الوزناذلايت (حسب توصيات الكود ا ألمريىك).
 جيب أأن يمت الشد من انحيتني يف حال زايدة طول الاكبل عن  35م. جيب أألا تزيد املسافة بني ادلكتات عن  1.5م أأو (  ) 6*tsأأهيام أأقل. تكون ادلكتات احمليطة ابلاكبالت من نوع ( ،)bonded ductحيث حتاط الاكبالت مبادة مالئة( )groutingمعمتدة حسب ا ألصول.
 جيب اإضافة اكانت حلزونية مس تطيةل يف مناطق الشد ،عىل أألا تقل عن  6لفات قطر  12ممل. جيب معل دكتات داخلية للشد ( )pan ductيف حال اكن مسار الاكبل مار اا اب ألمعدة منع اا حلدوثأأي عزوم اإضافية غري معتربة يف تصممي ا ألمعدة.
 جيب ضبط مسار الاكبالت بواسطة كرايس معدنية تثبت يف الشدة املعدنية ،ل يزيد البعد بيهنا عنمرت واحد.
 جيب توضيح أأماكن الاكبالت عىل ا ألسقف اخلرسانية مس بقة الشد بشلك واحض. جيب تدعمي البالطتني أأسفل البالطة موضع التنفيذ ،عىل أألا تقل املسافة بني ادلعامات الرأأس ية عنمرت واحد.
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 جيب أأن ليقل عدد العينات املكعبية املآأخوذة لالختبار من اخلرسانة املصبوبة عن ( )6للك 50مرت مكعب ،تمت جدوةل اختباراهتا حسب الكود املعمتد.
املادة ( :)51منشآت الطابوق اخلرساني

 -1يس تخدم الطابوق اخلرساين لإنشاء املباين امللحقة و مباين اخلدمات ذات الطابق الواحد فقط،
وليس تخدم لبناء الفلل أأو املباين الطابقية.
 -2تش يد اجلدران من الطابوق اخلرساين العادي بصورة مرتاصة ومرتابطة وابس تخدام مونة أأمسنتية
وجيب تطابق مواصفات الطابوق مع الرشوط املنصوص علهيا يف الاشرتاطات الصادرة عن البدلية
مع مراعاة ماييل:
 عدم جواز اس تخدام الطابوق اخلفيف املفرغ يف إانشاء اجلدارن احلامةل .
 عند اس تخدام هذا الطابوق للجدارن اخلارجية غري احلامةل فيجب معاجلة السطح اخلاريج بطبقة
من البالسرت أأو أأي مادة ذات خصائص مقاومة للرطوبة .
 جيب تصممي جدران الطابوق حسب املواصفات الربيطانية  – 562اجلزء ا ألول 1978 -
)BS 562-part 1( 1985 /
) اإذا اقتضت الرضورة) فاإنه جيب أأن تكون قوة حتمل الطابوق املس تخدم للجدران احلامةل
متناس بة مع مسك هذه اجلدران ويه كام يىل :
 – 1عند اس تخدام الطابوق املصمت للجدران احلامةل للمباين جيب أأل تقل قوة التحمل عن
( 9نيوتن /ممل ) 2جليع ساماكت اجلدران .
 – 2ل جيوز بناء جدران حامةل بسمك ( )6بوصات ( 15مس) أأو أأقل.
 – 3ل جيوز اس تخدام طابوق بسمك أأقل من ( )6بوصات ( 15مس) للجدران احلامةل املفردة
 .ولكن ميكن اس تخدام ه للجدران املزدوجة مع اس تخدام الروابط بيهنا .
 – 4قوة التحمل املذكورة أأعاله عبارة عن متوسط لقوى حتمل الضغط لعدد عرش قطع من
الطابوق يمت اختيارها عىل حسب املواصفات الربيطانية  - 6073اجلزء الثاين.
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أأ -املونة ا ألمسنتية :
جيب أأن تكون املونة ا ألمسنتية املس تخدمة يف بناء اجلدران حبسب النسب املذكورة يف املواصفات
الربيطانية  - 5628اجلزء ا ألول  1985/1978للمونة املوصوفة ابدلرجة الثالثة  .مع مراعاة جتانس املونة
ا ألمسنتية مع الطابوق وماكن الاس تخدام.
ب -روابط اجلدران :
الكود الربيطاين رمق  )1243BS:1978( 1978 -1243ملواصفات الروابط املعدنية املس تخدمة يف
اجلدران املزدوجة ما مل تكن هذه اجلدران معرضة لظروف بيئية قاس ية ويف هذه احلاةل يس تخدم
الفولذ اذلي ل يصد أأ وكام ورد يف الكود الربيطاين رمق ( )5628اجلزءالثالث
(.)1985BS5628 part:3
ج -اجلدران ادلامعة :
جيب أأن تكون اجلدارن احلامةل مربوطة بصورة جيدة يف طرفهيا جبدار دمع عريض أأو عامود خرساين
عىل أأن تكون هذه ادلعامات بآأبعاد اكفية لتدعمي اجلدار احلامل عىل اكمل ارتفاعه.
د -القطع أأو القص يف اجلدران (الفتحات) :
جيب أأل يزيد معق القطع العمودي يف اجلدران عن ثلث مسك اجلدران كام أأن معق القطع ا ألفقى يف
اجلدران جيب أأل يزيد عن سدس اجلدران مع مراعاة عدم تآأثري القطع عىل اتزان هذه اجلدران.
املادة ( :)52اشرتاطات إنشاء األساسات واختبارات الرتبة

ختتص هذه املادة جبميع أأعامل الرتبة وا ألساسات و حفص املوقع ،واحلفر والردم ،وتسوية ا ألرض،
وتصممي ا ألساسات واحلوائط الساندة مبختلف أأنواعها.
 1-52اشرتاطات عامة يف ا ألساسات
 .1يصمم ا ألساس طبق اا لقدرة حتمل أأضعف طبقة للرتبة عند وجود طبقات ضعيفة بني طبقات ذات
قمي حتمل عالية.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تش يد ا ألساسات حتت منسوب ا ألرض الطبيعية بقدر اكف لتحقيق اس تقرارها ،و حاميهتا من
اجنراف الرتبة وتغريات الرطوبة النامجة عن الظروف املناخية واحلرارية ،عىل أألا يقل العمق عن
 1.2م للرتبة غري املامتسكة ،و  1.5م للرتبة الطينية ،و ( )1.2 – 0.6م للرتبة الصخرية.
يؤخذ ابلعتبار وزن ا ألساسات ،ووزن الرتبة و الردميات العلوية عند حساب امحلل التصمميى
ادلامئ.
يسمح بزايدة الالمركزية عىل سدس بعد القاعدة يف حال تعرض ا ألساسات لعزوم أأو أأحامل ل
مركزية يف الك اجلانبني ،عىل أألا تتجاوز الإهجادات القصوى اإهجاد حتمل الرتبة املسموح.
جيب أألا يتجاوز امليل أأسفل قاعدتني متجاورتني عن( ،)%10و ميكن التغلب عىل امليول احلادة
ابس تخدام أأساسات متدرجة.
ليسمح بربوز أأساسات املباين أأو السورخارج حدود قطعة ا ألرض.
جيب تصممي و تنفيذ قواعد السور من اكفة اجلهات كقاعدة خطية مس مترة ل تقل عن  80مس.
ل يقل الغطاء اخلرساين حلديد التسليح يف القواعد عن  50مم.

 2-52تصممي اجلدران الاستنادية املسلحة
 تصمم اجلدران الاستنادية من اخلرسانة املسلحة مع مراعاة ما ورد يف هذه الاشرتاطات من توصياتبشآأن اخلرسانة املسلحة املالصقة للرتبة.
 ختتار عنارص اجلدار بناء عىل خواص نفاذية الرتبة ،و الترصيف احمليطي للمياه ،و حالت التحميلاحلرجة ،و عامل الزمن.
 جيري التحليل حتت ظروف ا إلنشاء وظروف الاستامثر ،عىل أأن يمت التصممي ليناسب احلالتني. عند تصممي أأساسات اجلدار الاستنادي ،حتسب قدرة حتمل الرتبة حتت تآأثري أأساسات معرضةألحامل ل مركزية.
 تصمم احلوائط ملقاومة الانزلق و الانقالب بعوامل أأمان لتقل عن ( ،)1.5و يراعى اس تقرارتربة التآأسيس كام س بق.
 ل تقل سامكة أأعىل اجلدار عن  20مس ،و تكون السامكة أأسفهل ابلقدر اذلي يكفي ملقاومة القصو العزوم الناش ئة فيه ،نتيجة أأخطر حالت التحميل.
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 3-52اجلدران احلجرية
 يمت حتديد خواص احلجر املس تخدم ،و مدى تآأثره ابلظروف اجلوية ،و درجة امتصاصه للامء،......،و جحم احلجر املس تخدم....
 تصمم هذه اجلدران لتحقيق الاس تقرار من خالل وزهنا اذلايت ،لتقاوم ا ألحامل الناجتة عن ضغطالرتبة و ارتفاع منسوب مياه ا ألمطار>
 تنفذ اجلدران بشلك درجات متعاقبة ،يراعى يف تصمميها حتديد أأبعاد درجاهتا ا ألفقية و الرأأس ية،لتحقيق الاس تقرار و ا ألمان و ادلميومة.
 يمت التصممي والتنفيذ وفق خمطط معمتد من هجة الاختصاص ،حتت إارشاف الاستشاري و بتوجهياته. 4-52أأساسات احلصرية (اللبشة املسلحة)
 تضاف قمية وزن طبقات ادلفان و ا ألرضية و ا ألوزان احلية للطابق ا ألريض أأو الرسداب اإىل ا ألفعالاملؤثرة من طوابق البناء،
 يؤخذ يف الاعتبار أأثر قابلية الطفو( )upliftingيف ا ألجزاء املغمورة يف تقليل معامل ا ألمان ،أأويف زايدة الضغط عىل الرتبة ،حيث يمت التصممي بزايدة منسوب املياه اجلوفية مبقدار مرت واحد كعامل
أأمان نتيجة تذبذب منسوبه ،و ذكل وفق تراكيب ا ألحامل اليت تنتج احلالت احلرجة يف التصممي.
 ميكن إازاةل معدات نزح املياه اجلوفية عندما يزيد الوزن اذلايت للجزء املنفذ من املبىن عن (مرة ونصف) من قمية قوة الرفع الناجتة عن املياه اجلوفية.
 حتسب قدرة حتمل الرتبة للحصرية حبيث ليزيد الهبوط املسموح عن  5مس. تصمم احلصرية وفق الطريقة احلدية (حاةل احلدود القصوى). ل يقل الزمن الفاصل بني مرحلتني من الصب ملساحتني متجاورتني من ا ألساسات احلصريية عن 24ساعة ،وتنفذ فواصل الصب عند املقاطع اليت تكون فهيا الإهجادات منخفضة ،حيث يقدم
الاستشاري خمطط لفواصل الصب مع احلساابت الالزمة قبل بدء الصب لالعامتد من اجلهة اخملتصة
يف البدلية ،وتراعى التفاصيل الإنشائية و طريقة التنفيذ حبسب الكودات الناظمة لهذه ا ألعامل.
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 5-52ا ألواتد (اخلوازيق)
 .1ل جيوز اس تخدام طريقة (ادلق) يف تثبت ا ألواتد ( )driven pilesأأو اس تخدام الاهزتاز يف
تقوية الرتبة ( )replacement vibro compactionويف حال اللجوء لهده الطريقة يف ا ألساسات
يتوجب احلصول عىل املوافقة املس بقة عىل ذكل من ا إلدارة اخملتصة.
 .2جيب ربط القواعد املرتكزة عىل وتد واحد يف اجتاهني عىل ا ألقل.
 .3جيب ربط قبعات ا ألواتد ( )pile capsاملرتكزة عىل وتدين أأو أأكرث عىل خط مس تقمي واحد بشلك
متعامد أأو مائل عىل اس تقامة هذه ا ألواتد.
 .4اختبارات ا ألواتد (اخلوازيق):
 -1جيب القيام ابإجراء الفحوص الالزمة لقوة حتمل و نوعية اخلرسانة للخوازيق و يه كامييل:
 اختبار التحميل للخوازيق (.)Static Load Test اختبار كرس املكعبات للخرسانة املس تخدمة يف الصب و مدى مطابقهتا للمواصفاتالتصمميية.
 اختبار ( )Integrity & Sonic Coring Testلتوضيح العيوب التنفيذية الناجتة عنالصب.
 اختبار (.)Dynamic Load Test -2تقدم الاختبارات اإىل همندس التفتيش عند الكشف عىل املوقع قبل صب ا ألساسات ،ليصار
اإىل عرضها عىل املهندسني الإنشائيني لالطالع عى النتاجئ ،و التآأكد من مطابقهتا للمواصفات
الفنية.
 -3النس بة املئوية ادلنيا لعدد اخلوازيق املطلوب حفصها كام يف اجلدول رمق (:)53
جدول رمق ( )53يبني النس بة املئوية ادلنيا لعدد اخلوازيق املطلوب حفصها.
رقم

اسم االختبار
Integrity Testing

%100

2

Sonic Coring

%15-10

3

Dynamic Load Test on Working
Pile

%5

4

Static Load Test on Working Pile

%1

1
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النسبة المئوية

 6-52عزل الرطوبة و العازل املايئ
 تعزل البالطات و اجلدران و اخلزاانت (حتت مس توى ا ألرض) عن الرطوبة ،يف حال ثبت يف حفصالرتبة عدم وجود مياه سطحية أأو أأمكن التحمك يف منسوهبا ملسافة ل تقل عن  150مس من أأخفض
منسوب هذه العنارص.
 تعزل البالطات و اجلدران و اخلزاانت (حتت مس توى ا ألرض) عن املاء ،يف حال ثبت يف حفص الرتبةاحامتل تعرضها لضغط هدروس تاتيىك مع عدم وجود نظام لرصف املياه السطحية.
 حترض أأوجه البالطات و اجلدران قبل القيام بآأعامل العزل ،و ذكل بقص مجيع ا ألسالك و القضبانغري املس تقرة ،و إازاةل الزيوت و اجلزيئات السائبة ،و حتديد و جتهزي و تنفيذ أأماكن الاخرتاقات
املياكنيكية و الصحية قبل تنفيذ مواد العزل.
 تمت أأعامل العزل من قبل رشكة متخصصة يف هذا اجملال ،حيث تقدم املستندات و الضامانت الالزمة. تراعى اكفة الرشوط و ا ألحاكم املتعلقة يف مادة العزل ،كام هو موحض يف املادة ( )35من هذه الالحئةواخلاصة ابلشرتاطات املعامرية للمواد العازةل.
 7-52أأعامل اس تكشاف تربة املوقع
 جيب اإجراء اختبارات موقعية للرتبة ،و لاكفة أأنواع ا ألبنية دون اس تثناء ،و اإعداد تقرير خاص لهامن قبل خمترب حفص تربة مرخص يف ر أأس اخلمية حرص اا.
 تش يد القواعد عىل تربة طبيعية و مس تقرة ،أأو تربة ردم مدكوكة حبسب توصيات خمترب تقرير الرتبة. ل يقل معامل ا ألمان لقدرة حتمل الرتبة عن ( )3للمباين ادلامئة ،و ( )2للمباين املؤقتة. جيب أأن يتضمن تقرير الرتبة النوايح الفنية التالية : -1نوعية طبقات الرتبة وخصائصها .
 -2توصيات هندس ية لقدرة حتمل الرتبة ومقدار الهبوط املسموح.
 -3منسوب املياه اجلوفية ونوعية وحمتوايت املياه اجلوفية.
 -4تآأثري الرتبة واملياه اجلوفية عىل مدى ااتلك وصد أأ احلديد.
 -5تآأثري املد واجلزر عىل اتزان ا ألساسات.
 -6متطلبات س ند جوانب احلفر و تقدمي خمططات تنفيذية لالعامتد من املهندس اخملتص.
 -7توصيات حتسني الرتبة وترتيبات استبدالها (اإن لزم)،مع ادلمك و الرص الالزمني.
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 -8توصيات بنوعية ا ألساسات ،حيث جيب أأن:
أأ -جيب حتديد مواقع حفر الاختبار عىل خريطة املوقع وحتديد ا إلحداثيات حسب مرجع
البدلية املسايح .
ب -توصية مبواصفات اخلرسانة وا ألمسنت املناس بة لرتبة املوقع (حسب املواصفات الربيطانية
-5328اجلزء ا ألول –  1997ونرشة سرياي اخلاصة رمق ) BS 5328 part(- )31
( )1:1997&CIRIA special publication No.31عىل أأل تقل قوة الكرس
للخرسانة املسلحة عن  30نيوتن /ممل .2
ج -جيب توفري نظام لترصيف املياه اجلوفية اإذا لزم ا ألمر للحيلوةل دون ترسب الرطوبة اإىل
داخل املبىن.
 8-52أأعامل س ند جوانب احلفر
 1-8-52طرق التقدم للرتخيص
ميكن لالستشارى التقدم لرتخيص أأعامل س ند جوانب احلفر إابحدى الطريقتني التاليتني:
 -1التقدم للرتخيص قبل احلصول عىل رخصة البناء (ترخيص حتضري املوقع) و تكون كامييل:
التقدمي لرخصة ألعامل س ند جوانب احلفر برخصة مس تقةل أأو كجزء من أأعامل احلفر و حتضري
املوقع ،و تسمل الرخصة اإىل مقاول أأعامل س ند جوانب احلفر بعد اعامتده اخملططات التنفيذية
املقدمة منه ،واحلصول عىل املوافقة ا ألولية عىل اخملططات املقدمة و إارفاق التعهدات الالزمة.
 -2التقدم للرتخيص مع التقدمي الهنايئ للمرشوع (مضن احلصول عىل الرخصة) ،حيث يمت
إارفاق خمططات التدعمي اجلانىب للمرشوع ،مع تعهد الاستشاري ابإجراء التعديالت الالزمة
خملططات املرشوع ،حسب الرشوط و املتطلبات الهنائية لشهادات عدم املامنعة ،و تصدر
الرخصة يف هذه احلاةل مرشوطة بتسمية املقاول الثانوي ل إالس ناد اجلانيب للرتبة ،و التقدمي
للمخططات التنفيذية لهذه ا ألعامل.
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 2-8-52الواثئق املطلوبة لرتخيص أأعامل احلفر و س ند جوانبه
 .1خمطط املوقع العام لقطعة ا ألرض مع تفصيالت شامةل حمليطها من حيث املباين و ارتفاعاهتا و بعدها
عن حدود قطعة ا ألرض و نوعية ا ألساسات و عدد الرساديب (اإن وجدت).......،
 .2نوعية النظام الإنشايئ لس ند جوانب احلفر و التصممي ا ألوىل للنظام مبا يضمن سالمة و إاماكنية
التنفيذ مع بيان أأية بروزات عن حدود ا ألرض (حبيث ل يزيد بروز نظام س ند احلفر من هجة
الشارع أأو السكك عن  60مس) مع مراعاة عدم املامنعات من ادلوائر احلكومية املعنية.
 .3مقاطع اإنشائية تبني معق احلفر ابلنس بة ملس توى ا ألرض الطبيعية و الطرق اجملاورة أأو أأية منشآت
أأخرى جماورة ،و جيب الإشارة اإىل منسوب احلفر الإضايف كوجود خزاانت املياه أأو املصاعد أأو أأية
منشآت حتت الرسداب.
 .4يف اكفة ا ألحوال جيب احلصول عىل عدم ممانعة من اإدارة الرصف الصحي و هيئة الكهرابء و املاء
و التصالت أأو أأية هيئات أأخرى....مع رضورة الالزتام ابشرتاطاهتم و متطلباهتم ،و اإرفاقها مضن
الواثئق.
 .5جيب أأن يمت املطابقة و التوافق بني اخملططات املعامرية و الإنشائية و خمططات س ند جوانب احلفر.
 .6جيب توضيح مس توى املياه اجلوفية و التفاصيل الالزمة للعزل املايئ ابخملططات املقدمة.
 .7جيب تقدمي رخصة مقاول س ند جوانب احلفر سارية املفعول يف تنفيذ النشاط املطلوب قبل إاس ناد
ا ألعامل اإليه.
 .8جيب عىل الاستشاري دراسة خمططات س ند جوانب احلفر ،و اعامتدها قبل تقدميها لدلائرة.
 .9تقرير حفص الرتبة و احلساابت الإنشائية.
 .10تقدمي رساةل حتمل مسؤولية يف حال حدوث أأية أأرضار أأو تشققات يف املنشآت أأو املباين اجملاورة
نتيجة أأعامل احلفر أأو أأعامل س ند جوانب احلفر.
 9-52عدد اجلسات و احلد ا ألدىن لعمقها
يمت حتديد عدد اجلسات و مواقعها حبيث يمت الوصول اإىل توصيف واحض املعامل للمقطع اجلوتكنييك،
و التغري يف سامكة و معق طبقات الرتبة و خصائصها.
 جيب أألا يزيد التباعد بني اجلسات عن ( )30مرت اا ،و حيدد معقها حبيث يكون اكفي اا لتوضيح طبيعةالرتبة و طبقاهتا املتآأثرة بآأحامل املنشآأ اليت ميكن أأن ينتج عهنا هبوط أأو اهنيار ابلقص.
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جدول رمق ( )54يبني احلد ا ألدىن لعدد و معق جسات الرتبة.
عدد الطوابق

مساحة الطابق
ا ألريض ابملرت
املربع

احلد
ا ألدىن
لعدد
اجلسات

احلد ا ألدىن لعمق اجلسة
ا ألساسات السطحية

ا ألساسات العميقة

15 meters 7 meters
1
1
2
أأقل من 500
معق اجلسة جيب أأن ل
1
2
3
500 – 1000
يقل عن  15مرت أأو  5مرت
1
3
4
أأقل من 1001 – 1500 3
داخل الطبقة الصخرية أأهيام
2
3
5
1501 – 2000
أأمعق
عدد
ضعف عدد
أأكرب من  2000أأكرب من  5اجلسات 3/اجلسات3/
20
15
20 meters 10 meters
meters meters
1
1
1
1
2
أأقل من 500
1
2
1
2
3
من 500 – 1000 10 – 3
طوابق
1
3
1
3
4
1001 – 1500
2
3
2
3
5
1501 – 2000
عدد
ضعف عدد
عدد
ضعف عدد
أأكرب من  2000أأكرب من  5اجلسات 3/اجلسات 3/اجلسات 3/اجلسات3/
25
20
meters meters
أأكرب من 10
طوابق

أأقل من 500
500 – 1000
1001 – 1500
1501 – 2000

2
3
4
5

أأكرب من 2000

أأكرب من 5

جيب أألا يقل معق اجلسة
عن  20مرت يف مجيع احلالت
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2
3
3
3
ضعف عدد
اجلسات3/

1
2
1
2
عدد
اجلسات3/

مالحظات

ن :عدد
اجلسات

جيب أألا
يقل معق
اجلسة
عن  5م
داخل
املنطقة
الصخرية

جدول رمق ( )55يوحض احلد ا ألدىن لالختبارات احلقلية و املعملية املطلوبة.
نوع الرتبة التحتية نوع العينة الاختبارات احلقلية يف اجلسات
 SPTبفاصل  1مرت حىت
الوصول اإىل الرفض ،عينات عىل
شلك اإسطواانت قابةل
مواد سطحية مشوشة
لالس تخالص
عينات غري جسل اجلسة و حيتوي عىل RQD
طبقات الصخر
مشوشة و Recovery
قياس منسوب املياه اجلوفية
املياه اجلوفية ------------

الاختبارات املعملية
 -1التحاليل ابملناخل.
 -2حدود اتربرغ.
 -3حمتوى الرطوبة الطبيعية.
 -4جتربة صندوق القص.
 -5التحليل الكمييايئ SO3, CL,
PH
 -1مقاومة الضغط غري احملصورة.
 -2الكثافة اجلافة.
 -3حمتوى الرطوبة.
 -4التحليل الكمييايئ SO3,
CL, PH

 10-52التآأسيس عىل تربة س بخية
عند التآأسيس عىل تربة س بخية ،تصمم أأساسات احلصرية أأو ا ألساسات الوتدية (اخلوازيق) يف حاةل
املنشآت الثقيةل ،و ا ألساسات العادية للمنشآت اخلفيفة حيث يمت تشييدها حتت إارشاف خبري متخصص،
برشط وجود نظام رصف للمياه ،إلبقاء مس توى املياه السطحية حتت مس توى ا ألساسات ،أأو يمت إازاةل
الرتبة الس بخية و اإجراء أأعامل ا إلحالل حبسب توصيات خمترب الرتبة ،عىل حنو يقاوم الهبوط املتوقع.
كام مينع اس تخدام الرتبة الس بخية يف أأعامل الردم حول ا ألساسات ،و تغلف ا ألانبيب و المتديدات
الكهرومياكنيكية محلايهتا من ا ألمالح و الكربيتات.
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املادة ( :)53توسعة و تعديل املباني و املنشآت القائمة:

 1-53اشرتاطات عامة
 جيب أأن تمت دراسة املنشآأ دراسة تفصيلية من قبل مكتب استشاري خمتص و ُمرخص يف بدليةر أأس اخلمية ،يقوم بدراسة حاةل املنشآأ و معره الإنشايئ و حتديد اإماكنية التعديل أأو الإضافة ،مع
الرشوط الالزمة ذلكل.
 تقوى العنارص الإنشائية اليت تتآأثر ابلتوسعات و التعديالت (اإذا اقتضت الرضورة) ،اليت جتريعىل املباين و املنشآت القامئة مبا حيقق مقاومة ا ألحامل التصمميية الإضافية ،عىل أألا تتجاوز هذه
ا ألحامل املقاومة الإنشائية التصمميية أأو الإهجادات املسموح هبا حسب طريقة التصممي املطبقة يف
تكل العنارص و خواص املواد الإنشائية.
 2-53تصنيف املباين
 يمت تصنيف املباين املقدمة للتعديل و الإضافة و فق معرها الإنشايئ و ذكل كام ييل: 1-2-53مباين يزيد معرها الإنشايئ عن ( )15س نة
ل يسمح ابلتعديل الإنشايئ او اإضافة أأحامل عىل هذه املباين ،و يكتفي ابلإضافة ا ألفقية وفق مجةل
اإنشائية مس تقةل.
 2-2-53مباين يرتاوح معرها الإنشايئ بني ( 10اإىل  )15س نة
 جيب القيام ابإعادة التحليل الإنشايئ للمبىن وفق أأحد الربامج الإنشائية املعمتدة ،و اإجراء
الاختبارات للمنشآت حتت التنفيذ أأو ألجزاء من منشآت التعديل و الإضافة عند ظهور
أأس باب تدعو اإىل الشك يف قدرة املنشآأ او أأي جزء منه عىل مقاومة ا ألحامل املتوقعة أأو عند
الشك يف صالحيته لالس تخدام .
 يطلب القيام باكفة أأو بعض الاختبارات التالية يف مثل هذه احلالت (وذكل حبسب توجهيات
اجلهة اخملتصة) و يه:
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 ( Schmidt Hammerمطرقة مشيدت) ( Load Testاختبارات التحميل) الكشف عىل مواقع خمصوصة ل ألساسات. تقرير تربة ملوقع الإضافة. جتري اختبارات التحميل بطريقة تضمن سالمة ا ألفراد و املمتلاكت عىل أألا تؤثر عىلخطوات اإجراء الاختبار و ل نتاجئه.
 3 -2-53مباين يقل معرها الإنشايئ عن ( )10س نوات
حيق للجهة صاحبة الاختصاص طلب القيام بآأية اختبارات أأو حتليل اإنشايئ تراها رضورية لختاذ
القرار املناسب بشآأن قبول أأو رفض التعديل أأو الإضافة.
 3-53اإجراءات حفص الرتبة
سعي اا لترسيع احلصول عىل رخصة التعديل و الإضافة يف القسامئ املآأهوةل ،و اليت يصعب معها اإجراء
اختبارات الرتبة ،فاإنه ميكن تآأجيل اإجراء معل الاختبار الالزم حلني بدء التنفيذ ،حيث تعرض النتاجئ
عىل همنديس الرتاخيص الإنشائيني بعد دراس هتا و تعديلها من قبل الاستشاري أأصو ال ،و استناد اا اإىل
ذكل يقوم بتقدمي خمططات معدةل من أأجل الاعامتد الهنايئ (اإن لزم).
 4-53القرارات والإجراءات
اذا مل يس توف املنشآأ معايري القبول اخلاصة مبواد البناء اخملتلفة أأو التحليل الإنشايئ السلمي طبق اا للبنود
السابقة ،فللجهة صاحبة الاختصاص احلق يف اختاذ اإحدى الاجراءات التالية:
 -1ا إلصالح و اإعادة التآأهيل.
 -2السامح ابس تخدام املنشآأ حتت تآأثري أأحامل خمفضة بناء عىل نتاجئ التحليل و اختبارات التحميل.
 -3إازاةل البناء.
 -4عدم قبول التعديل و الإضافة.
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املادة ( :)54العمر التصميمي للمنشآت

يقدر العمر التصمميي للمنشآت اخلرسانية يف اإمارة ر أأس اخلمية بـ ( )30س نة للمنشآت السكنية و
احملالت التجارية ،و ( )50س نة للمنشآت احلكومية و الهامة ،و ذكل اإذا مت تصمميها و تنفيذها حسب
ا ألصول الهندس ية ،مع القيام ابلصيانة ادلورية الالزمة.
 -1يمت زايدة العمر التصمميي املذكور أأعاله للمنشآت و ذكل كام ييل:
أأ .اس تخدام التقنيات احلديثة يف التنفيذ.
ب .زايدة مقدار الرقابة الهندس ية.
ج .معل الصيانة ادلامئة و ادلورية.
د .مطابقة مهنجية التشغيل مع افرتاضات التصممي.
ه .الاهامتم جبودة اخلرسانة و درجة حتملها ل ألحامل التشغيلية.
و .حامية حديد التسليح املس تخدم من التآلك بفعل العوامل اجلوية.
 -2جيب ذكر العمر التصمميي للمنشآت اخملتلفة عىل اخملططات املقدمة للتدقيق دلى اجلهة صاحبة
الاختصاص ،مضن لوحة املالحظات العامة.
املادة ( :)55التفتيش على إنشاء املباني

يمت التفتيش عىل أأعامل اإنشاء املباين اإستناد اا اإىل دليل الاشرتاطات اخلاص بآأعامل تنفيذ املباين املعمتد
من ا إلدارة اخملتصة ،مع مراعاة ماييل:
 1-55التفتيش عىل ا ألعامل اخلرسانية
 يمت التفتيش عىل أأعامل اخلرسانة املسلحة و اخلرسانة مس بقة الشد و اخلرسانة مس بقة الصنع،
للتآأكد من مطابقهتا للرسومات املعمتدة( ،يس تثىن من التفتيش أأعامل اخلرسانة العادية و العنارص
غري الإنشائية) ،ويمت التحقق من فولذ التسليح و أأماكنه و مكياته و ترتيبات الإضافة و مناطق
ا إليقاف و الرتاكب و أأطواهل.
 يمت تسلمي أأعامل اخلرسانة مس بقة الشد و اخلرسانة مس بقة الصنع و ا ألعامل اخلاصة من قبل
املهندس املنتدب من الرشكة املنفذة لهذه ا ألعامل.
 يقوم الاستشاري واملهندس اخملتص بتآأمني اكفة ا ألوراق و املستندات و اخملططات املعمتدة يف
موقع التنفيذ.
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 2-55التفتيش عىل أأعامل الفولذ الإنشايئ
 يمت التفتيش عىل العنارص و ا ألعضاء الفولذية املكونة للهيالك من الفولذ ،و مسامري الربط عالية
املقاومة و الصواميل و حلقات منع الترسب ،و أأعامل اللحام و قياساهتا ،و الوصالت مبسامري
الربط أأو ابللحام و ترتيباهتا وفق اخملططات املعمتدة.
 يمت تسلمي ا ألعامل املعدنية من قبل املهندس املنتدب من الرشكة املنفذة لهذه ا ألعامل.
 يقوم الاستشاري و املهندس اخملتص بتآأمني اكفة ا ألوراق و املستندات واخملططات املعمتدة يف
موقع التنفيذ.
 3-55التفتيش عىل أأعامل تربة التآأسيس
يمت التفتيش عىل تربة التآأسيس اجلارية لتنفيذ أأعامل ا ألساسات جبميع أأنواعها ،مبا يف ذكل حتضري املوقع
و أأعامل احلفر و الردم و ادلمك و نزح املياه و ترتيبات س ند الرتبة.
مادة ( )56اختبارات اعتماد جودة مواد البناء

حيق للجهة صاحبة الاختصاص طلب القيام بآأية اختبارات لعامتد جودة مواد البناء غري املعمتده
ابلإمارة واليت تراها رضورية لختاذ القرار املناسب بشآأن قبول أأو رفض اعامتد مادة البناء.

مادة ( )57اللوحات االعالنية (الال فتات التجارية) امللحقة باملبانى

جيب أأن تراعي اللوحات الإعالنية امللحقة ابملباين سواء املثبتة عىل جدران املباين والبناايت التجارية
أأو عىل واهجات احملالت التجارية أأو املوضوعة فوق سطح املباين النسق املعامري للماكن واشرتاطات
ومواصفات الإدارة اخملتصة والترشيعات املنظمة لها.
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أحكام ختامية
مادة ( )58شروط منح الرتخيص

جيب عند منح الرتخيص استيفاء الرشوط التية - :
 -1استيفاء اكفة الرشوط واملواصفات الواردة يف القانون والالحئة والكود.
 -2تقدمي ما يثبت اختاذه اكفة الإجراءات والاحتياطات والتدابري الالزمة لضامن السالمة العامة للقامئني
عىل التنفيذ يف موقع العمل و املارة ومس تخديم العقار والعقارات اجملاورة مبوجب القرارات الاحتادية
واحمللية والكود والإجراءات املعمتدة من اجلهات املعنية ابلصحة والسالمة والبيئة.
 -3التآأكد من حامية املباين اجملاورة ابختاذ اكفة الاحتياطات الالزمة لضامن السالمة ا إلنشائية للمباىن
اجملاورة من الاثر الناجتة عن معل الليات املياكنيكية واملعدات وحسب املياه اجلوفية وإاجراءات
احلفر والهدم وغريها طبق اا لكود البناء واملراجع املشار اإلهيا .
 -4تقدمي ما يثبت اختاذه اكفة الإجراءات والاحتياطات والتدابري الالزمة لضامن السالمة العامة للساكن
ومس تخديم العقار واختاذ اكفة الإجراءات لتخفيض الضوضاء وا ألتربة والقيام ابلحتياطات الالزمة
للحامية من احلريق ،يف حاةل ما اكن الرتخيص يتعلق بآأعامل يف مبىن مشغول.
 -5تقدمي تعهد كتايب عىل المنوذج املعد ذلكل ،من املكتب الهنديس يلزتم فيه اب إلرشاف عىل تنفيذ
ا ألعامل املرخص هبا وفقا للمخططات والرسومات املصدقة من الإدارة ،وعىل املكتب الهنديس يف
حاةل ختليه ألي سبب عن ا إلرشاف عىل التنفيذ أأن خيطر ادلائرة كتابي اا ،ويف هذه احلاةل جيب عىل
املاكل تعيني مكتب هنديس بديل وإاخطار الإدارة بذكل.
 -6تقدمي شهادة  /شهادات وفق اا للمنوذج اذلي تعده ادلائرة ابمس  /اسامء املاكتب الهندس ية املنوط هبم
القيام بآأعامل التفتيش املتخصص واملراقبة املنصوص علهيا يف الكودات املشار اإلهيا.
مادة ( )59تعديل املخططات وبيانات الرتخيص أثناء العمل

يف حال رغبة صاحب العالقة القيام بتغيري يف التصاممي والرسومات عن اليت س بق ترخيصها أأو تغيري
املكتب الهنديس املصمم لها أأثناء التنفيذ .جيب تقدمي اخملططات املعدةل والبياانت اليت توحض التغيريات
املس تجدة ل إالدارة حىت يمت مراجعهتا واعامتدها مىت ثبت مطابقهتا لالحئة والكود.
وجيوز حسب طبيعة التغيري املقرتح اإصدار ترخيص اإضايف أأو تعديل الرتخيص القامئ .
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مادة ( )60جلنة تطوير الالئحة

تشلك بقرار من املدير العام جلنة تعرف "بلجنة تطوير الالحئة" يناط هبا مراجعة الالحئة والإجراءات
التشغيلية الالزمة لتطبيقها بصفة دورية واقرتاح التعديالت الالزمة علهيا وأليات تطويرها وعرضها عىل
املدير العام لإدراهجا ابلالحئة بقرار يصدر عنه.
مادة )61

يلغى القرار رمق  57لس نة  2009بشآأن لحئة رشوط ومواصفات البناء ابإمارة ر أأس اخلمية.

مادة  ) 62النفاذ والنشر

يعمل هبذه الالحئة من اترخي صدورها وتنرش ىف اجلريدة الرمسية.
مدير عام دائرة البدلية

صدر عنا يف يوم  / 9رجب 1439/ه
املوافق  /27مارس2018/م
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