
أشتراطات ومواصفات البناء 
إلمارة عجمان

قطاع الشؤون الهندسية-إدارة املبانيقطاع الشؤون الهندسية-إدارة املباني



2017 م بشــأن  األمــر املحلــى رقــم )  (  لســنة 
نظــام وشــروط البنــاء فــي إمــارة عجمــان

األمر املحلى رقم )  (  لسنة 2017 م بشأن نظام وشروط البناء في إمارة عجمان

- رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان
بعد االطالع 

على أحكام القانون االتحاد رقم )5( لسنة 1985 م في شأن املعامالت املدنية املعدل 
بالقانون االتحادي رقم )1( لسنة 1987 م

و على أحكام املرسوم األميري رقم )14( لسنة 2006 م
 على ما عرضه علينا املدير العام

ً
و بناءا

و ملا ارتأينا فيه تحقيق الصالح العام
أصدرنا األمر املحلي االتي نصه :



املراجع

األحكام الختامية

املنشآت الصناعية

املنشآت التجارية

سكني متعدد الطوابق

الفلل السكنية

املنشآت الدينية

منشآت أخرى

األشتراطات املعمارية

األشتراطات اإلنشائية 

األشتراطات الصحية 

األشتراطات البنائية

األحكام التمهيدية

الفهــرس
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)1.0( االمر املحلى

)2.0( املادة 2

يسمى هذا االمر ) االمر املحلى رقم )  ( لسنة 2017 م بشان نظام 
وشروط البناء فى امارة عجمان (

تعريفات عامة :
املبينــة  والعبــارات  للكلمــات  تكــون  االمــر،  هــذا  أحــكام  تطبيــق  فــي 
أدنــاه املعانــي الــواردة قريــن كل منهــا مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى 

خــالف ذلــك:

التعريف الكلمة والعبارة 

امارة عجمان االمارة

دائرة البلدية و التخطيط في عجمان البلدية

رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس الدائرة

مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان املدير العام

ادارة املبانى في الدائرة االدارة املختصة

اية ادارة او قسم او وحدة تنظيمية اخرى في 
البلدية ذات عالقة بتطبيق احكام هذا االمر

االدارة املعنية

اية وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية 
اتحادية او محلية ذات عالقة بتطبيق احكام هذا 

االمر

الجهه املعنية

الهيئة االتحادية للماء والكهرباء الهيئات 
الهيئة العامة للشؤون االسالمية واالوقافاملختصة

وزارة التربية والتعليم

وزارة الصحة

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

شركة عجمان املحدودة للصرف الصحي

إدارة العامة للدفاع املدني بعجمان

مؤسسة بترول اإلمارات

مؤسسة عجمان لالستثمار والتسويق       

او كل ما يستجد من دوائر خدمية     

التعريف الكلمة والعبارة 

املسافة االفقية املمتدة بين اى خط امامى او 
جانبى او خلفى الى قطعة ارض و اقرب حائط او 

بروز مستغل للمبنى املقام عليها

االرتداد

هي املساحة التى تسمح االدارة املعنية بالبلدية 
بالبناء عليها و تكون مبينة بمخطط املوقع الخاص 

بقطعة االرض ما لم يتعارض باى لوائح خاصة 
بذلك صادرة من االدارة املختصة 

املساحة 
البنائية

التعريف الكلمة والعبارة 

   الشخص الطبيعي أو االعتباري الخاص او العام 
املسجل باسمه االرض او البناء

املالك

      الشخص الطبيعي او االعتباري واملرخص 
له بمزاولة مهنة االستشارات الهندسية في امارة 

عجمان وفق االشتراطات الخاصة بذلك واملكلف 
بمهام التصميم او االشراف على اعمال البناء

املهندس

      الشخص الطبيعي او االعتباري واملرخص له 
بمزاولة انشطة مقاوالت البناء في امارة عجمان 
وفق االشتراطات الخاصة بذلك واملكلف بمهام 

تنفيذ اعمال البناء 

املقاول

        املهندس او مساعد املهندس املخول بمهمة 
التفتيش والرقابة من قبل االدارة املختصة

املفتش

كل شخص يستخدم املقاعد املتحركة او 
العكازات او أي وسيلة اخرى للمساعدة على 

تحركاته وبما في ذلك الكفيف واالصم واالخرس 
واملر�ضى وكبار السن غير القادرين على الحركة 
الطبيعية او أي شخص تنص القوانين على انه 

من املعاقين

املعاقين

التصريح الصادر من االدارة املختصة بإجازة 
اعمال البناء املزمع تنفيذها على قطعة ارض 

محددة وفقا للمخططات واملواصفات والشروط 
املعتمدة من تلك االدارة

رخصة اعمال 
البناء

  هي موافقات استثنائية من الدوائر االخرى 
ذات العالقة بأعمال البناء حسب ظروف قطعة 
االرض وتكون صادرة من الدوائر املخولة قانونا 

بإصدار مثل هذه املوافقات

املوافقات 
الخاصة

التعريفات بنائية:
التعريف الكلمة والعبارة 

   متوسط منسوب سطح االرض عند مركز كافة 
حوائط اى مبنى و فى حالة الحوائط املحاذية 

لالرصفة الجانبية يقاس منسوب سطح االرض 
عند االرصفة الجانبية

منسوب سطح 
االرض

   هو منسوب اول درجة بمدخل قطعة االرض 
الواقع جهة الشارع الرئي�ضى و يتم تحديده من 

قبل االدارة املعنية و يتم تنسيب جميع املستويات 
املختلفة باملبنى اليه

املنسوب 
املرجعى

هو اى بناء ذو استعمال معتمد و من مواد 
معتمدة من االدارة املختصة و له قواعد ثابتة 

بحيث ال يمكن تحريكه على ان تتوافر فيه 
اشتراطات البناء لالدارة املختصة

املبنى

هو اى منشا ذو استعمال مؤقت و من مواد 
معتمدة من االدارة املختصة و يمكن تحريكه او 

ازالته عقب انتهاء الغرض منه على ان تتوافر فيه 
اشتراطات البناء الخاصة به من االدارة املختصة

املبنى املؤقت

  املسافة بين منسوب تشطيب ارضيته حتى اسفل 
سقفه الطبيعى الظاهر من الداخل

االرتفاع الصافى 
للطابق

اى استعمال لقطعة ارض او اشغال مبنى مصرح 
به فى منطقة ما طبقا لنظام تصنيف و تقنين 

استعماالت االرا�ضى فى اإلمارة و يذكر فى مخطط 
موقع قطعة االرض

استعماالت 
االرا�ضى

هى املنطقة املشتملة على مبانى تاريخية و طابع 
عمرانى تراثى و تحددها االدارة املعنية بالبلدية 

املنطقة التراثية

هو املبنى املشتمل على عناصر بنائية تراثية سواء 
وقع داخل املنطقة التراثية او خارجها و عليه ال 
يجب التعديل او الهدم له او االضافة عليه دون 

تصريح من االدارة املعنية بالبلدية

املبنى التراثى

التعريفات تخطيطية: 
التعريف الكلمة والعبارة 

  اى قطعة او مساحة من االرض محددة باطوال 
اضالعها و رقمها املميز و موقعها و مخصصة 

للبناء بموجب اى مخطط او مشروع تقسيم او 
باى طريقة اخرى و مصرح بها قانونا لالستعمال 

قطعة االرض

هو قطعة االرض املراد البناء عليها املوقع
مخطط تنظيمى صادر من ادارة التخطيط و 
املساحة فى البلدية و الذى يبين حدود و ابعاد 
و جوار و مساحة قطعة االرض و االستعمال و 

االرتفاع االق�ضى املسموح به باملنطقة

مخطط املوقع

  هو املسافة االفقية املتعامدة على كل من قطعتى 
ارض متقابلتين و املخصص ملرور املركبات او 
املشاة او كليهماعلى النحو املحدد فى الخرائط 
املرفقة بنظام تصنيف و تقنين استعماالت 

االرا�ضى فى االمارة

الطريق او 
الشارع 

  طريق خاص او عام يستخدم بين قطع االرا�ضى 
للوصول مشيا على االقدام الى اى قطعة او طريق 

عمودى على اتجاه املسار و ال يظهر كشارع او 
طريق عام فى املخطط الهيكلى لالمارة 

السكة

الخط القانونى الذى يفصل بين الشارع او 
الطريق و بين االرض املطلة عليهما

حد الشارع

الخط الطولى املعتمد الذى ينصف الشارع او 
السكة او الطريق

خط املنتصف 

 هو عدد الطوابق االق�ضى املسموح به و املذكور 
بمخطط املوقع و يستثنى من تلك االرتفاعات ما 

يلى:
طوابق مواقف السيارات 

طابق السرداب 

طابق امليزانين 

طوابق الخدمات 

مهبط الطائرات 

اعلى بيت الدرج و غرفة املصاعد وغرف الخدمات 

البرجوالت و املظالت بالسطح 

الزخارف و الجمالونات و القباب و االبراج التراثية 

املداخن و خزانات املياه و الهوائيات 

ارتفاع املبنى

املسافة بين منسوب تشطيب ارضيته حتى 
منسوب تشطيب ارضية الطابق الذى يعلوه 

االرتفاع الكلى 
للطابق

هي األبعاد الداخلية األفقية و العامودية بين 
الجدران املتوازية ) قبل التشطيب (

أبعاد الفراغات

الحيز املخصص الغراض السكن او املعيشة و 
املعد لالقامة بصفة مستمرة او مؤقته  الغراض 

النوم او الغراض املعيشة

الغرفة

هو اى امتداد افقى للبناء خارج املساحة البنائية بروز املبنى
هو جزء من البناء قد يكون غير مسقوف و 

يتم الوصول اليه من داخل املبنى نفسه اال انه 
مكشوف من جهة او اكثر على فراغ خارجى 

الشرفة

هو حيز مغلق مخصص العداد االطعمة و 
املشروبات  

املطبخ

هو حيز مفتوح من احد جوانبه مخصص العداد 
املشروبات و الوجبات الخفيفة

املطبخ 
التحضيري

هو حيز معد لالستحمام و قضاء الحاجة و 
الغسيل  

الحمام 

هو حيز معد لقضاء الحاجة و الغسيل  دورة املياه 

هو بناء منفصل او شبه منفصل مخصص بجميع 
طوابقه  كوحده سكنية واحده فقط لها مدخل 
ار�ضى رئي�ضى واحد على االقل و مواقف سيارات 
مستقلة باالضافة الى فضاءات خارجية مستقلة 

الفيال الخاصة

مبنى منفصل  ملحق بالوحدة السكنية الخاصة 
يشتمل على فراغات معيشية  مزودة بالخدمات 

الالزمة

امللحق السكني

مبنى منفصل مقام بغرض خدمة الوحدة 
السكنية الخاصة )الفيال( كاملجلس و املطبخ و 
غرف الخدم و الحرس و الغسيل ...الخ، بحيث 

يبعد عنها بمسافة ال تقل عن 1.5 م

امللحق الخدمي

فراغ سكنى معد القامة حارس ارض او بناء 
تتوافر فيه االشتراطات البنائية الى فراغ سكنى 

و ال تقل مساحته عن 7.5 م2 عدا  الخدمات 

غرفة الحارس

حيز معد لسكن الخادمة و يشتمل على فراغ ) 
نوم و معيشة ( ال تقل مساحته عن 7.5 م2 عدا 

خدماته

غرفة الخادمة

منشأ مخصص لوقوف السيارة او تخزينها و يمكن 
أن يكون مسقفا او غير مسقف

أملرآب

مظلة ذات سقف غير مصمت يحوى فتحات 
بنسبة ال تقل عن 50 % و تنشا عادة بغرض 

التجميل املعماري او التظليل

العرائش و 
البرجوالت

حاجز اصطناعى منشا من مواد معتمدة باالدارة 
املختصة لالحاطة بقطعة ارض او للتقسيم الى 

اجزاء او الى سبب اخر يصرح به 

السور او 
السياج

  هو السور املحيط لألسقف األخيرة للبناية أو 
الفيال ، ويقاس ارتفاعه رأسيا بين تشطيب أرضية 

السطح و أعلى نقطة للسور

سور السطح

  هو السور املحيط بحدود قطعة األرض الخاصة 
بالفيال حسب األبعاد النظامية املبينة بمخطط 

املوقع الخاص بتلك األرض ويقاس ارتفاعه رأسيا 

سور الفيال

2 
دة

ملا
ا

3 
دة

ملا
ا
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دة
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ا
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هي عبارة عن مبنى أو مجموعة مبان مجتمعة أو 
متفرقة أو جزء من مبنى ، تستعمل لتجهيز أو 

انتاج أو تقديم أو تشغيل أو تصنيع أو تعبئة أو 

املنشأة

هو كل بناء منفصل او شبه منفصل مخصص 
بجميع طوابقه  كوحدة سكنية واحده او أكثر 
يمكن تاجيرها للغير بغرض االستثمار و بشرط 

ان يذكر ذلك بمخطط املوقع الخاص باألرض و 
بحيث يكون للمبنى  مدخل واحد او عدة مداخل 
أرضيه و مواقف سيارات باإلضافة الى فضاءات 

خارجية مستقلة

املبني السكني 
االستثماري

جزء من مبنى معد للسكن يشتمل على غرفة او 
اكثر مع فراغ معيشة بمساحة ال تقل عن 16 م2 
مصممة و معدة إلقامة شخص او عدة أشخاص 
و تشتمل على مطبخ و حمام واحد على األقل و 

يمكن تأجيرها بصفة مستقلة

الشقة )الوحدة 
السكنية (

هى مجموع مساحات الفراغات املكونة منها 
الوحدة السكنية و التى يمكن الوصول اليها فقط 

من داخل الوحدة نفسها و ذلك عدا الشرفات

مساحة الوحدة 
السكنية

جزء من مبنى معد للسكن يشتمل على فراغ 
مفتوح معد للنوم و املعيشة معا بمساحة ال تقل 
عن 16 م2   ) عدا مساحة الخدمات ( مصمم و 
معد إلقامة شخص او عدة أشخاص و يشتمل 

على مطبخ تحضيري و حمام واحد و يمكن تأجيره 
بصفة مستقلة

االستديو

هو بناء منفصل او شبه منفصل يشتمل فى جميع 
طوابقه على وحدات سكنية او مكتبية او محالت 

تجارية او الكل مجتمعين و له مدخل ار�ضى او 
اكثر و مواقف سيارات مستقلة  و ذلك وفقا 

ملخطط موقع االرض و للمعايير التخطيطية و 
البنائية املوضحة تفصيال بباب املبانى السكنية 

التجارية

املبنى السكنى 
التجارى

هو بناء منفصل او شبه منفصل يشمل فى جميع 
طوابقه على وحدات تجارية او مكتبية او محالت 

تجارية او الكل مجتمعين و له مدخل ار�ضى او 
اكثر و مواقف سيارات مستقلة  و ذلك وفقا 

ملخطط موقع االرض و للمعايير التخطيطية و 
البنائية التالى تفصيلها

املبنى التجارى

     مجموعة من املحالت او املعارض او املساحات 
املستعملة الغراض تجارية تفتح على ساحات او 
ممرات داخلية مغطاة ومكيفة و كذلك اى محل 

او معرض تزيد صافى مساحته التجارية عن 2000 
م 2 و يستخدم فى بيع التجزئة للمواد التى يتردد 

عليها اعداد كبيرة من الجمهور

املركز التجارى

     اى حيز ال تقل مساحته عن 60 م 2 مخصص 
ملزاولة نشاط تجارى و عرض البضائع بغرض 
بيعها بالجملة او التجزئة بحيث ال يقل عرض 

واجهته املطلة على الشارع العام عن 6.0 م

املعرض

اى حيز تتراوح مساحته بين 14 م2 و 60 م2 
يخصص ملزاولة نشاط تجارى كعرض البضائع 
لغرض بيعها بالجملة او التجزئة بحيث ال يقل 

عرض واجهته املطلة على الشارع العام عن 3.5 م

املحل التجارى

هو فراغ مسقوف و معد لتخزين االغراض و 
ملحق باستعمال اخر ) سكنى – تجارى – زراعى 
– صناعى ( و تنطبق عليه اشتراطات التهوية و 
االضاءة الطبيعية او الصناعية حسب املواد 

املخزنة به

املخزن

الحيز املخصص لنشاط ادارى مكون من فراغ 
استقبال و غرفة مكتب 

املكتب

ممر مسقوف و متواصل داخل حدود االرض الى 
مبنى و يكون مفتوحا على شارع او فناء مكشوف و 

يمكن ان يربط بين اكثر من مبنى

الرواق

جزء املبنى املحصور بين اى سطحين أفقيين و 
متماثلين فوقها مباشرة

الطابق

طابق فى املبنى يقع منسوب أرضيته تحت املنسوب 
املرجعي وبحيث ال يزيد منسوب سقفه عن 1.2 م 
من املنسوب املرجعي ، أما إذا زاد منسوب سقفه 
 
ً
 و ليس سردابا

ً
عن ذلك فيتم اعتباره طابقا أرضيا

، و يجوز أن يشغل السرداب كامل مساحة 
األرض )و ذلك في األرا�ضي السكنية االستثمارية 
والسكنية التجارية( بشرط أال يتجاوز منسوب 

سقفه املنسوب املرجعي

طابق السرداب

أول طابق أر�ضي في املبنى فوق مستوى الطريق 
مياشرو بما ال يقل عن 0.15 م ، و يختلف 

 على نوع املبنى
ً
منسوب أرضيته اعتمادا

الطابق االر�ضي

    طابق جزئى يقع بين الطابق االر�ضى و الطابق 
االول  و مدخله فقط من داخل الطابق االر�ضى 

املتصل به و يكون استعماله مكمال و تابعا 
الستعمال الطابق االر�ضى و متصال به بدرج 

طابق امليزانين

    طابق جزئى او كلى يقع فوق الطابق االر�ضى 
و يكون قاصرا فى استعماله على االغراض 

امليكانيكية كغرف املضخات او خزانات املياه او 
ماكينات التكييف املركزى .....الخ و ال يسمح به 

باالغراض السكنية

طابق الخدمات 
امليكانيكية

  اخر طابق فى املبنى طبقا لالرتفاعات املحددة 
فى مخطط املوقع الخاص بقطعة االرض او 
املوافقات الخاصة و يقع اسفل سطح املبنى 

مباشرة

الطابق االخير

  هو الفراغ املسقوف الذى يحوي الساللم املؤدية 
من طابق إلى آخر داخل املنشاة ، و يراعى أن يكون 

فى حدود املساحة البنائية لقطعة األرض

بيت الدرج

  هو طابق يقع فوق الطابق االخير و يخصص 
العلى بيت الدرج و غرف الخدمات و الخزان 

العلوى  و يشترط التنويه عنه بمخطط املوقع 

طابق السطح

مبنى او جزء مستقل من مبنى يضم ما ال يقل عن 
10 غرف نوم و يوفر خدمات املبيت و الطعام 

لقاء مقابل مالى و بحيث تكون به حمامات خاصة 
بكل غرفة

الفندق

مجموعة من الفيالت او الشقق أو االستوديوهات 
املفروشة ال يقل عددها عن ثمانية  تؤجر للنزالء 
على أساس يومي او اسبوعى او شهري او سنوي 

الشقق 
الفندقية

مبنى او جزء مستقل من مبنى يضم ما ال يقل عن 
10 غرف نوم و يوفر خدمات املبيت و الطعام 
لقاء مقابل مالى و يمكن ان تكون فيه نسبة من 

الحمامات مشتركة 

النزل

مبنى يستعمل كمكان لالقامة الجماعية لعدد من 
االشخاص الذين يتبعون جهة معينة ) جامعة 

او مدرسة داخلية او مستشفى او شركة .....الخ (
و يشتمل على اكثر من غرفة بحمامات خاصة او 

مجمعة

السكن الجماعي

مبنى يستعمل لالقامة الجماعية لعمال اى شركة 
او مؤسسة و ما شابه ذلك تكون فيه الخدمات 

مجمعة ) مراحيض و مغاسل و ادشاش ( و 
يشتمل على مطبخ و صالة طعام مشتركة و غرف 

منفصلة للمشرفين بمعدل غرفة لكل 40 عامل

سكن العمال

هو أى منشأ ذو أعمدة وأسقف معدنية مع 
جدران من مواد البناء املعتمدة ) طابوق أو 

خرسانة مسلحة أو ما يماثلها فقط (، و يستخدم 
ألغراض التخزين أو التصنيع

السقيفة

هو أى منشأ ذو أعمدة و سقف و بال جدران 
كمظالت السيارات و مظالت أفنية املدارس ...الخ

املظلة

فراغ داخل حدود املبنى متصل بالهواء الخارجى 
من اعاله و محاط بالجدران من ثالث جهات او 
اكثر و تطل عليه فراغات املعيشة فقط دون 

الخدمات ) املطابخ و الحمامات ....الخ ( 

املنور السكنى

فراغ داخل حدود املبنى متصل بالهواء الخارجى 
من اعاله و محاط بالجدران من ثالث جهات او 

اكثر و تطل عليه مرافق الخدمات فقط

املنور الخدمى

فراغ داخل حدود املبنى  يجوز اغالقه من اعاله و 
تمر به تمديدات مرافق الخدمات فقط و ال تفتح 

عليه اى نوافذ عدا فتحات الصيانة

منور 
التمديدات

جزء من املبنى يكون بالطابق االر�ضى و معد 
لتجميع النفايات بصورة مؤقتة لحين نقلها خارج 

املبنى للتخلص منها و يجب اعتماد مواصفاتها 
من االدارة املختصة وفق املعايير املذكورة الحقا 

بفصل اشتراطات املباني السكنية التجارية

غرفة النفايات

عنــد حــدوث أي خــالف حــول تفســير أي بنــد مــن البنــود الــواردة فــي مــواد 
هــذا األمــر أو وجــود مواصفــات أو معاييــر قياســية غيــر  واضحــة يعتبــر 
تراخيــص  قســم  خــالل  مــن  املختصــة  اإلدارة  تصــدره  الــذي  التفســير 
البنــاء و الرقابــة الهندســية هــو التفســير النهائــي و املعتمــد لهــذا البنــد 

املواصفــات أو 

)2.0( املادة 3

2 
دة

ملا
ا

3 
دة

ملا
ا

التمهيديــة األحــكام  األول:  البــاب 

1 
دة

ملا
ا



البنائيــة األشــتراطات  الثانــي:  البــاب 

األشتراطات املعمارية الوحدة األولى:

الوحدة الثانية:

الوحدة الثالثة:

األشتراطات اإلنشائية 

األشتراطات الصحية 



املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

الفلل السكنية

املنشآت الصناعية

الفصل األول:

الفصل الرابع:

الفصل الثاني:

الفصل الخامس:

الفصل الثالث:

الفصل السادس:

سكني متعدد الطوابق

املنشآت الدينية

املنشآت التجارية 

منشآت أخرى
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األرا�ضي املبنية
يجب تسوير األرا�ضي التي تقام عليها الفلل الخاصة 

و الفلل األستثمارية 

األرا�ضي الغير مبنية
يمنع تسوير أرض الفضاء

تسوير األرض
يجب إنشاء سور فاصل محيط بقطعة األرض التي 

تحتوي على فيال سكنية ويمنع تسوير األرض الفضاء

السور املطل على السكة
يمنع فتح أبواب مشاة و أبواب

 سيارات على السور املطل على 
السكة

السكة
املساحة الواقعه بين قطعتين أرض 

وتستخدم للخدمات العامة ويمنع 
أستغالل السككأستغاللها  لفتح أبواب و كمواقف 

يجب عدم فتح ابواب سيارات أو أبواب مشاة بأسوار 
األرا�ضي ذات االستعمال السكنى املطلة على السكك

بوابة السيارت
يمنع فتح األبواب التي يزيد عرضها عن 

1.5 م إال بعد ترك مسافة ال تقل عن  4 م 
من حدود الحافة املشطوفة

الحافة املشطوف
حافة األرض التي يتقاطع عندها شارعين

الحافة املشطوفة من السور
يمنع فتح األبواب التي يزيد عرضها عن 1.5 م في الحواف 

املشطوفة من السور

الحواف املشطوفة
يجب عدم فتح ابواب سيارات التي يزيد عرضها عن 1.5 م على 

الحواف املشطوفة من األرض وترك مسافة ال تقل عن 4 م من 
الحافه املشطوفه لتوفير رؤية واضحة اثناء الحركة املرورية

األرض السكنية
قطعة األرض ذات األستخدام السكني الخاص أو 

السكني بنظام الفلل 

املظلة  الخدمية
يسمح ببناء املظالت الداخلية كمظلة السيارات و 
مظلة الغسيل و املظلة الترفيهية واملظلة السيارات 

الخارجية حسب األشتراطات 

السور
يجب تسوير األرض بعد بناء الفيال السكنية

امللحق الخدمي
يتكون من فراغات خدمية لخدمة الوحدة 

الرئيسية ويمكن أن تتعدد املالحق شريطة اإللتزام 
بالنسبة البنائية

الوحدة الرئيسية
تتكون الوحدة الرئيسية من فراغات سكنية وفراغات 
خدمية وتكون جميع هذه الفراغات مترابطة فيما بينها 

وغير قابلة لإلنقسام ويمنع تعدد الوحدات الرئيسية 
داخل األرض ذات األستعمال السكني الخاص

عناصر الفيال
يجب أن تتكون الفيال من وحدة سكنية 

رئيسية و سور ويرح بإضافة املالحق املظالت 
الخدمية لخدمة هذه الوحدة

طابق السرداب
طابق يقع تحت األرض ويستخدم لألغراض 

الخدمية فقط

الطابق األر�ضي
الطابق الرئي�ضي للوحدة ويستخدم ألغراض 

سكنية  وخدمية

الطابق األول
-في حال كان االرتفاع أر�ضي +1 

يسمح ببناء الطابق األول للوحدة ويستخدم 
ألغراض سكنية  وخدمية

-في حال كان االرتفاع أر�ضي+2
يسمح ببناء طابق أول و طابق ثان للوحدة 

ويستخدم ألغراض سكنية  وخدمية

الطابق السطح
طابق يقع فوق الطابق األخير ويحدد بنسبة 
بنائية ويستخدم ألغراض سكنية و خدمية

الفلل الخاصة :يسمح ببنائه بالنسب املحددة 
الفلل اإلستثمارية و التجارية: ال يسمح ببناء 
الطابق ما لم يذكر في مخطط موقع األرض 

ويستنثى من ذلك بيت الدرج 

طوابق الوحدة الرئيسية
يحدد عدد الطوابق حسب مخطط موقع األرض مع 

إمكانية بناء طابق سرداب في جميع أنواع الفلل وطابق 
السطح في الفلل الخاصة فقط في حال عدم ذكرة في 

مخطط  موقع األرض

الوحدة الرئيسية
تتكون الوحدة من الحد األدنى املسموح 

به للفراغات بإستثناء املطبخ
الوحدة الرئيسية

تتكون الوحدة من الحد األدنى املسموح 

امللحق الخدمي
ملحق خارجي يشمل املطبخ

فراغات الوحدة الرئيسية
يجب أن تتكون الوحدة الرئيسية من غرفة جلوس و غرفة نوم و 

حمام ومطبخ على األقل ويصرح اإلستغناء عن املطبخ داخل الوحدة 
في حال توفيرة كملحق خارجي منفصل

بيت الدرج
يفضل أستكمال الدرج الداخلي و أستخدامة 

كمدخل  للسطح

الدرج املؤدي للسطح 
يجب توفير مدخل للسطح من خالل الدرج الداخلي 

للفيال أو إضافة درج خارجي للخدمة 

الوحدة الرئيسيةأستخدام األرض

الصورة 1: تسوير أرض الفضاءالصورة 1: تسوير أرض الفضاء

الصورة 1: تسوير أرض الفضاء

الصورة 1: تسوير أرض الفضاء

الصورة 1: تسوير أرض الفضاء

الصورة 2: أستغالل السكك

الصورة 2: أستغالل السكك

1. يمنــع اســتغالل األرا�ضــي ذات االســتعمال الســكنى الخــاص و الســكني 
ويقتصــر  صناعيــة  أو  تجاريــة  نشــاطات  فــي  الفلــل  بنظــام  األســتثماري 

اســتغاللها علــى النشــاطات الســكنية فقــط

2. يمنــع حفــر آبــار أو تركيــب مضخــات لالســتفادة مــن امليــاه الجوفيــة اال 
بعــد مراجعــة االدارة املعنيــة

التصاريــح  اخــذ  بعــد  إال  باملنــزل  والدواجــن  الحيوانــات  تربيــة  يمنــع   .3
والبيئــة العامــة  الصحــة  ادارة  مــن  الالزمــة 

4. يجــب إنشــاء ســور فاصــل محيــط بقطعــة األرض التــي تحتــوي علــى 
فيــال ســكنية ويمنــع تســوير األرض الفضــاء فــي األرا�ضــي ذات االســتعمال 

الســكني الخــاص والســكني االســتثماري بنظــام الفلــل

5. يجب عدم فتح ابواب ســيارات أو أبواب مشــاة بأســوار األرا�ضي ذات 
االســتعمال الســكنى على الســكك

1.5 م علــى  ابــواب ســيارات التــي يزيــد عرضهــا عــن  6. يجــب عــدم فتــح 
الحواف املشطوفة من األرض وترك مسافة ال تقل عن 4 م من الحافه 

املشــطوفه لتوفيــر رؤيــة واضحــة اثنــاء الحركــة املروريــة

1. يمنــع تعــدد الوحــدات الســكنية فــي األرا�ضــي ذات االســتعمال الســكني 
الخــاص حيــث يجــب بنــاء 

وحــدة ســكنية واحــدة فقــط مــع إمكانيــة بنــاء مالحــق خدميــة منفصلــة 
لخدمــة هــذه الوحــدة

2. يصــرح بإنشــاء ســرداب فــي الفلــل شــريطة أن تقتصــر اســتخدامه علــى 
الفراغــات الخدميــة فقــط

الفراغــات  علــى  الرئيســية  الســكنية  الوحــدة  تشــمل  أن  يجــب   .3
ومطبــخ  معيشــة  وغرفــة  وحمــام  واحــدة  نــوم  كغرفــة  للفيــال  األساســية 
بحــد أدنــى ويجــب أن تكــون جميــع العناصــر والفراغــات فــي هــذه الوحــدة 
بنائــه ضمــن  حــال  فــي  املطبــخ  لالنقســام ويســتثنى  قابلــة  مترابطــة وغيــر 

الخارجــي امللحــق 
4. يجــب توفيــر مدخــل للســطح ويفضــل توفيــر هــذا املدخــل عــن طريــق 
الــدرج الداخلــي للوحــدة الســكنية كمــا يصــرح بتوفيــر درج خدمــة خارجــي 
شــريطة أال يتــم اســتخدامه علــى أي مــن الواجهــات املطلــة علــى الشــارع 
العــام وال يكــون   بحيــث ال يشــوه املنظــر 

ً
مــع ضــرورة معالجتــه معماريــا

 ألرض الجــوار
ً
كاشــفا

5. يجــب تحديــد مواقــع املعــدات و الخــزان و الصحــون الالقطــة للبــث 
العناصرعنــد  لهــذه  املعماريــة  املعالجــة  طريقــة  وتوضيــح  التلفزيونــي 

العــام املنظــر  تشــوة  ال  بحيــث  لألعتمــاد  املخططــات  تقديــم 

إجــراء  عنــد  الجــوار  ملنشــآت  الســالمة  شــروط  جميــع  توفيــر  يجــب   .6
وصــب  امليــاه  ونضــح  الســرداب  لطوابــق  والصــب   الحفــر  عمليــات 

الخازوقيــة األساســات 
7. فــي حــال بنــاء طابــق الســرداب يجــب عمــل الحائــط الســاند بجوانــب 
الحفــر ويراعــى عــدم بــروز أي أجــزاء منــه خــارج حــدود قطعــة األرض فــي 
الشــوارع والســكك إال بعــد تقديــم تصميمهــا اإلنشــائي لالعتمــاد وأخــذ 

املوافقــات الالزمــة لذلــك
8. يجــب تزويــد طابــق الســرداب بالوســائل و املعــدات الالزمــة لصــرف 

امليــاة وتنقيــة 
9. يجــب عــدم اســتغالل أرض الجــوار لتخزيــن املعــدات أو ألي غــرض 
موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  إال  اإلنشــاء  وأثنــاء  املوقــع  تجهيــز  خــالل 

املختصــة واإلدارة  الجــوار  أرض  مالــك  مــن  خطيــة 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الســكنيةالوحــدة  الفلــل  األول:  الفصــل 
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ملحق خدمي
يشتمل امللحق على جميع الفراغات التي تخدم 

الوحدة الرئيسية كـ املطبخ و املخزن و غرف 
الكوي و الغسيل و غرف الخدم و السائق و 

امللحق الخدميالحراس و املجلس و غرفة الطعام ... 
يقتصر استخدام املالحق على الفراغات 

الخدمية فقط بحيث يمنع وجود الفراغات 
السكنية كغرف النوم وغرف املعيشة 

ويستثنى من ذلك غرف الخدم واملجالس

ملحق خدمي
ملحق خدمي مالصق للسور املطل على الجار

ملحق خدمي
ملحق خدمي مالصق للسور املطل على 

الشارع وتقتصر فراغاته األمامية على مجلس 
وغرفة سائق

امللحق الخدمي املالصق للسور 
يمنع مالصقة املالحق الخدمية للسور من جهة الشارع 

ويستثنى من ذلك غرفة السائق واملجلس فقط

ملحق خدمي
ملحق خدمي واقع ضمن حدود اإلرتداد 

امللحق الخدمي 
يمنع عمل ساللم رئيسية أو خدمية مؤدية إلى سطح 
امللحق املالصق للسور أو الواقع ضمن حدود االرتداد

ملحق خدمي
ملحق خدمي مالصق لسور الجار بجدار 

منفصل

جدار الجار
ً
امللحق الخدمي املالصق للسور جدار الجار القائم مسبقا

يجب بناء جدار منفصل للملحق املالصق في حال 
قيام الجار بعمل السور مسبقا

ملحق خدمي
ملحق خدمي بتصميم شريطي ذو 

مداخل خارجية 

ملحق خدمي
ملحق خدمي غير مصرح به 

بمدخل موزع

تصميم امللحق الخدمي
يجب تصميم الفراغات في امللحق الخدمي بشكل 

شريطي وتجنب استخدام التصاميم التي تحتوي 
على مدخل موزع

املالحق و املظالت

الصورة 2: أستغالل السكك

بحيــث  فقــط  الخدميــة  الفراغــات  علــى  املالحــق  اســتخدام  يقتصــر   .1
يمنــع وجــود الفراغــات الســكنية كغــرف النــوم وغــرف املعيشــة ويســتثنى 
مــن ذلــك غــرف الخــدم واملجالــس، وفــي بعــض الحــاالت يمكــن اســتثناء 

غرفــة الضيــوف بعــد دراســة وموافقــة اإلدارة املختصــة

2. يمنع مالصقة املالحق الخدمية للســور من جهة الشــارع ويســتثنى من 
ذلك غرفة الســائق واملجلس فقط 

حــدود  ضمــن  الواقــع  أو  املالصــق  امللحــق  ســطح  اســتخدام  يمنــع   .3
واجهــزة  االفقيــة  امليــاه  خزانــات  وضــع  عــدا  فيمــا  غــرض  ألي  االرتــداد 
 بحيــث ال يشــوه املنظــر 

ً
التكييــف فقــط مــع ضــرورة معالجتــه معماريــا

العــام

امللحــق  ســطح  إلــى  مؤديــة  خدميــة  أو  رئيســية  ســاللم  عمــل  يمنــع   .4
االرتــداد حــدود  ضمــن  الواقــع  أو  املالصــق 

فتحــات  أي  لعمــل  للســور  املالصــق  امللحــق  جــدار  أســتغالل  يمنــع   .5
كفتحــات املكيــف أو التهويــة أو أي تمديــدات كالتمديــدات الكهربائيــة 

املائيــة أو 
6. يجــب بنــاء جــدار منفصــل للملحــق املالصــق فــي حــال قيــام الجــار بعمــل 

الســور مسبقا
شــريطي  بشــكل  الخدمــي  امللحــق  فــي  الفراغــات  تصميــم  يجــب   .7
بحيــث تكــون مداخــل الفراغــات خارجيــة منفصلــة وتجنــب اســتخدام 

مــوزع مدخــل  علــى  تحتــوي  التــي  التصاميــم 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الســكنيةالوحــدة  الفلــل  األول:  الفصــل 
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8. يجب مراعاة مجال الحركة الخارجية عند تصميم املالحق
9. يصــرح بدمــج وربــط امللحــق الغيــر مالصــق للســور أو الغيــر واقــع ضمــن 
حــدود االرتــداد بالوحــدة الرئيســية بواســطة ممــر مســقوف شــريطة أال 

يؤثــر هــذا الربــط بإنــارة وتهويــة الفراغــات املطلــة علــى املمــر

حــدود  ضمــن  الواقــع  أو  للســور  املالصــق  امللحــق  بربــط  يصــرح   .10
االرتــداد مــع املبنــى الرئي�ضــي بواســطة ممــر مســقوف بعــرض ال يزيــد عــن 

امللحــق ارتفــاع  يزيــد عــن  3 م وبارتفــاع ال 

11. يمنــع اســتغالل أســطح جميــع أنــواع املظــالت الواقعــة ضمــن حــدود 
االرتــداد ألي غــرض

ســكنية  أو  خدميــة  كفراغــات  واســتخدامها  املظــالت  إغــالق  يمنــع   .12
املختصــة اإلدارة  موافقــة  دون 

يقــل عــرض الشــارع  13. يصــرح بعمــل مظــالت خارجيــة شــريطة أن ال 
20 م مــع اعتمــاد االدارة املعنيــة بــه عــن  الواقعــه 

14. يجــب تثبيــت الداعامــات للمظــالت الخارجيــة داخــل حــدود األرض 

ويمنــع تثبيتهــا خــارج األرض

سور حماية
سور حماية ملنور السرداب  

امللحق الخدمي
يجب ترك مسافة بين امللحق و العناصر البنائية 

األخرى بحيث ال تشكل عائق في الحركة

مراعاة مجال الحركة الخارجية
يجب مراعاة و ترك مجال للحركة عند تصميم 

العناصر البنائية

ملحق خدمي
ملحق خدمي غير مالصق للسور و 

غير واقع ضمن األرتداد 

مظلة 
مظلة خرسانية تصل بين امللحق و الوحدة 

الرئيسية

الوصل بين اللوحدة الرئيسية و امللحق
يصرح الوصل بين امللحق الغير مالصق للسور أو الغير واقع ضمن 
حدود االرتداد بالوحدة الرئيسية شريطة أال يؤثر هذا الربط بإنارة 

وتهوية الفراغات املطلة  على املمر

ملحق خدمي
ملحق خدمي مالصق للسور 

مظلة 
مظلة خرسانية تصل بين امللحق 

والوحدة  الرئيسية

الوصل بين اللوحدة الرئيسية و امللحق
يصرح الوصل بين امللحق املالصق للسور أو الواقع ضمن 

حدود االرتداد بالوحدة الرئيسية بعرض ال يزيد عن 3 م 
وبارتفاع ال يزيد عن ارتفاع امللحق

السور
سور الفيال الخارجي

مظلة  
سطح املظلة خرسانية مالصقة 

املظالت الواقعة ضمن حدود االرتداد
يمنع استغالل أسطح جميع أنواع املظالت الواقعة 

ضمن حدود االرتداد ألي غرض

مظلة سيارات خارجية
مظلة سيارات تقع خارج حدود األرض

مظالت خارجية
يصرح بعمل مظالت خارجية شريطة أن ال يقل عرض 

الشارع الواقعه به عن 20 م مع اعتماد االدارة املعنية

أعمدة الدعم
تقع أعمدة املظالت الخارجية داخل 

حدود األرض

مظلة سيارات خارجية
مظلة سيارات تقع خارج حدود األرض

مظلة سيارات خارجية
يجب تثبيت الداعامات للمظالت الخارجية 

داخل حدود األرض ويمنع تثبيتها خارج األرض

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الســكنيةالوحــدة  الفلــل  األول:  الفصــل 
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 العناصر الجمالية
يسمح اضافة بعض العناصر الجمالية كأحواض الزراعة وادراج 
الدخول الخارجية في االرتداد شريطة أال يقل صافي البعد عن اي 

عنصر بنائي 1.5 م 

الدرج الخارجي
أدراج خارجية مرتد 1.5 م عن السور

سور
السور الخارجي للفيال

العنصر الجمالي
حوض زراعة مرتد 1.5 م عن السور

بروز الدرج
يسمح ببروز الدرج 30 سم 

في اإلرتداد

بروز الدرج
يسمح ببروزه بما ال يزيد عن 0.3 م باالرتدادات 

على ان يبدا هذا البروز بعد ارتفاع 2.1 م  من 
مستوى تشطيب األرض الخارجية

طابق السرداب
يسمح ببنائه في اإلرتداد

الطابق األر�ضي
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

الطابق األول
-في حال كان االرتفاع أر�ضي +1 

يسمح ببروزة 1 م في اإلرتداد جهة الشارع
-في حال كان االرتفاع أر�ضي+2

يسمح ببروز الطابق األول و الثاني 1 م في اإلرتداد جهة الشارع

الطابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف 

الذي يقع أسفلة 

أرتدادات الوحدة الرئيسية
تحدد أرتدادات األرض في مخطط موقع األرض

بروزات جاملية
يسمح بربوزها 30 سم يف اإلرتداد

بروزات جمالية في االرتداد
 يسمح ببروز بعض العناصر الجمالية والديكورات على النحو 

التالي شريطة أن تكون عناصر جمالية فقط وغير مستغلة

سور
السور الفاصل بين قطع األرا�ضي السكنية

السلم الحلزوني
 يجب أال يقل بعد السلم الحلزوني عن الجدار جهة 

الجار 2م للمحافظة على خصوصية الجار

السلم الحلزوني
سلم خدمي مؤدي إلى السطح

أحواض السباحة
مساحة  حول حدود أحواض السباحة بما ال 

يقل عن 1.5 م

أحواض السباحة
يجب ترك مساحة املم�ضى حول حدود 
أحواض السباحة بما ال يقل عن 1.5 م 

لدواعي تحقيق  اشتراطات األمن و السالمة
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أ . طابــق الســرداب: يســمح ببنائــه فــي كافــة االرتــداد مــع مراعــاة عــدم بــروز 
أي جــزء منــه أو مــن األساســات الخاصــة بــه خــارج حــدود القطعــة مــع 

مراعــاة ســالمة وأمــن منشــآت الجــوار
حســب  األر�ضــي  الطابــق  ارتــدادات  تحديــد  يتــم  االر�ضــي:  الطابــق  ب . 

والتخطيــط البلديــة  دائــرة  عــن  الصــادر  األرض  موقــع  مخطــط 
فــي االرتــداد  1.0م  ببروزهمــا  الثانــي: يســمح  الطابــق   / الطابــق االول  ت . 

االمامــي جهــة الشــارع وحيــث يكــون صافــي أدنــى بعــد عــن الســور 2 م
ث . طابــق الســطح يجــب ان يرتــد 1.5 م مــن حــدود ســقف الطابــق الــذي 
يقــع اســفله جهــه الشــارع والســكك شــريطه عــدم فتــح نوافــذ جهــة الجــار 

فــي حالــة مالصقــة طابــق الســطح لحــدود البنــاء
ج . الــدرج: يســمح ببــروزه بمــا ال يزيــد عــن 0.3 م باالرتــدادات علــى ان يبــدا 

هــذا البــروز بعــد ارتفــاع 2.1 م  مــن مســتوى تشــطيب األرض الخارجيــة
ح. يســمح اضافــة بعــض العناصــر الجماليــة كأحــواض الزراعــة وادراج 
اي  عــن  البعــد  يقــل صافــي  أال  االرتــداد شــريطة  فــي  الخارجيــة  الدخــول 

عنصــر بنائــي 1.5 م 
خ. يجــب تــرك مســاحة املم�ضــى حــول حــدود أحــواض الســباحة بمــا ال 

1.5 م لدواعــي تحقيــق  اشــتراطات األمــن و الســالمة يقــل عــن 
2م  الجــار  جهــة  الجــدار  عــن  الحلزونــي  الســلم  بعــد  يقــل  أال  يجــب  د. 

الجــار خصوصيــة  علــى  للمحافظــة 
ذ . بــروزات جماليــة فــي االرتــداد: يســمح ببــروز بعــض العناصــر الجماليــة 
والديكــورات علــى النحــو التالــي شــريطة أن تكــون عناصــر جماليــة فقــط 

وغيــر مســتغلة
- الدور األر�ضي: يســمح ببروزها 30 ســم بعد أرتفاع 30 ســم من مســتوى 

التشطيبات الخارجية 

- الدور األول/ الدور الثاني و السطح: يسمح ببروزها 90 سم

الوحدة السكنية الرئيسية
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الســكنية  الوحــدة  عــن  تبتعــد  أن  يجــب  للســور:  املالصقــة  املالحــق  أ . 
م  1.5 أدنــى  بحــد  الرئيســية 

ب . املالحق الغير مالصقة للسور: يجب أن تبتعد عن الوحدة السكنية 
وعن الســور بحد أدنى 1.5 م

بمثابــة  املالحــق  هــذه  تعتبــر  الرئيســية:  بالوحــدة  املدمجــة  املالحــق  ت . 
مــن  الرئيســية  الوحــدة  علــى  ينطــق  مــا  عليهــا  وينطبــق  للفيــال  توســعة 

وبــروزات ارتــدادات 

أ .املظــالت الخرســانية للســيارات: يســمح ببنائهــا فــي االرتــداد بحيــث يمكــن 
للملحــق  مالصقــة  أو  والســور  الرئيســية  للوحــدة  مالصقــة  تكــون  أن 

الخارجــي
الرئيســية شــريطة  امللحــق والوحــدة  بيــن  ببنــاء مظلــة تصــل  يســمح  ب . 
أن تكــون مــن مــادة خفيفــة مــع مراعــاة عــدم تأثيرهــا علــى أضــاءه وتهويــة 

الفراغــات 

املظالت الداخليةاملالحق الخدمية
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مظلة  خفيفة
مظلة من مادة خفيفه كالقماش أو الفايبر أو 
الخشب تصل بين  امللحق و الوحدة الرئيسية

ملحق خدمي
ملحق خدمي  مالصق للسور

مظلة تصل بين امللحق  والوحدة الرئيسية
 يسمح ببناء مظلة تصل بين امللحق والوحدة الرئيسية شريطة أن تكون 

من مادة خفيفة مع مراعاة عدم تأثيرها على أضاءه وتهوية الفراغات

الوحدة الرئيسية
الوحدة الرئيسية  للفيال 

ملحق خدمي
ملحق خدمي مدمج بالوحدة 

الرئيسية 

مظلة خرسانية
مظلة خرسانية في اإلرتداد  

ومالصقة  للفيال

املظالت الخرسانية للسيارات
يسمح ببنائها في االرتداد بحيث يمكن أن تكون مالصقة 

للوحدة الرئيسية والسور أو مالصقة للملحق الخارجي

الوحدة الرئيسية
الوحدة الرئيسية للفيال 

ملحق خدمي
ملحق خدمي مالصق للسور

بعد امللحق املالصق للسور 
يجب أن اليقل البعد بين امللحق الخدمي و 

الوحدة الرئيسيه عن 1.5 م

الوحدة الرئيسية
الوحدة الرئيسية للفيال 

ملحق خدمي
ملحق خدمي غري مالصق للسور

بعد امللحق الغري املالصق للسور 
يجب أن اليقل البعد بني امللحق الخدمي و الوحدة الرئيسيه 

عن 1.5 م و بني السور عن 1.5م 

الوحدة الرئيسية
الوحدة الرئيسية للفيال 

ملحق خدمي
ملحق خدمي مدمج بالوحدة 

الرئيسية 

امللحق املدمج بالوحدة الرئيسية
 يعتبر بمثابة توسعة للفيال وينطبق عليه ما ينطق على 

الوحدة الرئيسية من ارتدادات وبروزات
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1.  نســبة املســاحات املغطــاة الكليــة: يجــب اال يزيــد مجمــوع املســاحات 
املغطــاة )الــدور األر�ضــي للوحــدة الرئيســية مجمــوع مــع مســاحة املالحــق 
الخارجيــة واملظــالت الخارجيــة( عــن 70 % مــن مســاحة االرض الــواردة 
في مخطط موقع األرض وأال تقل عن %40 من مساحة األرض وتخضع 

الحــاالت الخاصــة كاألرا�ضــي الصغيــرة لدراســة اإلدارة املعنيــة 
2.  نســبة مســاحات املالحــق واملظــالت: يجــب اال يزيــد مجمــوع مســاحات 

املالحــق واملظــالت الخدميــة عــن %50 مــن مســاحة الوحــدة الرئيســية
3. نســبة طابــق الســطح فــي الســكني الخــاص: يســمح ببنــاء طابــق الســطح 
شــريطة أال تتجــاوز نســبته %25 مــن مســاحة ســطح الطابــق الــذي يقــع 

أســفله وتشــمل هــذه النســبة بيــت الــدرج والخدمــات 
4. نســبة طابــق الســطح فــي الســكني االســتثماري والتجــاري بنظــام الفلــل: 
الــدرج لهــذه الفلــل مالــم  بيــت  ال يســمح ببنــاء طابــق الســطح باســتثناء 
يتــم ذكــره ضمــن مخطــط موقــع األرض، فــي حــال الســماح ببنــاء طابــق 
الســطح يجــب علــى أال تتجــاوز نســبته 35 % مــن مســاحة ســطح الطابــق 

الــذي يقــع أســفله وتشــمل هــذه النســبة بيــت الــدرج والخدمــات
5. نســبة طــول الســاتر: يصــرح بعمــل ســاتر را�ضــي مــن القمــاش او أي 
تفــاوت  حــال  فــي  الرؤيــة  حجــب  بغــرض  ذلــك  و  مماثلــه  خفيفــة  مــادة 
االرتفــاع امللحــوظ بيــن املنشــات املجــاورة و الفيــال املتضــررة و ذلــك فــوق 
االســوار الفاصلــة بيــن الفيــالت و القطــع املجــاورة  و بمــا ال يتجــاوز نســبة 

%50 مــن طــول الســور 
6. نســبة طــول امللحــق: يجــب أال يزيــد طــول امللحــق عــن %30 مــن طــول 

الســور فــي الفلــل األســتثمارية و %50 فــي الفلــل الخاصــه 

الوحدة الرئيسية و املالحق و املظالت

قطعة األرض
تحدد مساحة قطعة األرض في 

مخطط موقع األرض

مساحة التغطية 
تشمل مساحة التغطية الطابق 
األر�ضي من والوحدة الرئيسية و 

مساحة املالحق و املظالت

نسبة التغطية 
يجب اال تزيد النسبة عن 70 % من مساحة 

االرض الواردة في مخطط موقع األرض وأال تقل 
عن %40 من مساحة األرض وتخضع الحاالت 

الخاصة كاألرا�ضي الصغيرة لدراسة اإلدارة املعنية

الوحدة الرئيسية 
مساحة الوحدة الرئيسيه ) األر�ضي + 

األول +ا لسطح(

الخدمات الخارجية
مساحة الخدمات الخارجية ) املالحق 

و املظالت( 
مساحة الخدمات الخارجية 

يجب اال يزيد مجموع مساحات املالحق واملظالت 
الخدمية عن %50 من مساحة الوحدة الرئيسية

ملحق خدمي
ملحق خدمي  مالصق للسور في 

فيال أستثمارية

ملحق خدمي
ملحق خدمي  مالصق للسور في 

فيال خاصة

نسبة طول امللحق
 يجب أال يزيد طول امللحق عن %30 من طول 

السور في الفلل األستثمارية و %50 في الفلل الخاصه

طابق السطح
مساحة طابق السطح

طابق األول
مساحة سطح الطابق األول

مساحة طابق السطح 
فلل خاصة:  يسمح ببناء طابق السطح شريطة أال تتجاوز نسبته 25% 

من مساحة سطح الطابق الذي يقع أسفله 
فلل أستثمارية: ال يسمح ببناء طابق السطح مالم يتم ذكره ضمن 

مخطط موقع األرض، في حال البناء يجب على أال تتجاوز نسبته 35 % 

الفيال 
فيال مجاورة ملبنى متعدد الطوابق 

ساتر
ساتر را�ضي من القماش او أي مادة 

خفيفة مماثله

نسبة طول الساتر
يصرح بعمل ساتر را�ضي بغرض حجب الرؤية في حال 

تفاوت االرتفاع امللحوظ بين املنشات املجاورة و الفيال 
املتضررة و ذلك فوق االسوار الفاصلة بين الفيالت و 

القطع املجاورة  و بما ال يتجاوز نسبة 50% 
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طابق السرداب
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصافي األدنى لفراغات 

الطابق عن املوضح

الطابق األر�ضي
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصافي األدنى لفراغات 

الطابق عن املوضح

أرتفاعات الوحدة الرئيسية
أدنى أرتفاع لفراغات الوحدة الرئيسية في كل طابق

الطابق األول
-في حال كان االرتفاع أر�ضي +1 

يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصافي األدنى لفراغات 
الطابق عن املوضح

-في حال كان االرتفاع أر�ضي +2
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصافي األدنى لفراغات 

الطابق عن املوضح

الطابق السطح
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصافي األدنى لفراغات 

الطابق عن املوضح أدناه

طابق السرداب
اإلرتفاع الكلي للطابق متغير

الطابق األر�ضي
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكلي للطابق عن املوضح

أرتفاعات الوحدة الرئيسية
أق�ضى أرتفاعات لطوابق الوحدة الرئيسية 

حسب املوضح

الطابق األول
-في حال كان االرتفاع أر�ضي +1 

يجب أال يزيد اإلرتفاع الكلي للطابق عن املوضح
-في حال كان االرتفاع أر�ضي +2

يجب أال يزيد اإلرتفاع الكلي للطابق عن املوضح

الطابق السطح
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكلي للطابق عن املوضح

أدنى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن1.20 م من 
منسوب ادنى طريق

منسوب الطابق األر�ضي
يراعى اال يزيد منسوب ارضية الطابق االر�ضى 
عن 0.45 م من منسوب اعلى طريق او 1.20 

م من منسوب ادنى طريق

أعلى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن 0.45 م من 
منسوب اعلى طريق

أرتفاع الوحدة الرئيسية 
إذا كان إرتفاع الفيال أر�ضي + 1 يجب أن 

اليزيد إجمالي اإلرتفاعها عن 15 م 

الوحدة الرئيسية
الوحدة الرئيسية للفيال و تتكون من طابق 
السرداب + الطابق األر�ضي + الطابق األول 

+ طابق السطح

أرتفاع الوحدة الرئيسية 
إذا كان إرتفاع الفيال أر�ضي + 2 يجب أن 

اليزيد إجمالي اإلرتفاعها عن 19 م 

الوحدة الرئيسية
الوحدة الرئيسية للفيال و تتكون من طابق 
السرداب + الطابق األر�ضي + الطابق األول 

+ الطابق الثاني + طابق السطح

بصفة عامة يتم تحديد الحد االق�ضى لالرتفاع املسموح للوحدة 
السكنية بمخطط املوقع الصادر لألرض و يستثنى من تلك الرتفاعات 

ما يلى:
• أعلى بيت الدرج وغرفة املصاعد وغرف الخدمات و البرجوالت و 

املظالت بالسطح
• الزخارف واألسقف املائلة و القباب و األبراج التراثية املداخن و 

خزانات املياه و الهوائيات

االرتفاع األق�ضى االرتفاع الصافى االدنى الطابق

متغير 2.7 م السرداب

5.0 م  3.0 م االر�ضى

4.5 م 3.0 م االول

4.5 م 3.0 م الثانى

3.8 م 2.7 م السطح

1.5 م 1.2 م سور السطح

               

املنســوب  مــن  مأخــوذة  ذكرهــا  الســابق  املناســيب  ان  مالحظــة  مــع  أ . 
املرجعي و و فى حالة ان تطل قطعة االرض على اكثر من شــارع مختلفى 
املناســيب يراعــى اال يزيــد منســوب ارضيــة الطابــق االر�ضــى عــن 0.45 م 

مــن منســوب اعلــى طريــق او 1.20 م مــن منســوب ادنــى طريــق 

ارتفاعات الوحدة السكنية الرئيسية
ت . يراعــى اال يزيــد االرتفــاع الكلــى للوحــدة الســكنية ذات االرتفــاع )ار�ضــى 

+ أول + ســطح ( عن 15 م من املنســوب 

املرجعى

ث . يراعــى اال يزيــد االرتفــاع الكلــى للوحــدة الســكنية ذات االرتفــاع )ار�ضــى 
+ اثنين + ســطح ( عن 19.0 م 

من املنسوب املرجعى
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أرتفاع امللحق الخدمي 
يجب أال يزيد األرتفاع الكلي للملحق 

املالصق للسور عن 4.5 م 

امللحق خدمي
ملحق خدمي  مالصق للسور 

أرتفاع امللحق الخدمي 
يجب أال يزيد األرتفاع الكلي للملحق 

الواقع ضمن اإلرتداد عن 4.5 م 

امللحق خدمي
ملحق خدمي  غير مالصق للسور ولكن يقع ضمن اإلرتداد 

أرتفاع امللحق الخدمي 
يجب أال يزيد األرتفاع الكلي للملحق الغير 

مستغل لإلرتداد عن 5.0 م 

امللحق خدمي
ملحق خدمي  غير مستغل لإلرتداد

األرتفاع الداخلي للملحق الخدمي 
يجب أال يقل األرتفاع الصافي لفراغات امللحق 

عن 3.0 م 

امللحق خدمي
فراغات امللحق الداخلية  )املالصق للسور و الواقع ضمن اإلرتداد 

و الغير مستغل لإلرتداد(

ملحق خدمي
سطح امللحق مستغل للوضع املعدات و األجهزه

ملحق خدمي
سطح امللحق غير مستغل للوضع املعدات و األجهزه

أرتفاع املظالت 
يجب أال يقل اإلرتفاع الداخلي الصافي لجميع أنواع 

املظالت عن 2.4 م و أال يزيد اإلرتفاع الكلي عن 2.7 م 

اإلرتفاع الكلي الخارجي 
يجب أال يقل إرتفاع املظالت عن املوضح )مظلة سيارات و مظلة 

األلعاب و مظلة الغسيل (

اإلرتفاع الصافي الداخلي 
يجب أال يقل إرتفاع املظالت عن املوضح )مظلة سيارات و مظلة 

األلعاب و مظلة الغسيل (

أرتفاع الساتر 
يجب أال يقل إرتفاع الساتر عن 

1.3 م و اليزيد عن 1.5 م

الساتر 
ساتر قما�ضي مثبت على سور الفيال املتضررة

األرتفاع سور السطح للملحق الخدمي 
يجب أال يقل إرتفاع سور السطح عن 0.3 م لألسطح الغير مستغله للتخزين و عن 0.6 في حال إستغالل السطح لتخزين املعدات 

االرتفاع األق�ضى االرتفاع الصافى االدنى نوع امللحق

4.5 م

3.0 م

ملحق مالصق للسور
4.5 م ملحق بارتداد 1.5 من 

السور
5.0 م امللحق الغير مستغل 

لألرتداد

1.2 م

0.3 م سور السطح الغير 

0.6 م سور السطح املستغل  
لوضع املعدات و 

الصحون الالقطة

 

االرتفاع األق�ضى االرتفاع الصافى االدنى نوع املظلة

2.4 م 2.7 م

مظلة سيارات داخلية

مظلة سيارات داخلية 
ذات سقف خرساني

مظلة سيارات خارجية

مظلة العاب اطفال

مظلة ترفيهية

مظلة غسيل

1.5 م 1.3 م ساتر فوق السور

ارتفاعات املظالتارتفاعات املالحق الخدمية

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 
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أسوار حماية
يجب وضع أسوار حماية  داخلية أو خارجية للنوافذ القابلة 

للفتح التي يقل أرتفاع الجلسات فيها عن اإلرتفاع املطلوب

جزء غير قابلة للفتح 
يجب جعل األجزاء التي تقل عن اإلرتفاع املطلوب من النوافذ 

أجزاء غير قابلة للفتح

أرتفاع جلسات النوافذ
يجب أال يقل ارتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 

م في الدور األر�ضي و 1م في األدوار العلوية

الطابق األول
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 1م في 

الطابق األول و الطابق الثاني و طابق السطح

الطابق األر�ضي
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 م 

في الطابق األر�ضي 

أرتفاع السور الخارجي 
يجب أال يتجاوز االرتفاع الكلي 2.50 م  مستثنين  

بذلك الديكورات والزخارف ووحدات اإلضاءة

السور
يجب أال يزيد إرتفاع السور عن 2.5 م

األعمدة و البرزوات
يسمح بزيادة أرتفاع بعض أجزاء السور على أال يزيد 

أرتفاعهاعن 2.8 م

أرتفاع السور جهة الجار
يجب أن ال يقل صافي أرتفاع السور عن 

1.8 م جهة الجار و أال يزيد عن 2.5 م 

درج خارجي
منسوب مرتفع جهة السور املالصق للجار

2.50 م بحــد اق�ضــى مــن املنســوب  أ. يجــب أال يتجــاوز االرتفــاع الكلــي 
والزخــارف  الديكــورات  بذلــك  مســتثنين   الســكنية،  للوحــدة  املرجعــي 
باالرتفاعــات  الســابقة  االشــتراطات  مراعــاة  اإلضــاءة  ووحــدات 

والبــروزات والواجهــات 
ب . يجب أال يقل ارتفاع الســور الصافي جهة الجار عن 1.8 م بحد أدنى 

في جميع أجزاء الســور حتى بعد تغير املناســيب 

أ. يجــب أال يقــل ارتفــاع جلســات النوافــذ عــن 0.9 م فــي الــدور األر�ضــي 
و 1م فــي األدوار العلويــة وأي نوافــذ يقــل ارتفاعاهــا عــن الحــد املطلــوب 
يجــب حمايتهــا بأســوارخارجية أو داخليــة حتــى األرتفــاع املطلــوب أو جعــل 

أجــزاء النوافــذ التــي يقــل أرتفاعهــا عــن 1م غيــر قابلــه للفتــح

ارتفاعات جلسات النوافذارتفاع السور الخارجي

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 
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فراغات الفيال
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات 

الفيال السكنية

مناور خدمية
أبعاد و مساحات 

املناورالخدمية  في الفلل 

مظلة سيارات
مظلة سيارت خاجية بحد أق�ضى 

4 سيارات و بطول ال يتجاوز 50% 
من طول السور

مظلة سيارات
مظلة سيارت داخلية بحد أق�ضى 

6 سيارات

مظلة غسيل
بمساحة ال تزيد عن 15 م2

مظلة ترفيهية
بمساحة ال تزيد عن 20 م2

املظالت
أبعاد و مساحات املظالت 

الداخلية والخارجية

أ -يجــب توفيــر الحــد األدنــى مــن املتطلبــات األساســية للمســكن الســابق 
ذكرهــا مــع مراعــاة الحــد األدنــى للمســاحة املبنيــة 

ب -يجــب أن يتــم دراســة مســاحات الغــرف بحيــث تــؤدى وظيفتهــا و تتســع 
لتأثيثهــا علــى أكمــل وجــه ، ويراعــى تناســب مســاحات وعــدد الحمامــات 
توفيــر  ومراعــاة  الســكنية،  الوحــدة  غــرف  عــدد  مــع  املطبــخ  ومســاحة 
حمــام مشــترك لغــرف النــوم الــي اليوجــد بهــا حمــام خــاص  و بشــرط أال 

تقــل املســاحات و األبعــاد عمــا يلــي:

األبواب 
)م(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

فراغات الفيال

1.0 16.0 3.5 املعيشة أو املجلس

0.8 12.0 3.2 غرفة الطعام

1.0 14.0 3.3 غرفة النوم

1.0 12.0 3.0 غرفة املكتب

0.8 - 2.2 املطبخ التحضيرى

0.8 3.5 1.6 الحمام

0.8 2.0 1.0 دورة املياه

0.9 - 1.0 الشرفة

- - 1.2 املمر بين الغرف

1.0 - 2.5 بيت الدرج ان وجد

األبواب 
)م2(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

املناور الخدمية

0.7 5.0 2.0
منور خاص بمطبخ 

واحد

0.7 7.0 2.0
منور مشترك 

ملطبخين

0.7 1.0 1.0
منور خاص 

بالحمامات و دورات 
املياه

0.7 4.0 2.0 منور خاص بساللم

املساحة القصوى  العرض الصافي  املظالت

6 سيارات
2.5*5.5 للسيارة 

الواحدة

مظلة سيارات 
داخلية

طــول  مــن   %  50
الســور املالصــق لــه او 

مظلة سيارات 
خارحية

20 -
مظلة ترفيهية 

والعاب اطفال

15 - مظلة غسيل

املناور الخدمية و املظالتالوحدة الرئيسية و امللحق

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 

1.0 7.5 2.5 املطبخ الرئي�ضى

1.0 7.0 و بحد 
أق�ضى 14

2.2 او  الخادمــة  غرفــة 
ئق لســا ا

0.8 3.0 1.5 او  الخادمــة  حمــام 
ئق لســا ا

1.0 6.0 2.0
 / الغســيل  غرفــة 

ي لكــو ا
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الفراغات  الخدمية
يجب توفير إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها 

الكلية عن )%5( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة بمساحة 0.5م2 لتهوية وإنارة 

فراغ بمساحة 7.5م2 

فتحة السقف
فتحة تهوية وإنارة قابلة للفتح في سقف الفراغ 

فتحات التهوية في السقف
ييجب أن تكون متصلة بالهواء الخارجي مباشرة و 
مزودة بوسائل فتح ميكانيكيه على أرتفاع مناسب

مفاتيح التحكم 
مفاتيح التحكم لفتح وأغالق 

فتحة  السقف

املنور الخدمي
يجب تجهيزها لصرف مياه األمطار مع 

وجوب توفير مدخل للمنور مناسب 
ألعمال التنظيف و الصيانة بحد 

ادنى 1.5 م2 

مدخل املنور
مدخل للمنور الخدمي في الطابق األر�ضي

الفراغات السكنية و املعيشية
يجب توفير إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها 
الكلية عن )%10( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة بمساحة 1.6 م2 لتهوية وإنارة 

فراغ بمساحة 16م2 ما يعادل 10% 
من مساحة الفراغ

منور للتهوية
منور لتهوية الحمام في 

الفيال املتالصقةاألخرى

املناور للتهوية و اإلنارة
 يسمح بتوفير مناور لتهوية  وإنارة 
الفراغات الخدمية فقط في حال 
الفلل املتالصقةبحد ادنى 1.5 م2 

منور للتهوية
منور لتهوية الحمام في الفيال 

املتالصقة

1. الفراغــات الســكنية و املعيشــية كغرفــة النــوم و غرفــة الجلــوس و 
املكتــب

يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 
)%10( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 1.5 م2 

2. الفراغات الخدمية كالحمامات و املطابخ
أ. يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 

)%5( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 0.5 م2 
بالنســب  األلتــزام  شــريطة  الســقف  فــي  الفتحــات  هــذه  عمــل  يجــوز  ب . 
املذكــورة و أن تكــون متصلــة بالهــواء الخارجــي مباشــرة و أن تكــون مــزودة 

بوســائل فتــح ميكانيكيــه علــى أرتفــاع مناســب
ت . يســمح بتوفيــر منــاور لتهويــة  وإنــارة الفراغــات الخدميــة فقــط فــي حــال 

الفلــل املتالصقة 
ث . فــي حــال وجــود منــاور خدميــة يجــب تجهيزهــا لصــرف ميــاه األمطــار 
مــع وجــوب توفيــر مدخــل للمنــور مناســب ألعمــال التنظيــف و الصيانــة

ج . يفضــل ان يكــون زجــاج نوافــذ الحمامــات مــن النــوع نصــف الشــفاف 
إلدخــال الضــوء فــي النهــار و حجــب الرؤيــة مــن الخــارج

 
ً
ح . يراعــى أن تكــون  شــدة اإلضــاءة فــي األجــزاء املختلفــة مــن املبنــى طبقــا

يكــون  أن  و  املختصــة،  االدارة  مــن  املعتمــدة  القياســية  للمواصفــات 
 للكــم و النوعيــة املحــددة فــي املواصفات 

ً
الهــواء الداخلــي فــي املبنــى مطابقــا

و  الصحــة  ادارة  أشــتراطات  مراجعــة  مراعــاة  مــع  بالدولــة  بهــا  املعمــول 
البيئــة الخــاص بهــذة الجزئيــة

خ . يجب تركيب شبك للنوافذ ملنع دخول الحشرات

 نسبة اإلضاءة والتهوية الطبيعية

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 
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أستراحة الدرج
أستراحة الدرج بعرض يساوي عرض 

الدرج وبعد 14 درجة

الدرج
عرض االتجاه الواحد للسلم الرئي�ضى 

1.20م و يراعى أال يقل عرض استراحة 
السلم عن عرض السلم نفسه

الدرج
الدرج بعرض ال يقل 

عن 1.2م

الدرج
يجب أن تبعد جميع األبواب 

مسافة 1م عن أول وأخر درجة

بعد األبواب عن الدرج
يجب أن ال يقل بعد أقرب باب للدرج 

عن 1م ألخر أو أول درجة

الدرج الدائري
يراعى أن يكون عرض الدرجة اليقل عن 27.5 سم 

وذلك على مسافة 45 سم من الدرابزين الداخلى

الدرج الدائرى
الحافة الداخلية للدرج

الدرج
يكون الحد األدنى لصافي 

االرتفاع فوق أي درجة 
هو 2.20 م

الدرج
األرتفاع الصافي تحت الدرج

الســالمة  مواصفــات  و  شــروط  كافــة  مراعــاة  مراعــاة  يتــم  أن  أ -يجــب 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ب - يراعــى أال يقــل عــرض االتجــاه الواحــد للســلم الرئي�ضــى عــن 1.20م 

كمــا يراعــى أال يقــل عــرض اســتراحة الســلم عــن عــرض الســلم نفســه
ت - يجــب عــدم فتــح األبــواب الخارجيــة فــي الطوابــق العلويــة علــى درجــات 

الســاللم مباشــرة ، بــل يجــب عمــل اســتراحة ال تقــل عــن 1 م
ث -يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن الدرج 

ج-  يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى لعــدد الدرجــات املســتمرة فــي اتجــاه 
واحــد عــن 14 درجــة

ح - يكــون إرتفــاع الدرجــة الواحــدة 15 ســم و عرضهــا 30 ســم ، و يراعــى 
أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى الرتفاعهــا عــن 16.5 ســم وأال يقــل عرضهــا عــن 
 للمعادلــة التاليــة ضعــف ارتفــاع 

ً
27.5 ســم وتحــدد قياســات الســلم وفقــا

الدرجــة الواحــدة + عــرض الدرجــة الواحــدة = 60 إلــى 65ســم ويســتثنى 
مــن ذلــك الســاللم الدائريــة وذات التصاميــم الخاصــة  

خ -يراعــى فــى تصميــم الــدرج الدائــرى أن يكــون عــرض الدرجــة اليقــل عــن 
27.5 ســم وذلــك علــى مســافة 45 ســم مــن الدرابزيــن الداخلــى 

د -كمــا يراعــى أن تتماثــل قياســات الدرجــات فــي االرتفــاع والعــرض للــدرج 
الواحــد

ذ -يكون الحد األدنى لصافي االرتفاع فوق أي درجة هو 2.20 م
مــن  الخالــي  الطــرف  علــى   ) درابزيــن   ( حاجــز  هنــاك  يكــون  أن  ر -يراعــى 
الســلم بارتفــاع ال يقــل عــن 1.2 متــر وأال يزيــد عــرض فتحاتــه عــن 13 ســم 
و فــى حالــة الســاللم العريضــة فــى مدخــل الفيــال يفضــل وضــع درابزيــن 

إضافــي كل 3 م  مــن عــرض الســلم

 الساللم

الدرج
يجب عدم فتح األبواب على درجات الساللم 

مباشرة ، بل يجب عمل استراحة ال تقل عن 1 م

أستراحة
استراحة ال تقل عن 1 م تفصل بين الباب 

و نهاية أخر درجة

عرض الدرجة
عرض الدرجة 30سم

الدرج
يكون إرتفاع الدرجة الواحدة 

15 سم و عرضها 30 سم

أرتفاع الدرجة
ترتفع الدرجة 15 سم 

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 
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موقف سيارات
يفضل توفري موقف سيارات داخيل

فيــه  تتوفــر  أن  يجــب  الفلــل  فــي  للســيارات  منحــدر  توفيــر  حــال  أ -فــي 
: التاليــة  اإلشــتراطات 

 1:10 ب- يجــب أن اليزيــد ميــل املنحــدرات املخصصــة للســيارات علــى 
و يجــوز لــإلدارة املختصــة تعديــل النســبة إلــى1:08 متــى وجــدت أســباب 

فنيــة مقنعــة و توافــق علهــا لجنــة تراخيــص املبانــي
ت- يجــب أن تكــون أرضيــة املنحــدرات خشــنة أو مجهــزة بطريقــة تمنــع 
لهــا مغطــاة  املجــاورة  الحوائــط  و  األعمــدة  زوايــا  تكــون  أن  و   , األنــزالق 
أو  بــروزات  أيــة  مــن  املنحــدرات  هــذه  حمايــة  ويراعــى   ، مطاطيــة  بزوايــا 
منشــآت يمكــن أن تعيــق الحركــه عليهــا أو أســتعمالها بشــكل غيــر صحيــح 

أو أمــن
للطــرق  املحــددة  املنحــدرات و فقــا لألبعــاد  أبعــاد  تكــون  أن  يجــب  ث-  

املخــارج. و  املداخــل  عــرض  و  الداخليــة 
د- يجــب أن اليقــل صافــي األرتفــاع فــوق أي نقطــة علــى املنحــدرات عــن 

2.4م تقــاس باتجــاه عمــودي علــى املنحــدر 
طبقــا  املكانيكيــة  أو  الطبيعيــة  اإلضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  يجــب  ذ- 
للمواصفــات القياســية املعتمــدة لجميــع أجــزاء املنحــدرات مــع تجهيزهــا 

األمطــار. ميــاة  لتصريــف  الضروريــة  التمديــدات  بكافــة 

املنحدرات

منحدر السيارات
 يجب أن اليزيد ميل املنحدرات 
املخصصة للسيارات على 1:10

منحدر 
منحدر سيارات بميل 1:8 منحدر 

منحدر سيارات بميل 1:10

منحدر السيارات
يجب أن اليقل صافي األرتفاع عن 2.4م 

تقاس باتجاه عمودي على املنحدر

اإلرتفاع
صافي أرتفاع املنحدر 

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 

يفضــل توفيــر موقــف واحــد علــى االقــل داخــل حــدود االرض

املواقف الداخلية
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الحائط الخارجي
يجب أن التقل سامكته عن 20 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

الحائط الداخيل 
يجب أن التقل سامكته عن 10 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

املظلة الداخلية 
يرصح أن تكون من قامش –فايرب 

-  خشب – خرسانة - الومنيوم

او ما مياثلهم عدا االسبستوس

ملحق غري مالصق 
يسمح  ان يكون سقفه من األملنيوم

ملحق مالصق 
يفضل ان يكون سقفه من 

الخرسانة املسلحة

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 

1. تكــون جميــع الحوائــط مــن الطابــوق املصنــع آليــا أو مــن مــواد مطابقــة 
للمواصفــات املعتمــدة و أن ال يقــل ســمك الحوائــط الخارجيــة عــن 20 
ســم وعازلــة حراريــا أمــا بالنســبة للحوائــط الداخليــة فيشــترط أن ال تقــل 

عــن  10 ســم 
2. يســمح بــان يكــون ســقف امللحــق الخارجــى املنفصــل و الغيــر مالصــق 

للســور مــن هيــكل معدنــى مكســو بالــواح الباليــوود املغطــى بالقرميــد
الخرســانة  مــن  للســور  املالصــق  امللحــق  ســقف  يكــون  ان  يفضــل   .3

ملســلحة ا

4.يصرح أن يكون ســطح املظالت الداخلية من قماش –فايبر -  خشــب 
– خرسانة - الومنيوم

او ما يماثلهم عدا االسبستوس و يجب أن يكون سطح مظلة السيارات 
الخارجية من القماش فقط

الســيارة  ممــر  فــى  او  املظلــة  اســفل  التفتيــش  غــرف  وجــود  حالــة  فــى   .5
HEAVY DUTY نــوع  مــن  اغطيــة  اســتعمال  فيجــب 

6. البنــاء يجــب ان يكــون خرســاني إال فــي حــاالت خاصــه يتــم دراســتها مــن 
قبــل املهنــدس املختــص يســمح بالقرميــد

الالزمــة  الكهربائيــة  بالتمديــدات  املبنــى  تزويــد جميــع عناصــر  يجــب   .7
داخليــه  وتمديــدات  التلفزيونــي  األســتقبال  و  الهاتــف  بتمديــدات  و 

الدائــرة  لــدى  املعتمــدة  الشــروط  و  للمواصفــات  طبقــا  وخارجيــة 
8. يجــب أن تكــون كافــة املــواد و املصنعيــة الخاصــة باملرافــق الخدميــة 
مــن  املعتمــدة  املواصفــات  و  الشــروط  و  للمواقفــات  تمامــا  مطابقــة 

املعنيــة الدوائــر 

الوحدة الرئيسية و امللحق و املظلة
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موقع الفراغات و الشمس و الظل
يفضل دراسة العالقه بني طبيعة الفراغ و موقعه 

ومقدار أحتياجة للضوء

الظل
أشعة الشمس و الظل خالل 

العام الواحد

دراسة وتحليل موقع األرض
موقع األرض و البيئة املحيطة كأتجاة الرياح و أتجاة 

حركة الشمس و الكتل البنائية املحيطة والظل و 

التظليل واألبعاد التاريخية و الثقافية و األجتامعية

عنارص لتحسني البيئة
تعتمد العامرة املحلية القدمية عىل عنارص 

أساسية لتحسني البيئة الداخلية كالرباجيل لإلنارة 

و لتقليل من حرارة

برج تهوية
برج تهويه لتحسني الجو يتعمد 

يف تصميمة عىل فكرة الرباجيل  

 كارسات الشمس
يفضل أستخدام كارسات الشمس األفقية أو الرأسية عند النوافذ للتقيلل من 

دخول اإلشعاع الشميس بطريقة ال تؤثر سلبا عىل اإلنارة و التهوية الطبيعية

كارسات شمس
كارسات شمس أفقية

كارسات شمس
كارسات شمس رأسية

املظالت
كن أستخدام املظالت املفرغه بنسبة ال تقل عن %50 للوصل بني 

العنارص البنائية للتقليل من التعرض لإلشعاع الشميس دون التأثري 

عىل التهوية و اإلضاءة الطبيعية 

املظالت
 املظالت املفرغه بنسبة ال تقل 

عن  %50

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 

يعــد اللجــوء إلــى البنــاء األخضــر الصديــق للبيئــة ضــرورة حتميــة ملــا يترتــب 
عليــه مــن تقليــل التأثيــر الســلبي للبنــاء علــى البيئــة و أســتنزاف مواردهــا 
باإلضافــة إلــى تأثيــرة اإليجابــي علــى صحــة الفــرد و راحتــه دون اإلخــالل 
يقتصــر  ال  و  للمســتخدم  أســتثماريا  أقتصاديــا   

ً
وحــال البيئــي  بالجانــب 

الــدور البيئــي علــى البنــاء أو خــالل عمليــة التصميــم و التشــيد فقــط بــل 
يشــمل دورة الحيــاة الكاملــة للمبنــى كالتشــغيل و الصيانــة والهــدم ويمتــد 
التــي يجــب أن تعتمــد علــى تقليــل  إلــى أســلوب و طريقــة حيــاة الســكان 

اإلســتهالك و املحافظــة علــى املــوارد قــدر اإلمــكان
1. يجــب دراســة وتحليــل موقــع األرض و البيئــة املحيطــة كأتجــاة الريــاح 
و أتجــاة حركــة الشــمس و الكتــل البنائيــة املحيطــة والظــل و التظليــل 
واألبعــاد التاريخيــة و الثقافيــة و األجتماعيــة عنــد تصميــم الفيــال وتوزيــع 
الفراغــات بحيــث يتــم وضــع الفراغــات التــي التحتــاج لتهويــه و إضــاءة أو 
تحتــاج لنســبة قليلــة مــن الفتحــات فــي اإلتجــاة الجنوبــي ويفضــل زيــادة 

ســماكة الحائــط أو أســتخدام مــواد ذات عــزل أكبــر 

لتحســين  أساســية  عناصــر  علــى  القديمــة  املحليــة  العمــارة  2.تعتمــد 
البيئــة الداخليــة للفــراغ ودون الحاجــة ألســتخدام الطاقــة كأســتخدام 
البراجيل لإلنارة و التقليل من حرارة الفراغ بأســتغالل اختالف درجات 
أســتخدام  املبنــى  فــي  هوائــي  تيــار  لخلــق  الهــواء  كثافــة  وفــرق  الحــرارة 

الداخليــة  األفنيــة 

3.يفضــل دراســة العالقــه بيــن طبيعــة الفــراغ و موقعــه ومقــدار أحتياجــة 
للضــوء عنــد تحديــد مســاحة النافــذه للســماح بكميــة الضــوء و التهويــه 

الوحدة الرئيسية و امللحق و املظلة
املناســب للفــراغ دون املبالغــه فــي مســاحة النوافــذ للتقليــل مــن عمليــة 

أمتصــاص الحــرارة الخارجيــة 

أو  تصميميــة  لدواعــي  الزجــاج  مســاحة  لزيــادة  الحاجــة  حالــة  4.فــي 
لرغبــة املســتخدم كأســتخدام الجــدران الزجاجيــة يجــب دراســة الحمــل 

العــزل   لزيــادة  معالــج  زجــاج  أســتخدام  و  عنــه  الناتــج  الحــراري 
5. يفضل أســتخدام كاســرات الشــمس األفقية أو الرأســية عند النوافذ 
للتقيلــل مــن دخــول اإلشــعاع الشم�ضــي بطريقــة ال تؤثــر ســلبا علــى اإلنــارة 

و التهويــة الطبيعيــة داخــل الفــراغ

6. يمكــن أســتخدام كاســرات الشــمس الثابتــة أو املتحركــة التــي تفاعــل 
مــع العوامــل الخارجيــة املتغيــرة للحفــاظ علــى جــودة البيئــة الداخليــة 

7. يمكــن أســتخدام املظــالت املفرغــه بنســبة ال تقــل عــن %50 للوصــل 
التعــرض لإلشــعاع الشم�ضــي دون  مــن  للتقليــل  البنائيــة  العناصــر  بيــن 

التأثيــر علــى التهويــة و اإلضــاءة الطبيعيــة 

8 يجــب إختيــار دهــان أو مــواد فاتحــة اللــون عنــد كســاء الفيــال بحيــث 
ال تقــل نســبة األلــوان الفاتحــة عــن %75 مــن إجمالــي الواجهــة بحيــث ال 

يقــل معامــل اإلنعــكاس 
9.يجب أختيار مواد ذات معامل أنعكاس شم�ضــي مناســب للتشــطيبات 

الخارجية 
البيئــة  و  الصحــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــي  املــواد  أســتخدام  10.يمنــع 
أو  علــى مكونــات عضويــة متطايــرة  تحتــوي  الــي  املــواد  و  كاألسبســتوس 

الفورمالديهايــد  علــى  تحتــوي  مــواد 
مــن  التقليــل  يفضــل  الداخليــة  تشــطيبات  مــواد  أختيــار  11.عنــد 
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 العنارص املناخية
يجب أستغالل و تسخري العنارص املناخية لتحسني جودة الهواء 

الداخلية ومستوى راحة املستخدم وتقليل الحمل الكهربايئ

 العنارص املناخية
العنارص املناخية كحركة الرياح و 

أشعة الشمس

مسطحات خرضاء
يفضل توفري مسطحات خرضاء خارجية و بعض النباتات املحلية 

التي تستهلك مياة أقل لتحسني وتنقية الجو وأستخدام تقنيات 

ري متطورة وذات كفاءة كالري بتقطري

مسطحات خرضاء 
مسطحات خرضاء خارجية و 

بعض النباتات املحلية

الطاقة البديلة
 أستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 

لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح ضوئية فولطية  

ألواح ضوئية فولطية

  الطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 
لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح 

ضوئية فولطية  

الســكنية الفلــل  األول:  الفصــل 

أجــل  مــن  لإلزالــة  القابــل  الســجاد  أســتخدام  أو  الســجاد  أســتخدام 
للحساســية  املســببة  املــواد  و  الغبــار  تراكــم  منــع  و  التنظيــف  ســهولة 
12.يجــب التأكــد مــن جــودة و كفــاءة املــواد و األجهــزة الكهربائيــة كأجهــزة 
التبريــد و املــراوح و أختيــار أجهــزه صديقــة للبيئــة بحيــث تحــدد ملصقــات 
حيــث  مــن  الجهــاز  كفــاءة  مــدى  األجهــزة  أغلــب  علــى  املوجــودة  الطاقــة 

أســتخدام الطاقــة 
التشــطيبات  و  البنــاء  فــي  املصنعــة محليــا  املــواد  أســتخدام  13.يفضــل 
ملــا لــه دور فــي تشــجيع الصناعــة املحليــة و تقليــل التأثيــر الســلبي لعمليــة 

النقــل و التوصيــل علــى البيئــة 
14.عنــد تصميــم اإلنــارة اإلصطناعيــة يفضــل عــدم أســتخدام املصابيــح 
التي تولد حرارة أو ذات كفاءة منخفضة وتستهلك طاقة كبيرة باملقارنة 
مــع أنــواع املصابيــح األخــرى ويفضــل أســتخدام املصابيــح ذات األعمــار 

LED الطويلــة نســبيا وذات كفــاءة عاليــة كالفلورســينت و
15.يجــب أســتغالل و تســخير العناصــر املناخيــة لتحســين جــودة الهــواء 

الداخليــة ومســتوى راحــة املســتخدم وتقليــل الحمــل الكهربائــي

16. يجــب أختيــار املــواد املســتخدمة فــي الحوائــط و الســقف مــن مــواد 
ذات عــزل حــراري مناســب لتقلــل عمليــة أنتقــال الحــرارة إلــى داخــل املنــزل 
ممــا يقلــل الحمــل الكهربائــي و الضغــط علــى أجهــزة التبريــد و املكيفــات 
وعليــة يجــب أن ال يقــل مســتوى العــزل للســقف عــن R-5 و للحائــط عــن 
R-3 حيــث أن R هــي القيمــة الدالــة علــى ســرعة أنتقــال الحــرارة عبــر املــادة 
العــزل  R زاد  العــزل فكلمــا زادت قيمــة  مــع  R بعالقــة طرديــة  و ترتبــط 

الحــراري للحائــط و الســقف

فــي النوافــذ و األبــواب الخارجيــة و  17. يجــب أســتخدام زجــاج مــزدوج 
أســتخدام اإلطارات العازلة لجميع الفتحات املعرضة لألشــعة الشــمس 
كالنوافــذ و األبــواب وفتحــات املكيفــات و مــراوح الشــفط بحيــث تعتبــر 

هــذه الفتحــات مــن أهــم منافــذ الحــرارة 
18. يفضل توفير مسطحات خضراء خارجية و بعض النباتات املحلية 
التــي تســتهلك ميــاة أقــل لتحســين وتنقيــة الجــو وأســتخدام تقنيــات ري 

متطــورة وذات كفــاءة كالــري بتقطيــر 

19. يفضــل زراعــة ســطح الفيــال لألســتفادة مــن خاصيــة العــزل الحــراري 
املســتخدمة  النباتــات  أنــواع  دراســة  وجــوب  مــع  املزروعــه  لألســطح 
ومناســبتها لألســطح و دراســة وتصميــم نظــام الــري وتصريــف مناســب 
وحســاب األحمــال الناتجــة عــن هــذه األســطح ومراعتهــا عنــد التصميــم 

للمبنــى  اإلنشــائي 

لتوفيــر  الشمســية  كالطاقــة  البديلــة  الطاقــة  أســتخدام  يفضــل   .20
ألــواح  كأســخدام  الخارجيــة  اإلنــارة  و  امليــاة  لتســخين  الالزمــة  الطاقــة 

فولطيــة   ضوئيــة 
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األرتداد
أرتدادات األرض حسب 

مخطط املوقع

البناء داخل حدود األرض
 يجب االلتزام بالبناء داخل حدود االرض عدا االرتدادات املذكورة 

مبخطط املوقع الصادر لقطعة األرض املقرتح عليها املرشوع ما مل يتم 

النص عىل غري ذلك للمنطقة التابع لها هذه األرض

األرتدادات بني املباين 
بدون أسوار فاصلة أو معيقة 

لحركة السيارات 

بناء أسوار
 مينع بناء اسوار فاصلة عىل حدود االرض بني القطع ذات االستعامل 

السكني التجاري و السكني األستثامري معدد الطوابق

مسطحات خرضاء
أستغالل جزء من األرض 

كمسطحات خرضاء 
البناء عىل كامل األرض

يجب أن يتم البناء عىل كامل املساحة البنائية املرصح بها تخطيطيا أو 

استغالل املساحات الفارغة كمواقف أو مسطحات خرضاء

مواقف سيارات
أستغالل جزء من األرض ملواقف 

السيارات وحركتها

مدخل الشاحنات
مدخل الشاحنات ملنطقة التحميل و 

التنزيل لتفريغ و تنزيل

الفصل بني مداخل السيارات و الشاحنات
يفضل فصل حركة دخول وخروج الشاحنات و مواقع التنزيل و 

التحميل عن حركة السيارات

مدخل  سيارات
مدخل ملواقف السيارات

مداخل السيارات
مينع وضع مدخل أو مخرج السيارات من السكك  أو األرايض الجوار و 

يقترص عىل الشوارع فقط

مدخل  سيارات
مدخل ملواقف السيارات من 

جهة الشارع

أستخدام األرض

الصورة 1: تسوير أرض الفضاء

1. يجــب االلتــزام بالبنــاء داخــل حــدود االرض عــدا االرتــدادات املذكــورة 
لــم  بمخطــط املوقــع الصــادر لقطعــة األرض املقتــرح عليهــا املشــروع مــا 

يتــم النــص علــى غيــر ذلــك للمنطقــة التابــع لهــا هــذه األرض

2. يجــوز لــالدارة املختصــة طلــب دراســة مروريــة مــن االستشــاري علــى ان 
يتــم اعتمادهــا مــن االدارة املعنيــة وذلــك لبعــض املشــاريع ذات الطبيعــة 
بالنســبة  البنــاء  الســكنية و موقــع  الوحــدات  مــن حيــث عــدد  الخاصــة 

للشــوارع الرئيســية

ذات  القطــع  بيــن  االرض  حــدود  علــى  فاصلــة  اســوار  بنــاء  يمنــع   .3
الطوابــق معــدد  األســتثماري  الســكني  و  التجــاري  الســكني  االســتعمال 

4.  يجب أن يتم البناء على كامل املساحة البنائية املصرح بها تخطيطيا 
أو استغالل املساحات الفارغة كمواقف أو مسطحات خضراء 

5. يفضــل فصــل حركــة دخــول وخــروج الشــاحنات و مواقــع التنزيــل و 
التحميــل عــن حركــة الســيارات

6. يجــب األلتــزام بمواقــع مداخــل و مخــارج الســيارات حســب متطلبــات 
هنــاك  أن  البنــاء  رخصــة  صــدور  بعــد  تبيــن  حــال  وفــي  املعنيــة،  اإلدارة 
الشــوارع  أو  املــرور  حركــة  أو  الجــوار  مداخــل  و  مخــارج  بيــن  تعــارض 
و  املداخــل  تعديــل  طلــب  فــي  الحــق  املختصــة  لــإلدارة  يكــون  املحيطــة، 
أيــة  البلديــة  تتحمــل  أن  دون  القائــم  الوضــع  مــع  يتوافــق  بمــا  املخــارج 

التعديــل هــذا  بســبب  مســؤولية 

األرا�ضــي  أو  الســكك   مــن  الســيارات  مخــرج  أو  مدخــل  وضــع  يمنــع   .7

الجــوار و يقتصــر علــى الشــوارع ويجــب أال تتعــارض مــع مداخــل و مخــارج 
املبانــي القائمــة فــي الجــوار فقــط

منهــا  جــزء  أحتســاب  أو  لــألرض  املجــاورة  الســكك  أســتخدام  يمنــع   .8
الســيارات لعبــور 

فــي  األســتثماري  الســكنى  االســتعمال  ذات  األرا�ضــي  اســتغالل  يمنــع   .9
النشــاطات  علــى  اســتغاللها  ويقتصــر  صناعيــة  أو  تجاريــة  نشــاطات 

فقــط الســكنية 

فــي  التجــاري  الســكنى  االســتعمال  ذات  األرا�ضــي  اســتغالل  يمنــع   .10
و  الســكنية  النشــاطات  نشــاطات الصناعيــة ويقتصــر اســتغاللها علــى 

فقــط التجاريــة 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الطوابــقالوحــدة  متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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الصورة 2: أستغالل السكك

منسوب اإلرتداد
منسوب اإلرتدادات الجانبية بحد 

أقىص 30 سم

منسوب اإلرتدادات
يجب اال يختلف منسوب االرتدادات الجانبية للمبنى السكني التجارى 

عن منسوب الشوارع املحيطة مبا يتجاوز 30 سم

منحدر املعاقني 

 يراعى توفري منحدر للمعاقني مبيل ال يزيد عن 1:12 عند املداخل 
وتغري املناسيب

منحدر املعاقني
منحدر للمعاقني عند املدخل

مركز تجاري
مركز تجاري يحتوي عىل محالت 

تفتح للداخل فقط

محالت و معارض
مينع الجمع بني محالت تفتح للخارج و اخرى اىل الداخل بنفس املبنى

محالت و معارض
محالت و معارض تفتح للخارج فقط

طابق الرسداب
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات فقط

الطابق األريض
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات و فراغات تجارية وفراغات سكنية

أستخدامات طوابق املبنى السكني التجاري
يقترص أستخدام طابق الرسداب يف املبنى عىل الفراغات 

الخدمية و مواقف السيارات ومينع أستغالله يف النشاطات 

السكنية أو التجارية

متكرر املواقف
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات

طابق السطح
الفراغات الخدمية

الطابق امليزانني
الفراغات الخدمية و فراغات تجارية

طابق الخدمات
الفراغات الخدمية

املتكرر السكني أو التجاري
فراغات تجارية وفراغات سكنية

1. يجــب ان تتناســب املــواد املســتعملة فــى تشــطيب الواجهــات الخارجيــة 
مــع طبيعــة نشــاط املبنــى و كذلــك حســب الشــوارع املطــل عليهــا املبنــى 
للعوامــل  التحمــل  قــوة  مــواد ذات جــودة  و  و بحيــث يراعــى اســتخدام 

الخارجيــة 

الســكني  للمبنــى  الجانبيــة  االرتــدادات  منســوب  يختلــف  اال  يجــب   .2
ســم   30 يتجــاوز  بمــا  املحيطــة  الشــوارع  منســوب  عــن  التجــارى 

3. يجب توفير مدخل للسطح عن طريق أحد األدراج الداخلية  

4. يراعــى توفيــر منحــدر للمعاقيــن بميــل ال يزيــد عــن 1:12 عنــد املداخــل 
وتغيــر املناســيب

5. يفضل أن يطل املدخل الرئي�ضــي للمبنى على شــارع رئي�ضــي و يراعى ان 
يكــون املدخــل مميــزا فــى الواجهــة التــي يقــع فيهــا ، مــن ناحيــة التصميــم و 

األبعــاد و مــواد التشــطيب

6. يمنــع الجمــع بيــن محــالت تفتــح للخــارج و اخــرى الــى الداخــل بنفــس 
املبنــى

مــن  الخارجيــة  املحــالت  لجميــع  الرئي�ضــي  املدخــل  تكــون  أن  يجــب   .7
أو  الســكك  جهــة  هــروب  أو  خدمــه  أبــواب  بوجــود  ويســمح  الشــوارع 

ذلــك تطلــب  حــال  فــي  املجــاورة  األرا�ضــي 

8. في حال بناء طابق سرداب للمبنى يراعى التالي:

أ. يقتصر أستخدام طابق السرداب في املبنى على الفراغات الخدمية و 

مواقف السيارات ويمنع أستغالله في النشاطات السكنية أو التجارية

إجــراء  عنــد  الجــوار  ملنشــآت  الســالمة  شــروط  جميــع  توفيــر  يجــب  ب. 
وصــب  امليــاه  ونضــح  الســرداب  لطوابــق  والصــب  الحفــر  عمليــات 

الخازوقيــة األساســات 

ت. عمــل الحائــط الســاند بجوانــب الحفــر ويراعــى عــدم بــروز أي أجــزاء 
فــي الشــوارع والســكك إال بعــد تقديــم  منــه خــارج حــدود قطعــة األرض 

تصميمهــا اإلنشــائي لالعتمــاد وأخــذ املوافقــات الالزمــة لذلــك

ث. يجــب عــدم اســتغالل أرض الجــوار لتخزيــن املعــدات أو ألي غــرض 
موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  إال  اإلنشــاء  وأثنــاء  املوقــع  تجهيــز  خــالل 

املختصــة واإلدارة  الجــوار  أرض  مالــك  مــن  خطيــة 

ح. يجــب تزويــد طابــق الســرداب بالوســائل و املعــدات الالزمــة لصــرف 
وتنقيــة امليــاة

مــن خــالل درج  بالطابــق األر�ضــي  الســرداب  يجــب أن يتصــل طابــق  خ. 
مســاحة  حســب  للطــوارئ  ثانويــة  مخــارج  توفيــر  ضــرورة  مــع  داخلــي 
الطابــق و أســتخدامه كمــا يمنــع فصــل الســرداب واســتخدامة منفصــال 

األر�ضــي الطابــق  عــن 

9. في حال بناء طابق ميزانين للمبنى السكنية التجارية يراعى التالي:

تجاريــة  ألغــراض  أو  املبنــى  تخــدم  خدميــة  ألغــراض  أ.اســتغالله  
للمحــالت ميزانيــن  أو  كاملكاتــب 

األرض  الطابــق  عــن  امليزانيــن  أســتخدام  فصــل  عنــد  ب. 
الســكني  املدخــل  فصــل  يجــب  للمكاتــب  منفصــال  كأســتخدامه 

املبنى السكني 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الطوابــقالوحــدة  متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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ميزانني للمحل 
ميزانني لخدمة املحل التجاري

طابق امليزانني
 يرصح بعمل ميزانني خاص باملحالت الخارجية يف املبنى 

ومينع أستغالل امليزانني الواقع يف املحالت ألغراض خدمية 

للمبنى أو كمكاتب تجاريه و يقترص بناء هذا امليزانني عىل 

خدمة املحل التجاري

ميزانني للمبنى
ميزانني لخدمة املبنى متعدد الطوابق

منطقة التحميل و التفريغ
منطقة التحميل و التفريغ يف الجزء 

الجانبي للمبنى

فراغات التحميل و التنزيل
يجب ان ال تطل فراغات التحميل و التنزيل عىل الشوارع الرئيسية

مدخل للسطح
يجب توفري مدخل للسطح عن طريق أحد األدراج الداخلية  

درج مؤدي للسطح
درج داخيل مؤدي للسطح

طابق الرسداب
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات فقط

الطابق األريض
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات و فراغات تجارية وفراغات سكنية

أستخدامات طوابق املبنى السكني التجاري
يقترص أستخدام طابق الرسداب يف املبنى عىل الفراغات 

الخدمية و مواقف السيارات ومينع أستغالله يف النشاطات 

السكنية أو التجارية

متكرر املواقف
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات

طابق السطح
الفراغات الخدمية

الطابق امليزانني
الفراغات الخدمية و فراغات تجارية

طابق الخدمات
الفراغات الخدمية

املتكرر السكني أو التجاري
فراغات تجارية وفراغات سكنية

أبواب املحالت الخارجية

 يجب أن تكون املدخل الرئييس لجميع املحالت الخارجية من 
الشوارع ويسمح بوجود أبواب خدمه أو هروب جهة السكك أو 

األرايض املجاورة يف حال تطلب ذلك

باب جانبي 
باب جانبي خدمي لخدمة املعرض 

التتجاري

املكاتــب لهــذه  التجــاري  املدخــل  عــن 

املبنــى  فــي  الخارجيــة  باملحــالت  خــاص  ميزانيــن  بعمــل  يصــرح  ت. 
وتحســب  املســاحة  و  كاإلرتفــاع  املطلوبــة  الشــروط  توفــر  حــال  فــي 
ويمنــع  بــه  الخــاص  املحــل  مســاحة  مــن  ميزانيــن  كل  مســاحة 
للمبنــى  خدميــة  ألغــراض  املحــالت  فــي  الواقــع  امليزانيــن  أســتغالل 
خدمــة  علــى  امليزانيــن  هــذا  بنــاء  يقتصــر  و  تجاريــه  كمكاتــب  أو 

التجــاري املحــل 

ســعة  ذو  مصعــد  أو  متحــرك  كهربائــي  ســلم  عمــل  يجــب  ث. 
و  األر�ضــي  الطابــق  أســتغالل  عنــد  املركــز  ملســاحة  مناســبة 

تجــاري  كمركــز  امليزانيــن 

امليزانيــن طابــق  فــي  شــرفات  أو  بلكونــات  عمــل  يمنــع  ج. 

التالــي: يراعــى  الســطح  طابــق  بنــاء  حــال  فــي  .10

املصاعــد  أجهــزة  غــرف  لبنــاء  الســطح  طابــق  بإضافــة  يصــرح  أ. 
و  الهواتــف  و  الكهربائيــة  املضخــات  غــرف  و  امليــاه  خزانــات  و 
كمــا  الســباحة  وحمامــات  )برجــوالت(  التجميليــة  املظــالت  بعــض 
و  )جمنازيــوم(  الرياضيــة  التدريبــات  صــاالت  بإنشــاء  يســمح 

لهــا التابعــة  الخدمــات 

مــن  بــه  الخاصــة  البرجــوال  و  الســباحة  حــوض  يســتثنى  ب. 
مســاحة  مــن  املئويــة  النســبة  ضمــن  يدخــل  ال  و  االرتــداد  شــرط 

ت ا ء نشــا إل ا

الســطح طابــق  لخدمــة  املصاعــد  بوصــول  يصــرح  ت. 

لطابــق  الســقف  منســوب  فــوق  أنشــاءات  أي  وضــع  يمنــع  ث. 
غرفــة  ذلــك  مــن  يســتثنى  و  الســباحة  حــوض  منســوب  أو  الســطح 
معــدات  و  امليــاة  خزانــات  و  األدنــى  بحدهــا  الســلم  و  املصعــد 

املركــزي التكييــف 

الصحــون  و  الخــزان  و  املعــدات  مواقــع  تحديــد  يجــب  ج. 
املعماريــة  املعالجــة  طريقــة  وتوضيــح  التلفزيونــي  للبــث  الالقطــة 
ال  بحيــث  لألعتمــاد  املخططــات  تقديــم  العناصرعنــد  لهــذه 

العــام املنظــر  تشــوة 

ملواقــف  املخصصــة  الطوابــق  تحويــل  أو  اســتغالل  يمنــع   .11
اســتخدامها  يقتصــر  و  ســكنيه  أو  تجاريــه  ألغــراض   الســيارات 

الســيارات  مواقــف  و  الخدمــات  علــى 

الشــوارع  علــى  التنزيــل  و  التحميــل  فراغــات  تطــل  ال  ان  يجــب   .12
الرئيسية

ميــاه  بــدورات  األطفــال   رعايــة  إلحــاق غرفــة  يراعــى  أن  يجــب   .13
الســيدات

أر�ضــى  طابــق   ( عــن  ارتفاعهــا  يزيــد  التــي  املبانــي  تزويــد   يراعــى   .14
باإلضافــة   ، النفايــات  مــن  للتخلــص  بأنبــوب   ) علوييــن  طابقيــن   +
االكتفــاء  ويمكــن  األر�ضــي  الــدور  فــى  النفايــات  لتجميــع  غرفــة  إلــى 
للمبانــي  فقــط  األر�ضــي  الطابــق  فــى  النفايــات  لتجميــع  بغرفــة 

ذلــك. عــن  ارتفاعهــا  يقــل  التــي 

بشــكل  معماريــا  اإلطفــاء  معــدات  مــكان  معالجــة  يجــب   .15

بهــو  و  باملمــرات  للعمــال  الحركــة  تعيــق  ال  بحيــث  مناســب 
إدارة  مواصفــات  فــق  و   ، عليهــا  تــدل  عالمــات  توفيــر  و   ، املدخــل 

املدنــي. الدفــاع 

تقــل  ال  ميــل  عمــل  مبنــى  الى  مكشــوف  ســطح  بــكل  يجــب   .16
الــى  األمطــار  ميــاه  بانســياب  يســمح  بحيــث   %  1 عــن   نســبته 
تــؤدى  التــى  و  )جاليترابــات(  لذلــك  املعــدة  النظاميــة  املخــارج 
مــن  بوصــات   3 عــن  تقــل  ال  بأقطــار  راســية  أنابيــب  الــى  بالتالــي 

للمبنــى. املالصقــة  األرصفــة  الــى  يعادلهــا  مــا  او  �ضــى  فــى  البــى 
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الطابق املتكرر
يسمح بربوزة 1.5 م يف اإلرتداد جهة الشارع

الطابق املواقف
يسمح بربوزة 1.5 م يف اإلرتداد جهة الشارع

طابق الرسداب
يسمح ببنائه يف اإلرتداد

الطابق امليزانني
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

أرتدادات املبنى املتعدد الطوابق
أرتدادات الطوابق يف املبنى متعدد الطوابق

طابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف الذي يقع أسفلة 

الطابق األريض
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

بروز الدرج
يسمح بربوز الدرج 30 سم يف اإلرتداد

الطابق املتكرر
 بروز جاميل 30 سم

بروزات جاملية غري مستغلة 
 يسمح بربوز بعض العنارص الجاملية والديكورات 

رشيطة أن تكون عنارص جاملية فقط وغري مستغلة

طابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف الذي يقع أسفلة 

الطابق األريض
بروزات جاملية بروز  جاميل 30 سم بعد أرتفاع 2.4م من مستوى التشطيبات الخارجية

يسمح للمحالت و املعارض التجارية الربوز ببعض 

الحاليات مبا ال يتجاوز 0.3 م عن حد االرض

بروز جاميل
بروز جاميل للمحالت يف الطابق األريض
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1. طابــق الســرداب: يســمح ببنائــه فــي كافــة االرتــداد مــع مراعــاة عــدم بــروز 
أي جــزء منــه أو مــن األساســات الخاصــة بــه خــارج حــدود القطعــة مــع 

مراعــاة ســالمة وأمــن منشــآت الجــوار
الطابــق  ارتــدادات  تحديــد  يتــم  امليزانيــن:  طابــق  و  االر�ضــي  الطابــق   .2
البلديــة  دائــرة  عــن  الصــادر  األرض  موقــع  مخطــط  حســب  األر�ضــي 

لتخطيــط وا
3. طابــق متكــرر املواقــف: يســمح ببــروزه 1.5م فــي االرتــداد االمامــي جهــة 
يزيــد عرضهــا عــن  التــي  12م  والســكك  يزيــد عرضــة عــن  لــذي  الشــارع 
6م  قــد يســمح باســتغالل كامــل حــدود األرض شــريطة موافقــة الدائــرة 

املختصــة
فــي  1.5م  ببروزهمــا  يســمح  التجــاري:  أو  الســكني  املتكــرر  الطابــق   .4
12م و الســكك  االرتــداد االمامــي جهــة الشــارع الــذي يزيــد عرضــة عــن 
التــي يزيــد عرضهــا عــن 6م كمــا يصــرح عمــل بعــض البــروزات الجماليــة 

30 ســم الغيــر مســتغلة بمــا ال يزيــد عــن 
5. طابــق الســطح يجــب ان يرتــد 1.5 م مــن حــدود ســقف الطابــق الــذي 

يقــع اســفله جهــه الشــارع والســكك
6. الــدرج: يســمح ببــروزه بمــا ال يزيــد عــن 0.3 م باالرتــدادات علــى ان يبــدا 

هــذا البــروز بعــد ارتفــاع 2.4 م  مــن مســتوى تشــطيب األرض الخارجيــة
7. بــروزات جماليــة فــي االرتــداد: يســمح ببــروز بعــض العناصــر الجماليــة 
والديكــورات علــى النحــو التالــي شــريطة أن تكــون عناصــر جماليــة فقــط 

وغيــر مســتغلة
- الــدور األر�ضــي: يســمح ببروزهــا 30 ســم بعــد أرتفــاع 2.4م مــن مســتوى 

التشــطيبات الخارجيــة 
- طابق امليزانين/ طابق املتكرر: يسمح ببروزها 30 سم 

-السطح: يسمح ببروزها 30 سم
و  القواعــد  و  األســتنادية  للجــدران  إنشــائية  بــروزات  عمــل  يمنــع   .8

األرض قطعــة  حــدود  خــارج  املبنــى  أساســات 
9. يســمح للمحــالت و املعــارض التجاريــة البــروز ببعــض الحاليــات بمــا ال 

يتجــاوز 0.3 م عــن حــد االرض

املبنى الرئي�ضي
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1. نســبة طابــق امليزانيــن: يجــب أن ال تتجــاوز مســاحة امليزانيــن %70 مــن 
مســاحة الطابــق األر�ضــي أو  فــي حــال عمــل ميزانيــن للمحــالت و املعــارض 

يجــب أن يتــم حســاب %70 مــن مســاحة هــذا الفــراغ فــي الــدور األر�ضــي

2. نســبة طابــق الســطح: ال يســمح ببنــاء طابــق الســطح باســتثناء بيــت 
ضمــن  إضافتــة  ذكــر  يتــم  مالــم  املعــدات  و  املصعــد  غرفــة  و  الــدرج 
مخطــط موقــع األرض، وفــي حــال الســماح ببنــاء طابــق الســطح يجــب علــى 
أال تتجــاوز نســبته 35 % مــن مســاحة ســطح الطابــق الــذي يقــع أســفله 

الــدرج والخدمــات بيــت  وتشــمل هــذه النســبة 

املبنى الرئي�ضي

نسبة  امليزانني
نسبة امليزانني من املحل التجاري

نسبة  امليزانني 
نسبة امليزانني من  املبنى املتعدد 

الطوابق مستثنيا مساحة املحالت 

و املعارض

نسبة امليزانني 
يجب أن ال تتجاوز مساحة امليزانني %70 من مساحة الطابق األريض 

أو  يف حال عمل ميزانني للمحالت و املعارض يجب أن يتم حساب 

%70 من مساحة هذا الفراغ يف الدور األريض

طابق السطح
مساحة طابق السطح

طابق األول
مساحة سطح الطابق األول

مساحة طابق السطح 
 يسمح ببناء طابق السطح رشيطة أال تتجاوز نسبته %35 من 

مساحة سطح الطابق الذي يقع أسفله وتشمل هذه النسبة بيت 

الدرج والخدمات
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أدنى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن1.20 م من 
منسوب ادنى طريق

منسوب الطابق األر�ضي
يراعى اال يزيد منسوب ارضية الطابق االر�ضى 
عن 0.45 م من منسوب اعلى طريق او 1.20 

م من منسوب ادنى طريق

أعلى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن 0.45 م من 
منسوب اعلى طريق

للوحــدة  املســموح  لالرتفــاع  االق�ضــى  الحــد  تحديــد  يتــم  عامــة  بصفــة 
الســكنية بمخطــط املوقــع الصــادر لــألرض و يســتثنى مــن تلــك الرتفاعــات 

مــا يلــى:
البرجــوالت و  الــدرج وغرفــة املصاعــد وغــرف الخدمــات و  بيــت  • أعلــى 

بالســطح املظــالت 
و  املداخــن  التراثيــة  األبــراج  و  القبــاب  و  املائلــة  واألســقف  الزخــارف   •

الهوائيــات و  امليــاه  خزانــات 

االرتفاع األق�ضى االرتفاع الصافى االدنى الطابق

متغير 2.7 م السرداب

6.8م شامال ارتفاع 
امليزانين

3.0 م االر�ضى

2.7 م امليزانين

4 م 2.7 م طابق مواقف 

4.25 م 3.0 م الطابق املتكرر 
السكني أو 

التجاري
2.7 م 2.2 م طابق الخدمات

3.5 م 2.7 م طابق السطح

1.8م  1.2م سور السطح

               

املبنى الرئي�ضي
املنســوب  مــن  مأخــوذة  ذكرهــا  الســابق  املناســيب  ان  مالحظــة  مــع   . 1
املرجعــي و فــى حالــة ان تطــل قطعــة االرض علــى اكثــر مــن شــارع مختلفــى 
املناســيب يراعــى اال يزيــد منســوب ارضيــة الطابــق االر�ضــى عــن 0.45 م 

مــن منســوب اعلــى طريــق او 1.20 م مــن منســوب ادنــى طريــق 

الــدور  ألرتفــاع  وفقــا  للمبنــى  أرتفــاع  أق�ضــى  أحتســاب  يراعــى   .2
املنســوب  مــن  3.5+م   )4.25  * بهــا  املصــرح  الطوابــق  األر�ضي+)عــدد 

ملرجعــى ا

3. يجب أن ال يقل االرتفاع الصافي لألبواب الداخلية  عن  2.10 م 

4. يجــب ان ترتفــع انابيــب التهويــة و املداخــن بمــا ال يقــل عــن1.5 م فــوق 
ســقف اعلــى طابــق علــى واجهــة املبنــى

االنشــطة  ذات  املبانــي  لبعــض  االرتفــاع   فــي  بالتجــاوز  يســمح  كمــا   .5
الخاصة مثل املعارض و دور الســينما و املســارح و قاعات املؤتمرات ....

الــخ بحيــث يصبــح أق�ضــى ارتفــاع 6م

أرتفاعات طوابق املبنى السكني التجاري
 أدىن أرتفاع لفراغات املبنى السكني التجاري يف كل طابق

طابق الرسداب
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

الطابق األريض
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

متكرر املواقف
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

طابق السطح
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

الطابق امليزانني
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

طابق الخدمات
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

املتكرر السكني أو التجاري
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

أرتفاعات طوابق املبنى السكني التجاري
أقىص أرتفاعات لطوابق املبنى السكني التجاري

طابق الرسداب
اإلرتفاع الكيل للطابق متغري

الطابق األريض
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

متكرر املواقف
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

طابق السطح
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

الطابق امليزانني
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

طابق الخدمات
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

املتكرر السكني أو التجاري
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح
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أسوار حماية
يجب وضع أسوار حماية  داخلية أو خارجية للنوافذ القابلة 

للفتح التي يقل أرتفاع الجلسات فيها عن اإلرتفاع املطلوب

جزء غير قابلة للفتح 
يجب جعل األجزاء التي تقل عن اإلرتفاع املطلوب من النوافذ 

أجزاء غير قابلة للفتح

أرتفاع جلسات النوافذ
يجب أال يقل ارتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 

م في الدور األر�ضي و 1م في األدوار العلوية

الطابق األول
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 1م في 

الطابق األول و الطابق الثاني و طابق السطح

الطابق األر�ضي
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 م 

في الطابق األر�ضي 

أرتفاع األبواب
يجب أال يقل ارتفاع األبواب عن 2.1 م

أرتفاع األبواب
يجب أال يقل ارتفاع األبواب عن 2.1 م

أ. يجــب أال يقــل ارتفــاع جلســات النوافــذ عــن 0.9 م فــي الــدور األر�ضــي 
و 1م فــي األدوار العلويــة وأي نوافــذ يقــل ارتفاعاهــا عــن الحــد املطلــوب 
يجــب حمايتهــا بأســوارخارجية أو داخليــة حتــى األرتفــاع املطلــوب أو جعــل 

أجــزاء النوافــذ التــي يقــل أرتفاعهــا عــن 1م غيــر قابلــه للفتــح

الخاصــة  الجــدران  أو  الحمايــة  أســوار  أرتفــاع  يقــل  ال  أن  يجــب  ب. 
1.2م عــن  بالشــرفات 

ارتفاعات جلسات النوافذ و أسوار الحماية

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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أ . يجــب توفيــر الحــد األدنــى مــن املتطلبــات األساســية للمســكن فــي جميــع 
الشــقق الســكنية كغرفــة نــوم واحــدة و غرفــة معيشــة و مطبــخ وحمــام 

بأســتثناء األســتديوهات مراعــاة الحــد األدنــى للمســاحة املبنيــة
ب . يجب أن يتم دراســة مســاحات الغرف بحيث تؤدى وظيفتها و تتســع 
لتأثيثهــا علــى أكمــل وجــه ، كمــا يجــب مراعــاة تناســب مســاحات وعــدد 
الحمامــات ومســاحة املطبــخ مــع عــدد غــرف الوحــدة الســكنية، ومراعــاة 
توفيــر حمــام مشــترك لغــرف النــوم الــي اليوجــد بهــا حمــام خــاص  و بشــرط 
أال تقــل مســاحة أرضيــة أو مقاســات أيــة غرفــة مــن غــرف املبنــى عمــا يلــي:

األبواب 
)م(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

فراغات املبنى

2.0 متغير 3.0 املدخل الرئي�ضى

1.2  14 3.3 املحل التجارى

2.0  60 6.0 املعرض التجارى

2.0 - 3.0 املمر التجارى

3.0
%2 من املساحة 
التجارية وبحد 

أدنى 9*9
-

و  التحميــل  فــراغ 
يــل لتنز ا

1.2
1.5 % من 
املساحة 
التجارية

6.0

غرفة الصالة

1.0 12 3.0 غرفة رعاية اطفال

1.0 - 2.5 بيت الدرج

1.0  7 2.2 غرفة الحارس

0.8  3.0 1.6 حمام الحارس

1.6
حسب شروط الدائرة املختصة

غرفة املضخات

1.6 غرفة الكهرباء

3.0  25.0 5.0 او  املحــول  غرفــة 
ت ا لــد ملو ا

1.6
حسب شروط الدائرة املختصة

غرفة االتصاالت

1.2 غرفة الغسيل

0.8 1.8 1.0 دورة املياه العامة

1.4 يحدد حسب عدد الحاويات غرفة النفايات

- - 3.0 الفراغ امام املصاعد

- - 1.5
و  املكاتــب  بيــن  املمــر 

لشــقق ا

فراغات املبنى 
األبواب 

)م(
املساحة الدنيا 

)م2(
العرض الصافي 

األدنى)م(
فراغات املكاتب

1.0  14.0 3.5 غرفة املكتب

1.5  50 - املكتب الفتوح

1.1 16.0 3.5 غرفة األستقبال

0.9 5.0 2.2 املطبخ التحضيرى

0.8  3.5 1.6 حمام

.0 2.0 1.1 دورة املياه

1.0 - 1.0 الشرفة

- - 1.2 املمربين الغرف

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

 

األبواب 
)م(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

فراغات الشقق 
السكنية

1.0 16.0 3.5 املعيشة أو املجلس

0.8 12.0 3.2 غرفة الطعام

1.0 14.0 3.3 غرفة النوم

1.0 12.0 3.0 غرفة املكتب

0.8 - 2.2 املطبخ التحضيرى

0.8 3.5 1.6 الحمام

0.8 2.0 1.0 دورة املياه

0.9 - 1.0 الشرفة

- - 1.2 املمر بين الغرف

1.0 7.5 2.5 املطبخ الرئي�ضى

1.0 7.0 و بحد 
أق�ضى 14

2.2 او  الخادمــة  غرفــة 
ئق لســا ا

0.8 3.0 1.5 او  الخادمــة  حمــام 
ئق لســا ا

1.0 6.0 2.0  / الغســيل  غرفــة 
ي لكــو ا

1.0 18.0 3.8 األستديو

 

األبواب 
)م2(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

املناور الخدمية

0.7 9.0 3.0
منور خاص 

بالفراغات السكنية 
أو املكتبية

0.7 5.0
2.0 منور خاص بمطبخ 

واحد

0.7 7.0 2.0
منور مشترك 

ملطبخين أو أكثر في 
نفس الطابق

0.7 1.0 1.0
منور خاص 

بالحمامات و دورات 
املياه

0.7 4.0 2.0 منور خاص بساللم

املناور الخدميةفراغات الشقق

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

1. في حال اضافة اكشاك بيع داخل املمرات التجارية يراعى االتي:

أ. ترك مسافات على جانبي الكشك ال تقل عن 1.5 م ملرور املتسوقين
ب. يجــب أال يزيــد بعــد الكشــك عــن 2.7 م و أال تتصــل االكشــاك ال كثــر 

مــن 6.0 م
ت. يجــب أال تقــل األكشــاك املســافات بيــن األكشــاك املنفصلــة عــن 3.0 

م
2. يجــب توفيــر مصلــى و ميضــأه للرجــال و النســاء  فــي املبانــي التجاريــة  

التــي تزيــد مســاحتها عــن 500 م2
3. يجــب توفيــر دورة ميــاة عموميــة لــكل 4 محــالت تجاريــة و بحــد أدنــى 

دورة واحــدة
4. يجــب توفيــر دورة ميــاه لــكل معــرض تجــارى وفــي حــال زادت مســاحة 
دورة   + رجــال  ميــاه  توفيردورتــي  فــي  يجــب  م2   1000 عــن  املعــرض 
دورة  الــى  باإلضافــة  التجاريــة  املســاحة  مــن  م2   1000 ألول  للســيدات 

اضافيــة م2   500 لــكل  للســيدات  اخــرى  و  للرجــال 
دورتــي   + رجــال  ميــاه  دورات   3 توفيــر  يجــب  التجــاري  املركــز  فــي   .5
دورة  الــى  باإلضافــة  املســاحةالتجارية  مــن  م2   1000 ألول  للســيدات 

اضافيــة م2   700 لــكل  للســيدات  اخــرى  و  للرجــال 
6. يجب اال يزيد طول املعرض / املحل التجاري عن 3 اضعاف عرضه

7. باملراكــز التجاريــة يجــب توفيــر حمــام رجــال و حمــام نســاء اضافييــن 
علــى االقــل لــذوى االحتياجــات الخاصــة اذا زادت املســاحة التجاريــة عــن 

1800 م2 و ذلــك وفــق املعاييــر االتيــة:

 

8. غرفة تجميع النفايات و أنبوب رمي القمامة:
أ. يجــب أن تكــون مســاحة غرفــة النفايــات فــي االســواق التجاريــة بحيــث 
تســمح بوضــع عــدد مناســب مــن الحاويــات داخلهــا طبقــا للجــدول التالــي:

الحد األدنى ملساحة 
غرفة النفايات )م(

عدد الحاويات 
املطلوبة

املساحة )م2(

1.30 × 1.60 حاوية واحدة 600

1.60 × 2.50 2 حاوية 1200

2.60 × 3.00 4 حاوية 2400 - 1200

3.00 × 3.80 6 حاوية 3600 – 2401

3.00 × 5.00 8 حاوية 4800 - 3601

4.50 × 5.00 12 حاوية 6400 - 4801

4.50 × 6.20 14 حاوية أكثر من 6400

الســكنية  و  املكتبيــة  البنايــات  فــي  النفايــات  غرفــة  مســاحة  تكــون  ب. 
متعــددة الطوابــق و التــى بهــا مرمــى نفايــات بحيــث تســمح بوضــع عــدد 

التالــي: للجــدول  طبقــا  داخلهــا  الحاويــات  مــن  مناســب 

الحد األدنى ملساحة  عدد الحاويات  عدد املكاتب بالبناية
1.30 × 1.60 حاوية واحدة 1-10

1.60 × 2.50 2 حاوية 11-20

2.60 × 3.00 4 حاوية 40 - 21

3.00 × 3.80 6 حاوية 60 – 41

3.00 × 5.00 8 حاوية 80 - 61

4.50 × 5.00 12 حاوية 140 - 81

4.50 × 6.20 14 حاوية أكثر من 140

ت. انبوب رمي القمامه: 
1.ان يخصــص لــه فــراغ ذو بــاب يغلــق اليــا و ذلــك بــكل طابــق ســكنى و أال 

يقــل قطــر االنبــوب الداخلــي عــن 0.60 م 
2. أن يكــون مــن مــادة ناعمــة امللمــس ، غيــر قابلــة للصــدأ أو التعفــن ، و 

مقاومــة لتســرب امليــاه
3.  أال تتجــاوز زاويــة ميلــه عــن اإلتجــاه العمــودي – فــى اى نقطــة تغييــر 
للمســار - عــن 30 درجــة ، و ذلــك لضمــان ســهولة حركــة القمامــة داخلــه

4.  أن يزود بفتحة تنظيف قابلة لإلغالق في السطح
5.  أن يــزود بنظــام إنــذار حريــق و برشاشــات حريــق تلقائيــة و رشاشــات 

نظافــة بــكل طابــق
6.  يشــترط فــى غــرف النفايــات أن تكــون فــى الطابــق األر�ضــي و تفتــح علــى 
، و ال يجــوز أن  مــن خــالل ممــر خدمــة  أو  الســكة مباشــرة  أو  الشــارع 
يوجــد أي عائــق فــي مســار حاويــات القمامــة مــن الغرفــة الــى مركبــات جمــع 

القمامــة.ذ
أو  للبنايــة  النفايــات علــى صالــة املدخــل  تفتــح غرفــة  بــأن  7. ال يســمح 

الســكان لحركــة  املســتخدمة  الرئيســة  املمــرات  أو  الــدرج 
8.  يراعــى أال يقــل عــرض األبــواب و املداخــل و املخــارج و املمــرات ، التــي 

تمــر مــن خاللهــا حاويــات النفايــات عــن 1.20م
9.  يراعــى أن تك�ضــى أرضيــة و جــدران غرفــة النفايــات - )بكامــل ارتفــاع 

غرفة النفاياتاملراكز التجارية

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

أ.  توفيــر الفراغــات واإلمكانيــات الكافيــة ملســاعدة املعــاق علــى الحركــة 
بســهولة داخــل وخــارج الــدورة حســب املعاييــر التصميميــة الدوليــة

ب.  تفتــح أبــواب الــدورة الخاصــة باملعــاق للخــارج وال يقــل عــرض البــاب 
عــن )82( ســم ويرتفــع عــن ســطح األرض مســافة )20( ســم

بالــدورة  الخاصــة  وامللحقــات  التحكــم  وأدوات  األحــواض  تثبــت  ت.  
كاملناشــف وحامــل الــورق وخالفــه علــى ارتفــاع ال يقــل عــن )76( ســم وال 

يزيــد عــن )137( ســم 
ث.  يســتعمل مرحــاض إفرنجــي ال يقــل ارتفاعــه عــن )36( ســم ليمكــن 

اســتعماله املعــاق  للطفــل 
ج. و أن يراعى تزويد املبنى املتعددة األدوار بدورة مياه خاصة باملعاقين 

بكل طابق يوجد به دورات مياه مجمعة
ح.الحد األدنى ملساحة الحمام )2.20( م2 

ملنــع  جدرانهــا  عــزل  و  تنظيفهــا  لتســهيل  الســيراميك  ببــالط   - الجــدار( 
تســرب امليــاه ، مــع تزويــد الغرفــة بصنبــور مــاء ، و تجهيزهــا بمصــرف ميــاه 

متصــل بخطــوط الصــرف الصحــي للمبنــى
ملنــع  النفايــات  لغرفــة  ذاتــي  إغــالق  ذو  محكــم  بــاب  توفيــر  يراعــى   .10
الغرفــة لتهويــة  جيــد  نظــام  توفيــر  مــع   ، الحشــرات  و  الروائــح  انتشــار 

11.  يراعــى اســتخدام ضاغــط النفايــات فــي املراكــز التجاريــة ، و األبــراج 
التــي يزيــد عــدد شــققها عــن 140 شــقة
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1. الفراغــات الســكنية و املعيشــيةو املكتبيــة كغرفــة النــوم و غرفــة 
الجلــوس و املكتــب

يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 
)%10( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 1.5 م2 

2. الفراغات الخدمية كالحمامات و املطابخ
أ. يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 

)%5( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 0.5 م2 
بالنســب  األلتــزام  شــريطة  الســقف  فــي  الفتحــات  هــذه  عمــل  يجــوز  ب . 
املذكــورة و أن تكــون متصلــة بالهــواء الخارجــي مباشــرة و أن تكــون مــزودة 

بوســائل فتــح ميكانيكيــه علــى أرتفــاع مناســب
ت. يجــب أن تكــون فتحــات اإلضــاءة و التهويــه متصلــة بالهــواء الخارجــي 

بكامــل مســاحتها
ث. يجــب أن تؤمــن لكافــة غــرف و صــاالت وممــرات و ســاللم و مطابــخ 
كذالــك  و  املحــدده  الطبيعيــة  التهويــه  و  اإلضــاءة  مبنــى  أي  حمامــات  و 
التهويــه الثانويــه أو التهويــه املتقاطعــة عنــد زيــادة عمــق الغرفــة عــن ثــالث 

أضعــاف عرضهــا
ج. عنــد الحاجــه إلــى إضــاءة وتهويــه أي مدخــل أو ممــر مــن خــالل الغرفــة 
املجــاورة لــه فأنــه يجــب أضافــة مســاحته إلــى مســاحة الغرفــة لتحديــد 

مقــدار التهويــه الالزمــة
ح. يســمح بتوفيــر منــاور لتهويــة  وإنــارة الفراغــات الخدميــة أو املكتبيــة 

 نسبة اإلضاءة والتهوية الطبيعية

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

الفراغات السكنية و املعيشية و املكتبية
يجب توفري إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها الكلية عن 

)%10( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة مبساحة 1.6 م2 لتهوية وإنارة 

فراغ مبساحة 16م2 ما يعادل %10 من 

مساحة الفراغ

الفراغات  الخدمية
يجب توفري إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها 

الكلية عن )%5( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة مبساحة 0.5م2 لتهوية وإنارة 

فراغ مبساحة 7.5م2 

فتحة السقف
فتحة تهوية وإنارة قابلة للفتح في سقف الفراغ 

فتحات التهوية في السقف
ييجب أن تكون متصلة بالهواء الخارجي مباشرة و 
مزودة بوسائل فتح ميكانيكيه على أرتفاع مناسب

مفاتيح التحكم 
مفاتيح التحكم لفتح وأغالق 

فتحة  السقف
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املنور الخدمي
يجب تجهيزها لصرف مياه األمطار مع 

وجوب توفير مدخل للمنور مناسب 
ألعمال التنظيف و الصيانة بحد 

ادنى 1.5 م2 

مدخل املنور
مدخل للمنور الخدمي في الطابق األر�ضي

املبانــي  بعــض  فــي  الطبيعيــة  األضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  تعــذر  حــال  فــي 
يجــوز  فأنــه  الطبيعيــة   التهويــة  تتوجــب  التــي ال  الفراغــات  فــي  التجاريــة 

مايلــي: شــريطة  امليكانيكيــه  التهويــه  و  باألضــاءة  اســتبدالها 
أ . أن يتوفر في هذه األبنيه نظام تكييف هواء مركزي و أضاءه كهربائية 

في جميع أجزاء املبنى  مطابقا للمواصفات و الشروط
ب . أن يتحمل املهندس املســؤول حســابات اإلضاءة و التكييف املركزي 
و التهويــه امليكانيكيــه طبقــا للمواصفــات املعتمــدة لــدى األدارة املختصــة

العــزل  نظــام  فــي  الــواردة  الشــروط  و  املواصفــات  تطبيــق  يتــم  أن  ت . 
الحــراري املعتمــد لــدى الدائــرة املختصــة فــي حســابات التهويــه و التكييــف 

و األضــاءة 
ث . يراعــى تقديــم دراســة توضــح كيفيــة نظافــة الزجــاج الخارجــي للمبنــى ، 
فــى حالــة تغطيــة الواجهــات الخارجيــة بمســاحات زجاجيــة كبيــرة يصعــب 

تنظيفهــا مــن داخــل املبنــى

التهوية و اإلضاءة   امليكانيكية و التكييف املركزي

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

املنور الخدمي
 مينع أشرتاك الفراغات املكتبية و السكنية مع 

الفراغات الخدمية يف نفس املنور

منور سكني
منور سكني لتهوية الفراغات السكنية و 

املعيشية و الكتبية فقط

مــع  الســكنية  و  املكتبيــة  الفراغــات  أشــتراك  يمنــع  بحيــث  الســكنية  أو 
املنــور نفــس  فــي  الفراغــات الخدميــة 

فــي حــال وجــود منــاور خدميــة يجــب تجهيزهــا لصــرف ميــاه األمطــار  خ. 
مــع وجــوب توفيــر مدخــل للمنــور مناســب ألعمــال التنظيــف و الصيانــة

د. يفضــل ان يكــون زجــاج نوافــذ الحمامــات مــن النــوع نصــف الشــفاف 
إلدخــال الضــوء فــي النهــار و حجــب الرؤيــة مــن الخــارج

 
ً
ذ. يراعــى أن تكــون  شــدة اإلضــاءة فــي األجــزاء املختلفــة مــن املبنــى طبقــا

يكــون  أن  و  املختصــة،  االدارة  مــن  املعتمــدة  القياســية  للمواصفــات 
 للكــم و النوعيــة املحــددة فــي املواصفات 

ً
الهــواء الداخلــي فــي املبنــى مطابقــا

و  الصحــة  ادارة  أشــتراطات  مراجعــة  مراعــاة  مــع  بالدولــة  بهــا  املعمــول 
البيئــة الخــاص بهــذة الجزئيــة

ر. كمــا يراعــى فــى النوافــذ املفصليــة التــى تفتــح للخــارج تثبيــت مفصــالت 
تحــول دون ان تزيــد الفتحــة عــن 15 ســم

ز. يفضــل أن يتوفــر فــي الــدرج الرئي�ضــي للمبنــى فتحــات تهويــه و أضــاءة فــي 
كل طابــق و ذلــك ابتــداء مــن الطابــق األول و حتــى األخيــر

س.  يجب تركيب شبك للنوافذ ملنع دخول الحشرات

نافذة للهوية
تهويه رئيسية للغرفة من خالل نافذه 

تهوية ثانوية
عند زيادة عمق الغرفة عن ثالث  أضعاف 

عرضها يجب أن تؤمن تهويه الثانويه أو 

منور للتهوية
تهويه الثانويه للغرفة من خالل منور سكني 
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أستراحة الدرج
أستراحة الدرج بعرض يساوي عرض 

الدرج وبعد 14 درجة

الدرج
عرض االتجاه الواحد للسلم الرئي�ضى 

1.20م و يراعى أال يقل عرض استراحة 
السلم عن عرض السلم نفسه

الدرج
الدرج بعرض ال يقل 

عن 1.2م

الســالمة  مواصفــات  و  شــروط  كافــة  مراعــاة  مراعــاة  يتــم  أن  يجــب  أ . 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ب . تــزود املبانــي متعــددة الطوابــق بــدرج رئيــس علــى األقــل و أدراج ثانويــة 

مناســبة لحجــم املبنــى ، كمــا يلــي:
    -يجــب أن يجهــز كل مبنــى يتألــف مــن أكثــر مــن طابــق واحــد و ال تزيــد 
مســاحة الطابــق الواحــد فيــة عــن 470 م2 أو 1400 م2 للمبنــى ككل بــرج 
رئي�ضــي واحــد كحــد أدنــى، و إذا زادت املســاحة مــن 470 م2 إلــى 1000 
م2 للطابــق الواحــد، أو مــن 1400 إلــى 2800 م2 للمبنــى ككل، فيجــب 

أســتحداث درج إضافــي لــكل زيــادة مماثلــة
ت .  يراعــى عنــد اختيــار موقــع الســاللم أن تتوفــر ســهولة الوصــول إليهــا 
مــن أيــة نقطــة فــي املبنــى ، وأن يكــون موقعهــا قريــب مــا أمكــن مــن الشــارع 
وأبعــد  الســلم  بيــت  بــاب  بيــن  املســافة  تزيــد  أال  يراعــى  كمــا  االرتــداد.  أو 

نقطــة فــي الطابــق عــن 15 م  ، ُمقاســة حســب املســار الفعلــي للم�ضــي
ث . يشــترط أن يتوافــر للســلم منفــذ للخــارج بالطابــق االر�ضــى بمســافة 
بيــن الســلم و أقــرب بــاب ال تزيــد عــن 9م   و توفيــر نظــام مرشــات ميــاه 

الســالمة  و مواصفــات  كافــة شــروط  يتــم مراعــاة مراعــاة  أن  يجــب  ج . 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ح . يراعــى أال يقــل عــرض االتجــاه الواحــد للســلم الرئي�ضــى عــن 1.20 م، 

كمــا يراعــى أال يقــل عــرض اســتراحة الســلم عــن عــرض الســلم نفســه

 الساللم

السالمل
تزود املباين متعددة الطوابق بدرج رئيس عىل األقل و 

أدراج ثانوية مناسبة لحجم املبنى

سالمل الهروب
يراعى عند اختيار موقع السالمل أن تتوفر سهولة الوصول إليها 

من أية نقطة يف املبنى ، وأن يكون موقعها قريب ما أمكن من 

الشارع أو االرتداد.

املسار الفعيل للميش
كام يراعى أال تزيد املسافة بني باب بيت السلم 

وأبعد نقطة يف الطابق عن 15 م

درج الهروب
يشرتط أن يتوافر للسلم منفذ للخارج بالطابق االرىض 

مبسافة بني السلم و أقرب باب ال تزيد عن 9م  

مخرج 
أقرب باب خارجي لدرج الهروب مبسافة 

ال تزيد عن 9م 
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الدرج الدائري
يراعى أن يكون عرض الدرجة اليقل عن 27.5 سم 

وذلك على مسافة 45 سم من الدرابزين الداخلى

الدرج الدائرى
الحافة الداخلية للدرج

الدرج
يكون الحد األدنى لصافي 

االرتفاع فوق أي درجة 
هو 2.20 م

الدرج
األرتفاع الصافي تحت الدرج

الدرج
يجب عدم فتح األبواب على درجات الساللم 

مباشرة ، بل يجب عمل استراحة ال تقل عن 1 م

أستراحة
استراحة ال تقل عن 1 م تفصل بين الباب 

و نهاية أخر درجة

عرض الدرجة
عرض الدرجة 30سم

الدرج
يكون إرتفاع الدرجة الواحدة 

15 سم و عرضها 30 سم

أرتفاع الدرجة
ترتفع الدرجة 15 سم 

الدرج
يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن أول 

وأخر درجة

بعد األبواب عن الدرج
يجب أن ال يقل بعد أقرب باب للدرج 

عن 1م ألخر أو أول درجة

خ . يجــب عــدم فتــح األبــواب الخارجيــة فــي الطوابــق العلوىــة علــى درجــات 
الســاللم مباشــرة ، بــل يجــب عمــل اســتراحة ال تقــل عــن 1 م

د . يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن الدرج 
ذ . يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى لعــدد الدرجــات املســتمرة فــي اتجــاه 

واحــد عــن 14 درجــة
 30 عرضهــا  و  ســم   15 الواحــدة  الدرجــة  إرتفــاع  يكــون  أن  يفضــل  ر .  
ســم ، و يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى الرتفاعهــا عــن 16.5 ســم وأال 
للمعادلــة   

ً
وفقــا الســلم  قياســات  وتحــدد  ســم   27.5 عــن  عرضهــا  يقــل 

التاليــة ضعــف ارتفــاع الدرجــة الواحــدة + عــرض الدرجــة الواحــدة = 
65ســم ويســتثنى مــن ذلــك الســاللم الدائريــة وذات التصاميــم  إلــى   60

الخاصــة التصاميــم  وذات  الخاصةالدائريــة 
ز . يراعــى فــى تصميــم الــدرج الدائــرى أن يكــون عــرض الدرجــة اليقــل عــن 

27.5 ســم وذلــك علــى مســافة 45 ســم مــن الدرابزيــن الداخلــى
س . كمــا يراعــى أن تتماثــل قياســات الدرجــات فــي االرتفــاع والعــرض للــدرج 

الواحد
ش . يكون الحد األدنى لصافي االرتفاع فوق أي درجة هو 2.20م

مــن  الخالــي  الطــرف  علــى  درابزيــن  حاجــز  هنــاك  يكــون  أن  يراعــى  ص . 
الســلم بارتفــاع ال يقــل عــن 1.2 م. وأال يزيــد عــرض فتحاتــه عــن 13ســم . 
و فــى حالــة الســاللم العريضــة عنــد املداخــل يفضــل وضــع درابزيــن إضافــي 

كل 3.00 م  مــن عــرض الســلم 
ض . فــي حالــة ســاللم الطــوارئ يراعــى فصــل الســلم بجــدار مانــع للحريــق 
وبــاب مانــع للدخــان و مقــاوم للحريــق بدرجــة مقاومــة ال تقــل عــن ســاعة 
واحــدة علــى أن يكــون تلقائــي الغلــق وفــق اشــتراطات الســالمة والوقايــة 
من الحريق . و تزويد مخارج النجاة من الحريق في كافة املباني بعالمات 
واضحــة تبيــن موقعهــا ، كمــا  يراعــى أن تراعــى كافــة شــروط ومواصفــات 
الســالمة والوقايــة مــن الحريــق املعتمــدة مــن إدارة الدفــاع املدنــى عنــد 

تصميــم الســاللم بكافــة أشــكالها ، و تحديــد عــدد مخــارج الطــوارئ

صافي العرض األدنى 
)م(

العدد األدنى 
للمخارج

عدد األشخاص

1.5 2 أقل من 500

1.5 3 750

1.5 4  اقل1000

درابزين
يراعى أن يكون هناك حاجز درابزين عىل الطرف 

الخايل من السلم بارتفاع ال يقل عن 1.2 م. وأال يزيد 

عرض فتحاته عن 13سم

حاجز درابزين 
 حاجز درابزين عىل الطرف الخايل من 

السلم بارتفاع ال يقل عن 1.2 م

حاجز درابزين 
بعرض فتحات اليزيد  عن 13سم
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أ . تدخــل املنحــدرات فــي حســاب املخــارج املطلوبــة للهــروب مــن املبنــى فــي 
حــال توافــر فيهــا اإلشــتراطات الالزمــة

ب . يجــب توفيــر منحــدرات كمداخــل و مخــارج للســيارات إلــى كل طابــق 
مــن طوابــق املواقــف

حــد  مــن  15م  عــن  املنحــدرات علــى مســافة التقــل  تكــون  أن  يجــب  ت . 
هــذه  تقليــل  املختصــة  لــألدارة  يمكــن  و  األرض  مــن  املشــطوفة  الزاويــة 

ذلــك فــي حــال وجــود أســباب فنيــة تســتدعي  9م  إلــى  املســافة 
ج . أن تكــون بعيــدة بمســافة كافيــة توافــق عليهــا لجنــة التراخيــص عــن أي 
تقاطعــات مروريــة، وأال تكــون مقابلــة لتقاطــع شــارعين علــى شــكل T فــي 

حــال الشــوار املفــردة
بمــا  الســيارات  ملواقــف  املخــارج  و  املداخــل  مواقــع  أختيــار  يتــم  أن  ح . 
يتضمــن ســالمة املــرور فــي الشــوارع املحيطــة باملواقــف وذلــك بوضعهــا 

الســريعة الطــرق  و  التقاطعــات  عــن  اإلمــكان  قــدر  بعيــدة 
 1:10 خ .  يجــب أن اليزيــد ميــل املنحــدرات املخصصــة للســيارات علــى 
و يجــوز لــإلدارة املختصــة تعديــل النســبة إلــى1:08 متــى وجــدت أســباب 

فنيــة مقنعــة و توافــق علهــا لجنــة تراخيــص املبانــي
مســتوى  اليزيــد  التــي  األســطح  علــى  ســيارات  مواقــف  بعمــل  يصــرح  د . 

4% عــن  أنحدارهــا 
تكــون أرضيــة املنحــدرات خشــنة أو مجهــزة بطريقــة تمنــع  ذ . يجــب أن 
لهــا مغطــاة  املجــاورة  الحوائــط  و  األعمــدة  زوايــا  تكــون  أن  و   , األنــزالق 
أو  بــروزات  أيــة  مــن  املنحــدرات  هــذه  حمايــة  ويراعــى   ، مطاطيــة  بزوايــا 

املنحدرات

منحدر السيارات
 يجب أن اليزيد ميل املنحدرات 
املخصصة للسيارات على 1:10

منحدر 
منحدر سيارات بميل 1:8 منحدر 

منحدر سيارات بميل 1:10

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

منحدر السيارات
يجب توفري منحدرات كمداخل و مخارج للسيارات 

إىل كل طابق من طوابق املواقف

منحدر السيارات
منحدر سيارات من و إىل الطابق

منحدر السيارات
يجب أن تكون املنحدرات عىل مسافة التقل عن 15م 

من حد الزاوية املشطوفة من األرض

الزاوية املشطوفة
 الزاوية املشطوفة من األرض

مواقف منحدرة
يرصح بعمل مواقف سيارات عىل األسطح التي اليزيد 

مستوى أنحدارها عن  4%

موقف  منحدر 
سطح منحدر مبيل ال يزيد عن 4%
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املصاعد

منحدر السيارات
يجب أن اليقل صافي األرتفاع عن 2.4م 

تقاس باتجاه عمودي على املنحدر

اإلرتفاع
صافي أرتفاع املنحدر 

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

منشــآت يمكــن أن تعيــق الحركــه عليهــا أو أســتعمالها بشــكل غيــر صحيــح 
أو أمــن

للطــرق  املحــددة  لألبعــاد  فقــا  و  املنحــدرات  أبعــاد  تكــون  أن  يجــب  ر . 
املخــارج و  املداخــل  عــرض  و  الداخليــة 

ز . يجــب أال يقــل صافــي األرتفــاع فــوق أي نقطــة علــى املنحــدرات عــن 2.4م 
تقــاس باتجــاه عمــودي علــى املنحدر

س . يجــب عــدم و جــود أي بــروزات أو منشــآت يمكــن أن تعيــق حركــة 
الســيارات

املناســبة  بالقياســات  العاكســة  باملرايــا  املنحــدرات  تزويــد  يجــب  ش . 
فــي  و  األتجاهــات  تغييــر  أماكــن  و  املنعطفــات  عنــد  الرؤيــة  لتوضيــح 

كافيــة رؤيــة  مســاحة  فيهــا  تتوفــر  ال  التــي  املناطــق 
طبقــا  املكانيكيــة  أو  الطبيعيــة  اإلضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  يجــب  ص . 
للمواصفــات القياســية املعتمــدة لجميــع أجــزاء املنحــدرات مــع تجهيزهــا 

األمطــار ميــاة  لتصريــف  الضروريــة  التمديــدات  بكافــة 
ض . يجب مراجعة الئحة وأشتراطات املواقف ملعرفة األبعاد و الزواريا 

و أنصاف أقطار الدوران

التــي  أو  تجــاري  التــي تخصــص كمركــز  التجاريــة  الســكنية  املبانــي  فــي  أ . 
تســتخدم كمكاتــب كســكن يشــترط توفيــر مصاعــد كهربائيــة ذات ســعة 
كافيــة ، وفــق املواصفــات الفنيــة القياســية وشــروط الوقايــة والســالمة 

مــن الحريــق املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة املختصــة 
ب . يجــب أن يتــم أختيــار مواقــع املصاعــد بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا 
بســهولة مــن أي نقطــة فــي املبنــى و أن تكــون فــي أماكــن ظاهــرة و قريبــة 

مــن أحــد الســاللم
وفقــا  أشــخاص   4 عــن  املصاعــد  مــن  أي  ســعة  التقــل  أن  يجــب  ت . 

باملصاعــد  الخاصــة  القياســية  و  الفنيــة  للمواصفــات 
ث . يجــب أن يتناســب عــدد وســعة املصاعــد فــي املبنــى مــع عــدد و مســاحة 
الجــدول  يتــم حســبها حســب  و  الرأســية  و  األبعــاد األفقيــة  الطوابــق و 

التالــي:
 

سعة املصعد / 
شخص

عدد 
املصاعد

عدد املكاتب 
والشقق بالطابق

عدد الطوابق 
اإلجمالي

غير مطلوب في الطوابق بإرتفاع أقل من أر�ضي + 2

2.7 م

1  الى 2 طابق

8
1

4 – 1 2  الى 5 طابق
10 10 - 5
12 أكثر من 10
8

2
4 – 1 6  الى 20 

10طابق 10 - 5
12 أكثر من 10
8

3

4 – 1 21 الى 30 
10طابق 10 - 5

12 أكثر من 10

8 4 + مصعد 
خدمة

4 – 1 31  الى 40 
10طابق 10 - 5

12 أكثر من 10
8 5 + مصعد 

خدمة
4 – 1 فوق 40 طابق

10 10 - 5
12 أكثر من 10

االســتيعابية  الطاقــة  حســب  للمصاعــد  االدنــى  الحــد  يقــدر  بينمــا  ج . 
التالــى: بالجــدول  موضــح  هــو  ملــا  طبقــا  و  التجــارى  للمبنــى 

سعة املصعد 
/ شخص

حمولة 
املصعد ) 

كجم (

عدد 
املصاعد

الطاقة االستيعابية

10 800 4 600 فرد أو اقل
10 800 5 من 601 الى 800 فرد
10 800 6 من 800 الى 1000 فرد
10 800 7 من 1001 الى 1500 
10 800 8 من 1501 الى 2000 

ح. يشترط في غرف املعدات للمصاعد على أسطح املباني ما يلي: 
للشــركة  القياســية  للمواصفــات   

ً
طبقــا الغرفــة  أبعــاد  تكــون  أن    .1

للمصاعــد. الصانعــة 
2.  أن تــزود ببــاب محكــم اإلغــالق ، و أن تكــون جميــع الفتحــات األخــرى 

للغرفــة محكمــة الغلــق . و أن تــزود الغرفــة بنظــام جيــد لتكييــف الهــواء.
3.  يراعــى أن تكــون جميــع األســالك والكابــالت  مــن مــواد معتمــدة وغيــر 
مــع مراعــاة توفيــر أغطيــة مناســبة لجميــع  قابلــة للصــدأ أو اإلشــتعال. 

املتحركــة  واألجــزاء  البكــرات 
4.   يراعــى مراعــاة اشــتراطات الهيئــة ، مــن حيــث توفيــر مولــد للكهربــاء و 

نظــام الوقايــة مــن الحريــق و اإلضــاءة و غيرهــا
5. يشــترط فــي بئــر املصعــد  أن تكــون أبعــاده حســب املواصفــات الفنيــة 
للشــركة املصنعــة للمصاعــد املســتخدمة . مــع معالجــة األجــزاء املعرضــة 

للميــاه مــن بئــر املصعــد باملــواد املانعــة لتســرب امليــاه.
و  الكهربائــي  اإلغــالق  بنظــام  املصاعــد  تزويــد  مــن  التأكــد  يجــب   .6
كذلــك بنظــام اإلنــذار عنــد تجــاوز الحمولــة القصــوى، و نظــام الهبــوط 
إلنــارة  باألضافــة  كافيــة  ميكانيكيــة  تهويــة  توفيــر  يجــب  و  األضطــراري 

مناســبة داخليــة 
بمنــع  املصاعــد  داخــل  تحذيريــة  و  إرشــادية  لوحــات  ضــع  و  يجــب   .7
التدخيــن و تحديــد عــدد األشــخاص و مقــدار األوزان الكليــة املســموح 
بهمــا باألضافــة لوضــع لوحــات بجانــب كل بــاب للتحذيــر بعــدم أســتخدام 

املصعــد فــي حالــة الحريــق
8. تخضــع كافــة املصاعــد للتفتيــش الــدوري للتأكــد مــن مــدى صالحيتهــا و 

يجب على املالك الحصول على شــهادة صالحية ســنوية

مواقع املصاعد
 يجب أن يتم أختيار مواقع املصاعد بحيث ميكن الوصول 

إليها بسهولة من أي نقطة يف املبنى و أن تكون يف أماكن 

ظاهرة و قريبة من أحد السالمل

املصعد
موقع املصعد قريب من الدرج 

وسهل الوصول
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املبنى متعدد الطوابق

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

1. إن وجــود مواقــف عامــة للســيارات بجــوار أي قطعــة أرض ال يعفــي 
هــذه القطعــة مــن شــرط توفيــر مواقــف للســيارات

2. يراعــى األلتــزام بشــروط ومواصفــات األرصفــة و املواقــف الخارجيــة 
الواقعــه خــارج حــدود األرض عنــد تصميــم املوقــع العــام و أخــذ أعتمــاد 

املختصــة اإلدارة 

3. يجــب توفيــر أماكــن لوقــوف الســيارات )مكشــوفة أو مغطــاة( داخــل 
حــدود قطعــة األرض التــي يقــام عليهــا املبنــى حســب األشــتراطات التاليــة 

مالــم يذكــر عكــس ذلــك فــي مخطــط موقــع األرض:

أ . الفراغات التجارية:

1. املعارض : يجب توفير موقف سيارات واحد لكل 70م2

2. املكاتب : يجب توفير موقف سيارات واحد لكل 70م2

45 م2  لــكل  : يجــب توفيــر موقــف ســيارات واحــد  التجاريــة  3. املراكــز 
ويجــب توفيــر مواقــف ســيارات ســطحية إضافيــة بجــوار املبنــى بنســبة ال 
تقــل عــن %30 مــن أجمالــي عــدد املواقــف املطلوبــة و ذلــك الســتخدامها 
كمواقــف معاقيــن أو أغــراض تحميــل وتفريــغ وأو نــزول الــركاب و يمكــن 

االســتعاضة عــن ذلــك بتخصيــص الطابــق األر�ضــي بالكامــل كمواقــف

ب . الشقق السكنية:

1. تحــدد نســبة املواقــف املطلوبــة للشــقق الســكنية و فقــا ألرتفــاع املبنــى 
و مســاحة األرض واملنطقــة

150 م2 وتقــل عــن  التــي تزيــد مســاحتها عــن  يتــم أحتســاب الشــقق   .2

250م2 كشــقتين و الشــقق التي تزيد مســاحتها أو تســاوي 250م2 عن 3 
شــقق ضمــن أجمالــي عــدد الشــقق ألحتســاب املواقــف املطلوبــة 

3. يحســب متوســط عــدد الشــقق لألرا�ضــي التــي تزيــد مســاحتها عــن 720 
املســاحة   + الســكنية  املســاحة  التالية:)مجمــوع  املعادلــة  حســب  م2 
الخدميــة الخاصــة بالفراغــات الســكنية )املمــرات و الســاللم و املنــاور(/ 

90

أو  مســاحتها  تقــل  التــي  لألرا�ضــي  الشــقق  عــدد  متوســط  يحســب   .4  
720 م2 حســب املعادلــة التاليــة: )مجمــوع املســاحة الســكنية  تســاوي 
+ املســاحة الخدميــة الخاصــة بالفراغــات الســكنية )املمــرات و الســاللم 

75 املنــاور(/  و 

بالنســبة ملجمــوع  توافرهــا  الواجــب  الســيارات  عــدد  نســبة  5. تحســب  
: عــدد الشــقق التــي تقــع ضمــن املتوســط حســب اآلتــي 

األرا�ضي التي ال تقع ضمن املناطق 
القديمة

مساحة األرض)م2( أرتفاع املبنى
أقل من 

240
240-
480

481 إلى 
720

أكثر من 
720

- - - - أر�ضي + 2 وما دون

20% 30% 40% 50% أر�ضي + 3 و أر�ضي+ 4

30% 40% 50% 75% أر�ضي + 5 و أر�ضي+ 6

40% 50% 60% 85% أر�ضي + 7 إلى أر�ضي+ 12

- - - 90% أر�ضــي+  إلــى   13  + أر�ضــي 
20

- - - 100% مافوق األر�ضي + 20

األرا�ضي التي تقع ضمن املناطق 
القديمة)النخيل 1 و النخيل 2 و ليوارة 1 

وليوارة 2 و الرميلة 1( أرتفاع املبنى
أقل من 

240
240-480 481 إلى 720

- - - أر�ضي + 2 وما دون

- 10% 20% أر�ضي + 3 و أر�ضي+ 4

- 20% 30% أر�ضي + 5 و أر�ضي+ 6

5 يجب توفير موقف سيارات واحد لكل شقة زادت عن املتوسط

 6. تلغــى املواقــف املطلوبــة فــي حــال كان أجمالــي املواقــف املطلوبــة للمبنــى 
ككل 4 مواقف

7. يســمح بأســتثناء %10 مــن املواقــف املطلوبــة شــريطة أن ال يتعــدى 
عــدد املواقــف املســتثناة 15 موقــف

مواقف خارجية
إن وجود مواقف عامة للسيارات بجوار أي قطعة أرض ال 

يعفي هذه القطعة من رشط توفري مواقف للسيارات

مواقف  للسيارات
مواقف سيارات عامة خارج األرض

مواقف داخل األرض
يجب توفري أماكن لوقوف السيارات )مكشوفة أو مغطاة( 

داخل حدود قطعة األرض التي يقام عليها املبنى حسب 

األشرتاطات التالية مامل يذكر عكس ذلك يف مخطط 

مواقف  للسيارات
مواقف للسيارات مكشوفة  داخل 

األرض يف الدور األريض مواقف  للسيارات
مواقف للسيارات داخل األرض يف 

طوابق متكررة للمواقف
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الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

8. يجــب توفيــر مواقــف لســيارات ذوى االحتياجــات الخاصــة فــى مواقــف 
السيارات العامة بمعدل %2 من املواقف املطلوبة وبحد أدنى موقفين 

ويجــب أن تكــون هــذه املواقــف األقــرب للمداخــل و املصاعــد

9. يجب أن اليقل بعد مواقف السيارات عن 2.5 * 5.5 م

10. ال يقــل عــرض موقــف ســيارات ذوى االحتياجــات الخاصــة عــن 3.60 
* 5.5 م

11. يتــم تزويــد االرصفــة املالصقــة ملواقــف املعاقيــن بمنحــدرات تســهل 
عمليــة حركــة املعــوق مــن و الــى ســيارته بحيــث ال يقــل عــرض املنحــدر 

عــن 0.9 م

12. اليجــوز القيــام بإجــراء أي تعديــالت فــي عــدد و أبعــاد و مواصفــات و 
تصميــم مواقــف الســيارات التــي تــم أعتمدهــا فــي رخصــة البنــاء إال بعــد 
املقــاول و  مــن  الحصــول علــى موافقــة اإلدارة املختصــة. و يتحمــل كل 
املهنــدس املســؤولية املترتبــة علــى وجــود أي تغييــر لــم توافــق عليــة اإلدارة 
املختصــة مســبقا حتــى و إن كانــت هــذه التعديــالت مقبولــة مــن النحايــة 
الفنيــة و الهندســية، كمــا و يتحمــل املالــك املســؤولية عــن أي تعديــالت 
تتــم بعــد صــدور شــهادة إنجــاز املنبــى لــم تتــم  املوافقــة عليهــا مســبقا مــن 

اإلدارة املختصــة

13. اليســمح بتغيــر أســتخدام جــزء مــن املواقــف أو جميعهــا فــي الطابــق 
األر�ضــي فــي حــال أســتيفاءها للحــد األدنــى مــن عــدد املواقــف املطلوبــة أو 

خلــق عجــز فــي مواقــف املبنــى

14. يجــب تزويــد الطوابــق املختلفــة ملواقــف الســيارات بعالمــات أرضيــة 

و  الدخــول  اتجــاة  تبيــن  واضحــة  أماكــن  فــي  مثبتــة  مروريــة  عالمــات  و 
الخــروج وحركــة الســير داخــل املواقــف، وكذلــك وضــع املرايــا العاكســة 

علــى اآلماكــن التــي التتوفــر فيهــا رؤيــة كافيــة

تجــاوز  ملنــع  للعجــالت  خرســانية  بمصــدات  املواقــف  تزويــد  يجــب   .15
و  ســم   20 عــن  يقــل  ال  بارتفــاع  الســيارات  ملواقــف  اآلماميــة  الحــدود 

للســيارة املقابــل  الجــدار  مــن  ســم   90 عــن  تقــل  ال  بمســافة 

لحركــة  املجــاورة  الحوائــط  و  اآلعمــدة  جميــع  تــزود  أن  يجــب   .16
و  الســيارات  حركــة  أثنــاء  للوقايــة  مناســبة  مطاطيــة  بزوايــا  الســيارات 
تعرضهــا  تمنــع  أرصفــة  وجــود  حالــة  فــي  الزوايــا  هــذه  توفيــر  اليشــترط 

الســيارات لحركــة 

أرضيــة طوابــق  فــي  الالزمــة  وامليــول  املصــارف األرضيــة  يجــب عمــل   .17
املواقــف

بحــد  ســم   45 بيــن  تتــراوح  باقطــار  محدبــة  مرايــا  اســتعمال  ينبغــى   .18
ادنــى عنــد زوايــا تغيــر اتجــاه الحركــة للســيارات باملمــرات ذات االتجاهيــن 

لتفــادى حــدوث الصدامــات بيــن املركبــات

19. كمــا يراعــى حمايــة اركان جميــع االعمــدة و االركان املتعرضــة لحركــة 
الســيارات بمــواد مطاطيــة تمتــص الصدمــات و بكامــل ارتفــاع ال يقــل عــن 

1.2 م مــن منســوب تشــطيب ارضيــة طابــق املواقــف 

االدارة  مــن  املعتمــد  التصميــم  حســب  املواقــف  تقســيم  ينبغــى    .20
املختصــة و ذلــك بخطــوط بســمك 10 ســم علــى االقــل و بلــون متبايــن مــع 
لــون ارضيــة ممــرات الطابــق مــع مراعــاة الترقيــم بترتيــب تصاعــدى بــدءا

مواقف لسيارات ذوى االحتياجات الخاصة
يجب توفري مواقف لسيارات ذوى االحتياجات الخاصة مبعدل %2 من 

املواقف املطلوبة وبحد أدىن موقفني ويجب أن تكون هذه املواقف األقرب 

للمداخل و املصاعد

مواقف  املعاقني
مواقف املعاقني األقرب إىل املصاعد

مواقف السيارات
يجب أن اليقل بعد مواقف السيارات عن 2.5 * 5.5 م

مواقف السيارات
أبعاد موقف السيارات 2.5 * 5.5 م

مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة
ال يقل عرض موقف سيارات ذوى االحتياجات الخاصة 

عن 3.60 * 5.5 م

مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة
أبعاد موقف السيارات 3.60 * 5.5 م
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الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

من الطابق االول ثم الثانى و هكذا انتهاءا بالطابق االخير

21.  يجــب ان تكــون الجــدران الخارجيــة للبنايــة بــكل الطوابــق املتكــررة 
الخرســانة  مــن  ســم   100 عــن  يقــل  ال  بارتفــاع  و  الســيارات  ملواقــف 
بقســم  االنشــائية  الوحــدة  مــن  اعتمادهــا  يتــم  ان  علــى  و  املســلحة 

بالبلديــة التراخيــص 

املواقــف  املصاعــد بطوابــق  قبــل فتحــات  و  املواقــف  22. عنــد مخــارج 
يراعــى عمــل مهدئــات ســرعة لتفــادى تصــادم الســيارات املــارة بالطريــق 

مــع تلــك الخارجــة مــن البنايــة

مخــارج  امــام  ســم   100 عــن  عرضــه  يقــل  ال  رصيــف  عمــل  يجــب   .23
املصاعــد التــى تفتــح مباشــرة علــى ممــرات الســيارات بالطوابــق املتكــررة 

للمواقــف

24. عنــد مداخــل و مخــارج املواقــف يراعــى تركيــب بوابــات اليــة الحركــة 
لتنظيــم الدخــول و الخــروج و االصطفــاف بطوابــق املواقــف كمــا ينبغــى 
تركيــب لوحــات ارشــادية تحــدد كل مــن املدخــل و املخــرج و توضــح الحــد 

االق�ضــى لالرتفــاع املســموح للســيارات باملــرور خاللــه 

25. و فــى حــال تركيــب وحــدات تكييــف داخــل طابــق مواقــف الســيارات 
يراعــى ان تركــب علــى ارتفــاع ال يقــل عــن 170 ســم مــن منســوب تشــطيب 

ارضيــة طابــق املواقــف حتــى ال تتعــارض مــع حركــة الســيارات

منحدر
يتم تزويد االرصفة املالصقة ملواقف املعاقني مبنحدرات 

تسهل عملية حركة املعوق من و اىل سيارته بحيث ال يقل 

عرض املنحدر عن 0.9 م

املنحدر
منحدر لتسهل عملية حركة املعوق من 

و اىل سيارته

مصدات للسيارات
يجب تزويد املواقف مبصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز 

الحدود اآلمامية ملواقف السيارات بارتفاع ال يقل عن 20 سم و 

مبسافة ال تقل عن 90 سم من الجدار املقابل للسيارة

مصدات للسيارات
مصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز 

الحدود اآلمامية 

مهدئات رسعة
عند مخارج املواقف و قبل فتحات املصاعد بطوابق املواقف 

يراعى عمل مهدئات رسعة لتفادى تصادم السيارات املارة 

بالطريق مع تلك الخارجة من البناية

مهدئات رسعة
مهدئات رسعة  عند مخارج املواقف

رصيف امام مخارج املصاعد
جب عمل رصيف ال يقل عرضه عن 100 سم امام مخارج 

املصاعد التى تفتح مبارشة عىل ممرات السيارات بالطوابق 

املتكررة للمواقف

رصيف امام مخارج املصاعد
امام مخارج املصاعد التى تفتح مبارشة عىل 

ممرات السيارات بالطوابق املتكررة للمواقف
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الحائط الخارجي
يجب أن التقل سامكته عن 20 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

الحائط الداخيل 
يجب أن التقل سامكته عن 10 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

1. تكــون جميــع الحوائــط مــن الطابــوق املصنــع آليــا أو مــن مــواد مطابقــة 
للمواصفــات املعتمــدة و أن ال يقــل ســمك الحوائــط الخارجيــة عــن 20 
ســم وعازلــة حراريــا أمــا بالنســبة للحوائــط الداخليــة فيشــترط أن ال تقــل 

ســم   1 0 عــن  
2.يجب أن يكون املبنى التجاري املستخدم كمكاتب ذو سقف خرساني 
و يســمح بأســتخدام أســطح األملنيــوم للمبانــي التجاريــة التــي تحتــوي علــى 
محــالت و معــارض فقــط و يجــب أن يكــون مقــاوم للحريــق بمــا ال يقــل 

عــن ســاعتين
3.يراعــى اســتعمال مــواد مقاومــة للزلــق بتشــطيب االرضيــات املحــالت و 
املعــارض و املمــرات التجاريــة و الفراغــات الخدميــة كغــرف الكهربــاء ...

و  االرضيــات  بتشــطيب  يماثلــه  مــا  او  الســيراميك  اســتعمال  يراعــى   .4
امليــاة و غــرف تجميــع  فــي الحمامــات و دورات  الســقف  الجــدران حتــى 

القمامــة
5. يراعــى اســتخدام مــواد تشــطيب قابلــة للغســل بالجــدران فــي املمــرات 

األخــرى و األدراج
فــي  6. يجــب اســتخدام مــواد مقاومــة للضغــط و االحتــكاك و االنــزالق 

التنزيــل و  التحميــل  فراغــات  تشــطيب 
7. يراعــى تشــطيب أرضيــات املنحــدرات بحيــث تكــون خشــنة و مجهــزة 
بطريقــة تمنــع االنــزالق، و أن تكــون زوايــا األعمــدة و الحوائــط املجــاورة 

لهــا مغطــاة بزوايــا مطاطيــة
8. يراعــى تشــطيب أرضيــات مواقــف الســيارات بطبقــة خرســانية أو أي 

مــواد مناســبة ســهلة التنظيــف.
9. يجــب اســتعمال مــواد ذات معامــل احتــكاك عالــى بارضيــات طوابــق 

الســيارات مواقــف 
10. يراعــى عنــد تصميــم الســطح حمايــة االســقف مــن اشــعه الشــمس و 

االمطــار بإحــدى الطــرق التاليــة:
أ .  املواد العازلة للحرارة 

ب .  اســقف مزدوجــة لعــزل الحــرارة مــع تهويــه الفــراغ بيــن الســقفين تهويــه 
مســتمرة لتقليل درجه الحرارة 

ت . العوازل املائية من احد املواد املعتمدة من االدارة املختصة
11. يجــب تزويــد جميــع عناصــر املبنــى بالتمديــدات الكهربائيــة الالزمــة 
داخليــه  وتمديــدات  التلفزيونــي  األســتقبال  و  الهاتــف  بتمديــدات  و 

الدائــرة لــدى  املعتمــدة  الشــروط  و  للمواصفــات  طبقــا  وخارجيــة 
12. يجــب أن تكــون كافــة املــواد و املصنعيــة الخاصــة باملرافــق الخدميــة 
مــن  املعتمــدة  املواصفــات  و  الشــروط  و  للمواقفــات  تمامــا  مطابقــة 

املعنيــة الدوائــر 

املبنى متعدد الطوابق

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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موقع الفراغات و الشمس و الظل
يفضل دراسة العالقه بني طبيعة الفراغ و موقعه 

ومقدار أحتياجة للضوء

الظل
أشعة الشمس و الظل خالل 

العام الواحد

دراسة وتحليل موقع األرض
موقع األرض و البيئة املحيطة كأتجاة الرياح و أتجاة 

حركة الشمس و الكتل البنائية املحيطة والظل و 

التظليل واألبعاد التاريخية و الثقافية و األجتامعية

عنارص لتحسني البيئة
تعتمد العامرة املحلية القدمية عىل عنارص 

أساسية لتحسني البيئة الداخلية كالرباجيل لإلنارة 

و لتقليل من حرارة

برج تهوية
برج تهويه لتحسني الجو يتعمد 

يف تصميمة عىل فكرة الرباجيل  

 كارسات الشمس
يفضل أستخدام كارسات الشمس األفقية أو الرأسية عند النوافذ للتقيلل من 

دخول اإلشعاع الشميس بطريقة ال تؤثر سلبا عىل اإلنارة و التهوية الطبيعية

كارسات شمس
كارسات شمس أفقية

كارسات شمس
كارسات شمس رأسية

املظالت
كن أستخدام املظالت املفرغه بنسبة ال تقل عن %50 للوصل بني 

العنارص البنائية للتقليل من التعرض لإلشعاع الشميس دون التأثري 

عىل التهوية و اإلضاءة الطبيعية 

املظالت
 املظالت املفرغه بنسبة ال تقل 

عن  %50

يعــد اللجــوء إلــى البنــاء األخضــر الصديــق للبيئــة ضــرورة حتميــة ملــا يترتــب 
عليــه مــن تقليــل التأثيــر الســلبي للبنــاء علــى البيئــة و أســتنزاف مواردهــا 
باإلضافــة إلــى تأثيــرة اإليجابــي علــى صحــة الفــرد و راحتــه دون اإلخــالل 
يقتصــر  ال  و  للمســتخدم  أســتثماريا  أقتصاديــا   

ً
وحــال البيئــي  بالجانــب 

الــدور البيئــي علــى البنــاء أو خــالل عمليــة التصميــم و التشــيد فقــط بــل 
يشــمل دورة الحيــاة الكاملــة للمبنــى كالتشــغيل و الصيانــة والهــدم ويمتــد 
التــي يجــب أن تعتمــد علــى تقليــل  إلــى أســلوب و طريقــة حيــاة الســكان 

اإلســتهالك و املحافظــة علــى املــوارد قــدر اإلمــكان
1. يجــب دراســة وتحليــل موقــع األرض و البيئــة املحيطــة كأتجــاة الريــاح 
و أتجــاة حركــة الشــمس و الكتــل البنائيــة املحيطــة والظــل و التظليــل 
واألبعــاد التاريخيــة و الثقافيــة و األجتماعيــة عنــد تصميــم املبنــى وتوزيــع 
الفراغــات بحيــث يتــم وضــع الفراغــات التــي التحتــاج لتهويــه و إضــاءة أو 
تحتــاج لنســبة قليلــة مــن الفتحــات فــي اإلتجــاة الجنوبــي ويفضــل زيــادة 

ســماكة الحائــط أو أســتخدام مــواد ذات عــزل أكبــر 

لتحســين  أساســية  عناصــر  علــى  القديمــة  املحليــة  العمــارة  2.تعتمــد 
البيئــة الداخليــة للفــراغ ودون الحاجــة ألســتخدام الطاقــة كأســتخدام 
البراجيل لإلنارة و التقليل من حرارة الفراغ بأســتغالل اختالف درجات 
أســتخدام  املبنــى  فــي  هوائــي  تيــار  لخلــق  الهــواء  كثافــة  وفــرق  الحــرارة 

الداخليــة  األفنيــة 

3.يفضــل دراســة العالقــه بيــن طبيعــة الفــراغ و موقعــه ومقــدار أحتياجــة 
للضــوء عنــد تحديــد مســاحة النافــذه للســماح بكميــة الضــوء و التهويــه 

املبنى متعدد الطوابق
املناســب للفــراغ دون املبالغــه فــي مســاحة النوافــذ للتقليــل مــن عمليــة 

أمتصــاص الحــرارة الخارجيــة 

أو  تصميميــة  لدواعــي  الزجــاج  مســاحة  لزيــادة  الحاجــة  حالــة  4.فــي 
لرغبــة املســتخدم كأســتخدام الجــدران الزجاجيــة يجــب دراســة الحمــل 

العــزل   لزيــادة  معالــج  زجــاج  أســتخدام  و  عنــه  الناتــج  الحــراري 
5. يفضل أســتخدام كاســرات الشــمس األفقية أو الرأســية عند النوافذ 
للتقيلــل مــن دخــول اإلشــعاع الشم�ضــي بطريقــة ال تؤثــر ســلبا علــى اإلنــارة 

و التهويــة الطبيعيــة داخــل الفــراغ

6. يمكــن أســتخدام كاســرات الشــمس الثابتــة أو املتحركــة التــي تفاعــل 
مــع العوامــل الخارجيــة املتغيــرة للحفــاظ علــى جــودة البيئــة الداخليــة 

7. يمكــن أســتخدام املظــالت املفرغــه بنســبة ال تقــل عــن %50 للوصــل 
التعــرض لإلشــعاع الشم�ضــي دون  مــن  للتقليــل  البنائيــة  العناصــر  بيــن 

التأثيــر علــى التهويــة و اإلضــاءة الطبيعيــة 

8 يجــب إختيــار دهــان أو مــواد فاتحــة اللــون عنــد كســاء الفيــال بحيــث 
ال تقــل نســبة األلــوان الفاتحــة عــن %75 مــن إجمالــي الواجهــة بحيــث ال 

يقــل معامــل اإلنعــكاس 
9.يجب أختيار مواد ذات معامل أنعكاس شم�ضــي مناســب للتشــطيبات 

الخارجية 
البيئــة  و  الصحــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــي  املــواد  أســتخدام  10.يمنــع 
أو  علــى مكونــات عضويــة متطايــرة  تحتــوي  الــي  املــواد  و  كاألسبســتوس 

الفورمالديهايــد  علــى  تحتــوي  مــواد 
مــن  التقليــل  يفضــل  الداخليــة  تشــطيبات  مــواد  أختيــار  11.عنــد 

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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 العنارص املناخية
يجب أستغالل و تسخري العنارص املناخية لتحسني جودة الهواء 

الداخلية ومستوى راحة املستخدم وتقليل الحمل الكهربايئ

 العنارص املناخية
العنارص املناخية كحركة الرياح و 

أشعة الشمس

مسطحات خرضاء
يفضل توفري مسطحات خرضاء خارجية و بعض النباتات املحلية 

التي تستهلك مياة أقل لتحسني وتنقية الجو وأستخدام تقنيات 

ري متطورة وذات كفاءة كالري بتقطري

مسطحات خرضاء 
مسطحات خرضاء خارجية و 

بعض النباتات املحلية

الطاقة البديلة
 أستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 

لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح ضوئية فولطية  

ألواح ضوئية فولطية

  الطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 
لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح 

ضوئية فولطية  

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

أجــل  مــن  لإلزالــة  القابــل  الســجاد  أســتخدام  أو  الســجاد  أســتخدام 
للحساســية  املســببة  املــواد  و  الغبــار  تراكــم  منــع  و  التنظيــف  ســهولة 
12.يجــب التأكــد مــن جــودة و كفــاءة املــواد و األجهــزة الكهربائيــة كأجهــزة 
التبريــد و املــراوح و أختيــار أجهــزه صديقــة للبيئــة بحيــث تحــدد ملصقــات 
حيــث  مــن  الجهــاز  كفــاءة  مــدى  األجهــزة  أغلــب  علــى  املوجــودة  الطاقــة 

أســتخدام الطاقــة 
التشــطيبات  و  البنــاء  فــي  املصنعــة محليــا  املــواد  أســتخدام  13.يفضــل 
ملــا لــه دور فــي تشــجيع الصناعــة املحليــة و تقليــل التأثيــر الســلبي لعمليــة 

النقــل و التوصيــل علــى البيئــة 
14.عنــد تصميــم اإلنــارة اإلصطناعيــة يفضــل عــدم أســتخدام املصابيــح 
التي تولد حرارة أو ذات كفاءة منخفضة وتستهلك طاقة كبيرة باملقارنة 
مــع أنــواع املصابيــح األخــرى ويفضــل أســتخدام املصابيــح ذات األعمــار 

LED الطويلــة نســبيا وذات كفــاءة عاليــة كالفلورســينت و
15.يجــب أســتغالل و تســخير العناصــر املناخيــة لتحســين جــودة الهــواء 

الداخليــة ومســتوى راحــة املســتخدم وتقليــل الحمــل الكهربائــي

16. يجــب أختيــار املــواد املســتخدمة فــي الحوائــط و الســقف مــن مــواد 
ذات عــزل حــراري مناســب لتقلــل عمليــة أنتقــال الحــرارة إلــى داخــل املنــزل 
ممــا يقلــل الحمــل الكهربائــي و الضغــط علــى أجهــزة التبريــد و املكيفــات 
وعليــة يجــب أن ال يقــل مســتوى العــزل للســقف عــن R-5 و للحائــط عــن 
R-3 حيــث أن R هــي القيمــة الدالــة علــى ســرعة أنتقــال الحــرارة عبــر املــادة 
العــزل  R زاد  العــزل فكلمــا زادت قيمــة  مــع  R بعالقــة طرديــة  و ترتبــط 

الحــراري للحائــط و الســقف

فــي النوافــذ و األبــواب الخارجيــة و  17. يجــب أســتخدام زجــاج مــزدوج 
أســتخدام اإلطارات العازلة لجميع الفتحات املعرضة لألشــعة الشــمس 
كالنوافــذ و األبــواب وفتحــات املكيفــات و مــراوح الشــفط بحيــث تعتبــر 

هــذه الفتحــات مــن أهــم منافــذ الحــرارة 
18. يفضل توفير مسطحات خضراء خارجية و بعض النباتات املحلية 
التــي تســتهلك ميــاة أقــل لتحســين وتنقيــة الجــو وأســتخدام تقنيــات ري 

متطــورة وذات كفــاءة كالــري بتقطيــر 

19. يفضــل زراعــة ســطح الفيــال لألســتفادة مــن خاصيــة العــزل الحــراري 
املســتخدمة  النباتــات  أنــواع  دراســة  وجــوب  مــع  املزروعــه  لألســطح 
ومناســبتها لألســطح و دراســة وتصميــم نظــام الــري وتصريــف مناســب 
وحســاب األحمــال الناتجــة عــن هــذه األســطح ومراعتهــا عنــد التصميــم 

للمبنــى  اإلنشــائي 

لتوفيــر  الشمســية  كالطاقــة  البديلــة  الطاقــة  أســتخدام  يفضــل   .20
ألــواح  كأســخدام  الخارجيــة  اإلنــارة  و  امليــاة  لتســخين  الالزمــة  الطاقــة 

فولطيــة   ضوئيــة 
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األرتداد
أرتدادات األرض حسب 

مخطط املوقع

البناء داخل حدود األرض
 يجب االلتزام بالبناء داخل حدود االرض عدا االرتدادات املذكورة 

مبخطط املوقع الصادر لقطعة األرض املقرتح عليها املرشوع ما مل يتم 

النص عىل غري ذلك للمنطقة التابع لها هذه األرض

األرتدادات بني املباين 
بدون أسوار فاصلة أو معيقة 

لحركة السيارات 

بناء أسوار
 مينع بناء اسوار فاصلة عىل حدود االرض بني القطع ذات االستعامل 

السكني التجاري و السكني األستثامري معدد الطوابق

مسطحات خرضاء
أستغالل جزء من األرض 

كمسطحات خرضاء 
البناء عىل كامل األرض

يجب أن يتم البناء عىل كامل املساحة البنائية املرصح بها تخطيطيا أو 

استغالل املساحات الفارغة كمواقف أو مسطحات خرضاء

مواقف سيارات
أستغالل جزء من األرض ملواقف 

السيارات وحركتها

مدخل الشاحنات
مدخل الشاحنات ملنطقة التحميل و 

التنزيل لتفريغ و تنزيل

الفصل بني مداخل السيارات و الشاحنات
يفضل فصل حركة دخول وخروج الشاحنات و مواقع التنزيل و 

التحميل عن حركة السيارات

مدخل  سيارات
مدخل ملواقف السيارات

مداخل السيارات
مينع وضع مدخل أو مخرج السيارات من السكك  أو األرايض الجوار و 

يقترص عىل الشوارع فقط

مدخل  سيارات
مدخل ملواقف السيارات من 

جهة الشارع

أستخدام األرض

1. يجــب االلتــزام بالبنــاء داخــل حــدود االرض عــدا االرتــدادات املذكــورة 
لــم  بمخطــط املوقــع الصــادر لقطعــة األرض املقتــرح عليهــا املشــروع مــا 

يتــم النــص علــى غيــر ذلــك للمنطقــة التابــع لهــا هــذه األرض

2. يجــوز لــالدارة املختصــة طلــب دراســة مروريــة مــن االستشــاري علــى ان 
يتــم اعتمادهــا مــن االدارة املعنيــة وذلــك لبعــض املشــاريع ذات الطبيعــة 
بالنســبة  البنــاء  الســكنية و موقــع  الوحــدات  مــن حيــث عــدد  الخاصــة 

للشــوارع الرئيســية

ذات  القطــع  بيــن  االرض  حــدود  علــى  فاصلــة  اســوار  بنــاء  يمنــع   .3
التجــاري  االســتعمال 

4.  يجب أن يتم البناء على كامل املساحة البنائية املصرح بها تخطيطيا 
أو استغالل املساحات الفارغة كمواقف أو مسطحات خضراء 

5. يفضــل فصــل حركــة دخــول وخــروج الشــاحنات و مواقــع التنزيــل و 
التحميــل عــن حركــة الســيارات

6. يجــب األلتــزام بمواقــع مداخــل و مخــارج الســيارات حســب متطلبــات 
هنــاك  أن  البنــاء  رخصــة  صــدور  بعــد  تبيــن  حــال  وفــي  املعنيــة،  اإلدارة 
الشــوارع  أو  املــرور  حركــة  أو  الجــوار  مداخــل  و  مخــارج  بيــن  تعــارض 
و  املداخــل  تعديــل  طلــب  فــي  الحــق  املختصــة  لــإلدارة  يكــون  املحيطــة، 
أيــة  البلديــة  تتحمــل  أن  دون  القائــم  الوضــع  مــع  يتوافــق  بمــا  املخــارج 

التعديــل هــذا  بســبب  مســؤولية 

األرا�ضــي  أو  الســكك   مــن  الســيارات  مخــرج  أو  مدخــل  وضــع  يمنــع   .7
الصورة 1: تسوير أرض الفضاء

الجــوار و يقتصــر علــى الشــوارع ويجــب أال تتعــارض مــع مداخــل و مخــارج 
املبانــي القائمــة فــي الجــوار فقــط

منهــا  جــزء  أحتســاب  أو  لــألرض  املجــاورة  الســكك  أســتخدام  يمنــع   .8
الســيارات لعبــور 

نشــاطات  فــي  التجــاري  االســتعمال  ذات  األرا�ضــي  اســتغالل  يمنــع   .9
الصناعية أو ســكنية كالشــقق و ســكن العمال ويقتصر اســتغاللها على 

فقــط التجاريــة  النشــاطات 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  التجاريــةالوحــدة  املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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منسوب اإلرتداد
منسوب اإلرتدادات الجانبية بحد 

أقىص 30 سم

منسوب اإلرتدادات
يجب اال يختلف منسوب االرتدادات الجانبية للمبنى السكني التجارى 

عن منسوب الشوارع املحيطة مبا يتجاوز 30 سم

منحدر املعاقني 

 يراعى توفري منحدر للمعاقني مبيل ال يزيد عن 1:12 عند املداخل 
وتغري املناسيب

منحدر املعاقني
منحدر للمعاقني عند املدخل

مركز تجاري
مركز تجاري يحتوي عىل محالت 

تفتح للداخل فقط

محالت و معارض
مينع الجمع بني محالت تفتح للخارج و اخرى اىل الداخل بنفس املبنى

محالت و معارض
محالت و معارض تفتح للخارج فقط

الصورة 2: أستغالل السكك

طابق الرسداب
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات فقط

الطابق األريض
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات و فراغات تجارية

أستخدامات طوابق املبنى التجاري
يقترص أستخدام طابق الرسداب يف املبنى عىل الفراغات 

الخدمية و مواقف السيارات ومينع أستغالله يف النشاطات 

السكنية أو التجارية

متكرر املواقف
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات

طابق السطح
الفراغات الخدمية

الطابق امليزانني
الفراغات الخدمية و فراغات تجارية

طابق الخدمات
الفراغات الخدمية

املتكرر التجاري
فراغات تجارية

1. يجــب ان تتناســب املــواد املســتعملة فــى تشــطيب الواجهــات الخارجيــة 
مــع طبيعــة نشــاط املبنــى و كذلــك حســب الشــوارع املطــل عليهــا املبنــى 
للعوامــل  التحمــل  قــوة  مــواد ذات جــودة  و  و بحيــث يراعــى اســتخدام 

الخارجيــة 

الســكني  للمبنــى  الجانبيــة  االرتــدادات  منســوب  يختلــف  اال  يجــب   .2
ســم   30 يتجــاوز  بمــا  املحيطــة  الشــوارع  منســوب  عــن  التجــارى 

3. يجب توفير مدخل للسطح عن طريق أحد األدراج الداخلية  

4. يراعــى توفيــر منحــدر للمعاقيــن بميــل ال يزيــد عــن 1:12 عنــد املداخــل 
وتغيــر املناســيب

5. يفضل أن يطل املدخل الرئي�ضــي للمبنى على شــارع رئي�ضــي و يراعى ان 
يكــون املدخــل مميــزا فــى الواجهــة التــي يقــع فيهــا ، مــن ناحيــة التصميــم و 

األبعــاد و مــواد التشــطيب

6. يمنــع الجمــع بيــن محــالت تفتــح للخــارج و اخــرى الــى الداخــل بنفــس 
املبنــى

مــن  الخارجيــة  املحــالت  لجميــع  الرئي�ضــي  املدخــل  تكــون  أن  يجــب   .7
أو  الســكك  جهــة  هــروب  أو  خدمــه  أبــواب  بوجــود  ويســمح  الشــوارع 

ذلــك تطلــب  حــال  فــي  املجــاورة  األرا�ضــي 

8. في حال بناء طابق سرداب للمبنى يراعى التالي:

أ. يقتصر أستخدام طابق السرداب في املبنى على الفراغات الخدمية و 

املبنى السكني 
مواقف السيارات ويمنع أستغالله في النشاطات السكنية أو التجارية

إجــراء  عنــد  الجــوار  ملنشــآت  الســالمة  شــروط  جميــع  توفيــر  يجــب  ب. 
وصــب  امليــاه  ونضــح  الســرداب  لطوابــق  والصــب  الحفــر  عمليــات 

الخازوقيــة األساســات 

ت. عمــل الحائــط الســاند بجوانــب الحفــر ويراعــى عــدم بــروز أي أجــزاء 
فــي الشــوارع والســكك إال بعــد تقديــم  منــه خــارج حــدود قطعــة األرض 

تصميمهــا اإلنشــائي لالعتمــاد وأخــذ املوافقــات الالزمــة لذلــك

ث. يجــب عــدم اســتغالل أرض الجــوار لتخزيــن املعــدات أو ألي غــرض 
موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  إال  اإلنشــاء  وأثنــاء  املوقــع  تجهيــز  خــالل 

املختصــة واإلدارة  الجــوار  أرض  مالــك  مــن  خطيــة 

ح. يجــب تزويــد طابــق الســرداب بالوســائل و املعــدات الالزمــة لصــرف 
وتنقيــة امليــاة

مــن خــالل درج  بالطابــق األر�ضــي  الســرداب  يجــب أن يتصــل طابــق  خ. 
مســاحة  حســب  للطــوارئ  ثانويــة  مخــارج  توفيــر  ضــرورة  مــع  داخلــي 
الطابــق و أســتخدامه كمــا يمنــع فصــل الســرداب واســتخدامة منفصــال 

األر�ضــي الطابــق  عــن 

9. في حال بناء طابق ميزانين للمبنى السكنية التجارية يراعى التالي:

تجاريــة  ألغــراض  أو  املبنــى  تخــدم  خدميــة  ألغــراض  أ.اســتغالله  
للمحــالت ميزانيــن  أو  كاملكاتــب 

األرض  الطابــق  عــن  امليزانيــن  أســتخدام  فصــل  عنــد  ب. 
الســكني  املدخــل  فصــل  يجــب  للمكاتــب  منفصــال  كأســتخدامه 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  التجاريــةالوحــدة  املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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ميزانني للمحل 
ميزانني لخدمة املحل التجاري

طابق امليزانني
 يرصح بعمل ميزانني خاص باملحالت الخارجية يف املبنى 

ومينع أستغالل امليزانني الواقع يف املحالت ألغراض خدمية 

للمبنى أو كمكاتب تجاريه و يقترص بناء هذا امليزانني عىل 

خدمة املحل التجاري

ميزانني للمبنى
ميزانني لخدمة املبنى متعدد الطوابق

مدخل للسطح
يجب توفري مدخل للسطح عن طريق أحد األدراج الداخلية  

درج مؤدي للسطح
درج داخيل مؤدي للسطح

طابق الرسداب
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات فقط

الطابق األريض
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات و فراغات تجارية

أستخدامات طوابق املبنى التجاري
يقترص أستخدام طابق الرسداب يف املبنى عىل الفراغات 

الخدمية و مواقف السيارات ومينع أستغالله يف النشاطات 

السكنية أو التجارية

متكرر املواقف
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات

طابق السطح
الفراغات الخدمية

الطابق امليزانني
الفراغات الخدمية و فراغات تجارية

طابق الخدمات
الفراغات الخدمية

املتكرر التجاري
فراغات تجارية

أبواب املحالت الخارجية

 يجب أن تكون املدخل الرئييس لجميع املحالت الخارجية من 
الشوارع ويسمح بوجود أبواب خدمه أو هروب جهة السكك أو 

األرايض املجاورة يف حال تطلب ذلك

باب جانبي 
باب جانبي خدمي لخدمة املعرض 

التتجاري

منطقة التحميل و التفريغ
منطقة التحميل و التفريغ يف الجزء 

الجانبي للمبنى

فراغات التحميل و التنزيل
يجب ان ال تطل فراغات التحميل و التنزيل عىل الشوارع الرئيسية

املكاتــب لهــذه  التجــاري  املدخــل  عــن 

املبنــى  فــي  الخارجيــة  باملحــالت  خــاص  ميزانيــن  بعمــل  يصــرح  ت. 
وتحســب  املســاحة  و  كاإلرتفــاع  املطلوبــة  الشــروط  توفــر  حــال  فــي 
ويمنــع  بــه  الخــاص  املحــل  مســاحة  مــن  ميزانيــن  كل  مســاحة 
للمبنــى  خدميــة  ألغــراض  املحــالت  فــي  الواقــع  امليزانيــن  أســتغالل 
خدمــة  علــى  امليزانيــن  هــذا  بنــاء  يقتصــر  و  تجاريــه  كمكاتــب  أو 

التجــاري املحــل 

ســعة  ذو  مصعــد  أو  متحــرك  كهربائــي  ســلم  عمــل  يجــب  ث. 
و  األر�ضــي  الطابــق  أســتغالل  عنــد  املركــز  ملســاحة  مناســبة 

تجــاري  كمركــز  امليزانيــن 

امليزانيــن طابــق  فــي  شــرفات  أو  بلكونــات  عمــل  يمنــع  ج. 

التالــي: يراعــى  الســطح  طابــق  بنــاء  حــال  فــي  .10

املصاعــد  أجهــزة  غــرف  لبنــاء  الســطح  طابــق  بإضافــة  يصــرح  أ. 
و  الهواتــف  و  الكهربائيــة  املضخــات  غــرف  و  امليــاه  خزانــات  و 
كمــا  الســباحة  وحمامــات  )برجــوالت(  التجميليــة  املظــالت  بعــض 
و  )جمنازيــوم(  الرياضيــة  التدريبــات  صــاالت  بإنشــاء  يســمح 

لهــا التابعــة  الخدمــات 

مــن  بــه  الخاصــة  البرجــوال  و  الســباحة  حــوض  يســتثنى  ب. 
مســاحة  مــن  املئويــة  النســبة  ضمــن  يدخــل  ال  و  االرتــداد  شــرط 

ت ا ء نشــا إل ا

الســطح طابــق  لخدمــة  املصاعــد  بوصــول  يصــرح  ت. 

لطابــق  الســقف  منســوب  فــوق  أنشــاءات  أي  وضــع  يمنــع  ث. 
غرفــة  ذلــك  مــن  يســتثنى  و  الســباحة  حــوض  منســوب  أو  الســطح 
معــدات  و  امليــاة  خزانــات  و  األدنــى  بحدهــا  الســلم  و  املصعــد 

املركــزي التكييــف 

الصحــون  و  الخــزان  و  املعــدات  مواقــع  تحديــد  يجــب  ج. 
املعماريــة  املعالجــة  طريقــة  وتوضيــح  التلفزيونــي  للبــث  الالقطــة 
ال  بحيــث  لألعتمــاد  املخططــات  تقديــم  العناصرعنــد  لهــذه 

العــام املنظــر  تشــوة 

ملواقــف  املخصصــة  الطوابــق  تحويــل  أو  اســتغالل  يمنــع   .11
اســتخدامها  يقتصــر  و  ســكنيه  أو  تجاريــه  ألغــراض   الســيارات 

الســيارات  مواقــف  و  الخدمــات  علــى 

الشــوارع  علــى  التنزيــل  و  التحميــل  فراغــات  تطــل  ال  ان  يجــب   .12
الرئيسية

ميــاه  بــدورات  األطفــال   رعايــة  إلحــاق غرفــة  يراعــى  أن  يجــب   .13
الســيدات

أر�ضــى  طابــق   ( عــن  ارتفاعهــا  يزيــد  التــي  املبانــي  تزويــد   يراعــى   .14
باإلضافــة   ، النفايــات  مــن  للتخلــص  بأنبــوب   ) علوييــن  طابقيــن   +
االكتفــاء  ويمكــن  األر�ضــي  الــدور  فــى  النفايــات  لتجميــع  غرفــة  إلــى 
للمبانــي  فقــط  األر�ضــي  الطابــق  فــى  النفايــات  لتجميــع  بغرفــة 

ذلــك. عــن  ارتفاعهــا  يقــل  التــي 

بشــكل  معماريــا  اإلطفــاء  معــدات  مــكان  معالجــة  يجــب   .15

بهــو  و  باملمــرات  للعمــال  الحركــة  تعيــق  ال  بحيــث  مناســب 
إدارة  مواصفــات  فــق  و   ، عليهــا  تــدل  عالمــات  توفيــر  و   ، املدخــل 

املدنــي. الدفــاع 

تقــل  ال  ميــل  عمــل  مبنــى  الى  مكشــوف  ســطح  بــكل  يجــب   .16
الــى  األمطــار  ميــاه  بانســياب  يســمح  بحيــث   %  1 عــن   نســبته 
تــؤدى  التــى  و  )جاليترابــات(  لذلــك  املعــدة  النظاميــة  املخــارج 
مــن  بوصــات   3 عــن  تقــل  ال  بأقطــار  راســية  أنابيــب  الــى  بالتالــي 

للمبنــى. املالصقــة  األرصفــة  الــى  يعادلهــا  مــا  او  �ضــى  فــى  البــى 
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بروز الدرج
يسمح بربوز الدرج 30 سم يف اإلرتداد

الطابق املتكرر
يسمح بربوزة 1.5 م يف اإلرتداد جهة الشارع

الطابق املواقف
يسمح بربوزة 1.5 م يف اإلرتداد جهة الشارع

طابق الرسداب
يسمح ببنائه يف اإلرتداد

الطابق امليزانني
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

أرتدادات املبنى املتعدد الطوابق
أرتدادات الطوابق يف املبنى متعدد الطوابق

طابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف الذي يقع أسفلة 

الطابق األريض
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

الطابق املتكرر
 بروز جاميل 30 سم

بروزات جاملية غري مستغلة 
 يسمح بربوز بعض العنارص الجاملية والديكورات 

رشيطة أن تكون عنارص جاملية فقط وغري مستغلة

طابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف الذي يقع أسفلة 

الطابق األريض
بروزات جاملية بروز  جاميل 30 سم بعد أرتفاع 2.4م من مستوى التشطيبات الخارجية

يسمح للمحالت و املعارض التجارية الربوز ببعض 

الحاليات مبا ال يتجاوز 0.3 م عن حد االرض

بروز جاميل
بروز جاميل للمحالت يف الطابق األريض
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1. طابــق الســرداب: يســمح ببنائــه فــي كافــة االرتــداد مــع مراعــاة عــدم بــروز 
أي جــزء منــه أو مــن األساســات الخاصــة بــه خــارج حــدود القطعــة مــع 

مراعــاة ســالمة وأمــن منشــآت الجــوار
الطابــق  ارتــدادات  تحديــد  يتــم  امليزانيــن:  طابــق  و  االر�ضــي  الطابــق   .2
البلديــة  دائــرة  عــن  الصــادر  األرض  موقــع  مخطــط  حســب  األر�ضــي 

لتخطيــط وا
3. طابــق متكــرر املواقــف: يســمح ببــروزه 1.5م فــي االرتــداد االمامــي جهــة 
يزيــد عرضهــا عــن  التــي  12م  والســكك  يزيــد عرضــة عــن  لــذي  الشــارع 
6م  قــد يســمح باســتغالل كامــل حــدود األرض شــريطة موافقــة الدائــرة 

املختصــة
4. الطابــق املتكــرر التجــاري: يســمح ببروزهمــا 1.5م فــي االرتــداد االمامــي 
جهــة الشــارع الــذي يزيــد عرضــة عــن 12م و الســكك التــي يزيــد عرضهــا 
عــن 6م كمــا يصــرح عمــل بعــض البــروزات الجماليــة الغيــر مســتغلة بمــا 

ال يزيــد عــن 30 ســم
5. طابــق الســطح يجــب ان يرتــد 1.5 م مــن حــدود ســقف الطابــق الــذي 

يقــع اســفله جهــه الشــارع والســكك
6. الــدرج: يســمح ببــروزه بمــا ال يزيــد عــن 0.3 م باالرتــدادات علــى ان يبــدا 

هــذا البــروز بعــد ارتفــاع 2.4 م  مــن مســتوى تشــطيب األرض الخارجيــة
7. بــروزات جماليــة فــي االرتــداد: يســمح ببــروز بعــض العناصــر الجماليــة 
والديكــورات علــى النحــو التالــي شــريطة أن تكــون عناصــر جماليــة فقــط 

وغيــر مســتغلة
- الــدور األر�ضــي: يســمح ببروزهــا 30 ســم بعــد أرتفــاع 2.4م مــن مســتوى 

التشــطيبات الخارجيــة 
- طابق امليزانين/ طابق املتكرر: يسمح ببروزها 30 سم 

-السطح: يسمح ببروزها 30 سم
و  القواعــد  و  األســتنادية  للجــدران  إنشــائية  بــروزات  عمــل  يمنــع   .8

األرض قطعــة  حــدود  خــارج  املبنــى  أساســات 
9. يســمح للمحــالت و املعــارض التجاريــة البــروز ببعــض الحاليــات بمــا ال 

يتجــاوز 0.3 م عــن حــد االرض

املبنى الرئي�ضي
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1. نســبة طابــق امليزانيــن: يجــب أن ال تتجــاوز مســاحة امليزانيــن %70 مــن 
مســاحة الطابــق األر�ضــي أو  فــي حــال عمــل ميزانيــن للمحــالت و املعــارض 

يجــب أن يتــم حســاب %70 مــن مســاحة هــذا الفــراغ فــي الــدور األر�ضــي

2. نســبة طابــق الســطح: ال يســمح ببنــاء طابــق الســطح باســتثناء بيــت 
ضمــن  إضافتــة  ذكــر  يتــم  مالــم  املعــدات  و  املصعــد  غرفــة  و  الــدرج 
مخطــط موقــع األرض، وفــي حــال الســماح ببنــاء طابــق الســطح يجــب علــى 
أال تتجــاوز نســبته 35 % مــن مســاحة ســطح الطابــق الــذي يقــع أســفله 

الــدرج والخدمــات بيــت  وتشــمل هــذه النســبة 

املبنى الرئي�ضي

نسبة  امليزانني
نسبة امليزانني من املحل التجاري

نسبة  امليزانني 
نسبة امليزانني من  املبنى املتعدد 

الطوابق مستثنيا مساحة املحالت 

و املعارض

نسبة امليزانني 
يجب أن ال تتجاوز مساحة امليزانني %70 من مساحة الطابق األريض 

أو  يف حال عمل ميزانني للمحالت و املعارض يجب أن يتم حساب 

%70 من مساحة هذا الفراغ يف الدور األريض

طابق السطح
مساحة طابق السطح

طابق األول
مساحة سطح الطابق األول

مساحة طابق السطح 
 يسمح ببناء طابق السطح رشيطة أال تتجاوز نسبته %35 من 

مساحة سطح الطابق الذي يقع أسفله وتشمل هذه النسبة بيت 

الدرج والخدمات
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أدنى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن1.20 م من 
منسوب ادنى طريق

منسوب الطابق األر�ضي
يراعى اال يزيد منسوب ارضية الطابق االر�ضى 
عن 0.45 م من منسوب اعلى طريق او 1.20 

م من منسوب ادنى طريق

أعلى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن 0.45 م من 
منسوب اعلى طريق

للوحــدة  املســموح  لالرتفــاع  االق�ضــى  الحــد  تحديــد  يتــم  عامــة  بصفــة 
الســكنية بمخطــط املوقــع الصــادر لــألرض و يســتثنى مــن تلــك الرتفاعــات 

مــا يلــى:
البرجــوالت و  الــدرج وغرفــة املصاعــد وغــرف الخدمــات و  بيــت  • أعلــى 

بالســطح املظــالت 
و  املداخــن  التراثيــة  األبــراج  و  القبــاب  و  املائلــة  واألســقف  الزخــارف   •

الهوائيــات و  امليــاه  خزانــات 

االرتفاع األق�ضى االرتفاع الصافى االدنى الطابق

متغير 2.7 م السرداب

6.8م شامال ارتفاع 
امليزانين

3.0 م االر�ضى

2.7 م امليزانين

4 م 2.7 م طابق مواقف 

4.25 م 3.0 م الطابق املتكرر 
التجاري

2.7 م 2.2 م طابق الخدمات

3.5 م 2.7 م طابق السطح

1.8م  1.2م سور السطح

               

املنســوب  مــن  مأخــوذة  ذكرهــا  الســابق  املناســيب  ان  مالحظــة  مــع   . 1
املرجعــي و فــى حالــة ان تطــل قطعــة االرض علــى اكثــر مــن شــارع مختلفــى 

املبنى الرئي�ضي
املناســيب يراعــى اال يزيــد منســوب ارضيــة الطابــق االر�ضــى عــن 0.45 م 

مــن منســوب اعلــى طريــق او 1.20 م مــن منســوب ادنــى طريــق 

الــدور  ألرتفــاع  وفقــا  للمبنــى  أرتفــاع  أق�ضــى  أحتســاب  يراعــى   .2
املنســوب  مــن  3.5+م   )4.25  * بهــا  املصــرح  الطوابــق  األر�ضي+)عــدد 

ملرجعــى ا

3. يجب أن ال يقل االرتفاع الصافي لألبواب الداخلية  عن  2.10 م 

4. يجــب ان ترتفــع انابيــب التهويــة و املداخــن بمــا ال يقــل عــن1.5 م فــوق 
ســقف اعلــى طابــق علــى واجهــة املبنــى

االنشــطة  ذات  املبانــي  لبعــض  االرتفــاع   فــي  بالتجــاوز  يســمح  كمــا   .5
الخاصة مثل املعارض و دور الســينما و املســارح و قاعات املؤتمرات ....

الــخ بحيــث يصبــح أق�ضــى ارتفــاع 6م

أرتفاعات طوابق املبنى التجاري
 أدىن أرتفاع لفراغات املبنى التجاري يف كل طابق

طابق الرسداب
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

الطابق األريض
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

متكرر املواقف
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

طابق السطح
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

الطابق امليزانني
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

طابق الخدمات
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

املتكرر التجاري
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

أرتفاعات طوابق املبنى التجاري
أقىص أرتفاعات لطوابق املبنى التجاري

طابق الرسداب
اإلرتفاع الكيل للطابق متغري

الطابق األريض
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

متكرر املواقف
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

طابق السطح
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

الطابق امليزانني
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

طابق الخدمات
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

املتكرر التجاري
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح
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أرتفاع األبواب
يجب أال يقل ارتفاع األبواب عن 2.1 م

أرتفاع األبواب
أسوار حمايةيجب أال يقل ارتفاع األبواب عن 2.1 م

يجب وضع أسوار حماية  داخلية أو خارجية للنوافذ القابلة 
للفتح التي يقل أرتفاع الجلسات فيها عن اإلرتفاع املطلوب

جزء غير قابلة للفتح 
يجب جعل األجزاء التي تقل عن اإلرتفاع املطلوب من النوافذ 

أجزاء غير قابلة للفتح

أرتفاع جلسات النوافذ
يجب أال يقل ارتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 

م في الدور األر�ضي و 1م في األدوار العلوية

الطابق األول
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 1م في 

الطابق األول و الطابق الثاني و طابق السطح

الطابق األر�ضي
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 م 

في الطابق األر�ضي 

أ. يجــب أال يقــل ارتفــاع جلســات النوافــذ عــن 0.9 م فــي الــدور األر�ضــي 
و 1م فــي األدوار العلويــة وأي نوافــذ يقــل ارتفاعاهــا عــن الحــد املطلــوب 
يجــب حمايتهــا بأســوارخارجية أو داخليــة حتــى األرتفــاع املطلــوب أو جعــل 

أجــزاء النوافــذ التــي يقــل أرتفاعهــا عــن 1م غيــر قابلــه للفتــح

الخاصــة  الجــدران  أو  الحمايــة  أســوار  أرتفــاع  يقــل  ال  أن  يجــب  ب. 
1.2م عــن  بالشــرفات 

ارتفاعات جلسات النوافذ و أسوار الحماية

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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أ . يجــب توفيــر الحــد األدنــى مــن املتطلبــات األساســية للمســكن فــي جميــع 
الشــقق الســكنية كغرفــة نــوم واحــدة و غرفــة معيشــة و مطبــخ وحمــام 

بأســتثناء األســتديوهات مراعــاة الحــد األدنــى للمســاحة املبنيــة
ب . يجب أن يتم دراســة مســاحات الغرف بحيث تؤدى وظيفتها و تتســع 
لتأثيثهــا علــى أكمــل وجــه ، كمــا يجــب مراعــاة تناســب مســاحات وعــدد 
الحمامــات ومســاحة املطبــخ مــع عــدد غــرف الوحــدة الســكنية، ومراعــاة 
توفيــر حمــام مشــترك لغــرف النــوم الــي اليوجــد بهــا حمــام خــاص  و بشــرط 
أال تقــل مســاحة أرضيــة أو مقاســات أيــة غرفــة مــن غــرف املبنــى عمــا يلــي:

األبواب 
)م(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

فراغات املبنى

2.0 متغير 3.0 املدخل الرئي�ضى

1.2  14 3.3 املحل التجارى

2.0  60 6.0 املعرض التجارى

2.0 - 3.0 املمر التجارى

3.0
%2 من املساحة 
التجارية وبحد 

أدنى 9*9
-

و  التحميــل  فــراغ 
يــل لتنز ا

1.2
1.5 % من 
املساحة 
التجارية

6.0

غرفة الصالة

1.0 12 3.0 غرفة رعاية اطفال

1.0 - 2.5 بيت الدرج

1.0  7 2.2 غرفة الحارس

0.8  3.0 1.6 حمام الحارس

1.6
حسب شروط الدائرة املختصة

غرفة املضخات

1.6 غرفة الكهرباء

3.0  25.0 5.0 او  املحــول  غرفــة 
ت ا لــد ملو ا

1.6
حسب شروط الدائرة املختصة

غرفة االتصاالت

1.2 غرفة الغسيل

0.8 1.8 1.0 دورة املياه العامة

1.4 يحدد حسب عدد الحاويات غرفة النفايات

- - 3.0 الفراغ امام املصاعد

- - 1.5
و  املكاتــب  بيــن  املمــر 

لشــقق ا

فراغات املبنى 
األبواب 

)م(
املساحة الدنيا 

)م2(
العرض الصافي 

األدنى)م(
فراغات املكاتب

1.0  14.0 3.5 غرفة املكتب

1.5  50 - املكتب الفتوح

1.1 16.0 3.5 غرفة األستقبال

0.9 5.0 2.2 املطبخ التحضيرى

0.8  3.5 1.6 حمام

.0 2.0 1.1 دورة املياه

1.0 - 1.0 الشرفة

- - 1.2 املمربين الغرف

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

 

األبواب 
)م2(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

املناور الخدمية

0.7 9.0 3.0
منور خاص 

بالفراغات املكتبية

0.7 5.0
2.0 منور خاص بمطبخ 

واحد

0.7 7.0 2.0
منور مشترك 

ملطبخين أو أكثر في 
نفس الطابق

0.7 1.0 1.0
منور خاص 

بالحمامات و دورات 
املياه

0.7 4.0 2.0 منور خاص بساللم

املناور الخدمية

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

1. في حال اضافة اكشاك بيع داخل املمرات التجارية يراعى االتي:

أ. ترك مسافات على جانبي الكشك ال تقل عن 1.5 م ملرور املتسوقين
ب. يجــب أال يزيــد بعــد الكشــك عــن 2.7 م و أال تتصــل االكشــاك ال كثــر 

مــن 6.0 م
ت. يجــب أال تقــل األكشــاك املســافات بيــن األكشــاك املنفصلــة عــن 3.0 

م
2. يجــب توفيــر مصلــى و ميضــأه للرجــال و النســاء  فــي املبانــي التجاريــة  

التــي تزيــد مســاحتها عــن 500 م2
3. يجــب توفيــر دورة ميــاة عموميــة لــكل 4 محــالت تجاريــة و بحــد أدنــى 

دورة واحــدة
4. يجــب توفيــر دورة ميــاه لــكل معــرض تجــارى وفــي حــال زادت مســاحة 
دورة   + رجــال  ميــاه  توفيردورتــي  فــي  يجــب  م2   1000 عــن  املعــرض 
دورة  الــى  باإلضافــة  التجاريــة  املســاحة  مــن  م2   1000 ألول  للســيدات 

اضافيــة م2   500 لــكل  للســيدات  اخــرى  و  للرجــال 
دورتــي   + رجــال  ميــاه  دورات   3 توفيــر  يجــب  التجــاري  املركــز  فــي   .5
دورة  الــى  باإلضافــة  املســاحةالتجارية  مــن  م2   1000 ألول  للســيدات 

اضافيــة م2   700 لــكل  للســيدات  اخــرى  و  للرجــال 
6. يجب اال يزيد طول املعرض / املحل التجاري عن 3 اضعاف عرضه

7. باملراكــز التجاريــة يجــب توفيــر حمــام رجــال و حمــام نســاء اضافييــن 
علــى االقــل لــذوى االحتياجــات الخاصــة اذا زادت املســاحة التجاريــة عــن 

1800 م2 و ذلــك وفــق املعاييــر االتيــة:

املراكز التجارية

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

أ.  توفيــر الفراغــات واإلمكانيــات الكافيــة ملســاعدة املعــاق علــى الحركــة 
بســهولة داخــل وخــارج الــدورة حســب املعاييــر التصميميــة الدوليــة

ب.  تفتــح أبــواب الــدورة الخاصــة باملعــاق للخــارج وال يقــل عــرض البــاب 
عــن )82( ســم ويرتفــع عــن ســطح األرض مســافة )20( ســم

بالــدورة  الخاصــة  وامللحقــات  التحكــم  وأدوات  األحــواض  تثبــت  ت.  
كاملناشــف وحامــل الــورق وخالفــه علــى ارتفــاع ال يقــل عــن )76( ســم وال 

يزيــد عــن )137( ســم 
ث.  يســتعمل مرحــاض إفرنجــي ال يقــل ارتفاعــه عــن )36( ســم ليمكــن 

اســتعماله املعــاق  للطفــل 
ج. و أن يراعى تزويد املبنى املتعددة األدوار بدورة مياه خاصة باملعاقين 

بكل طابق يوجد به دورات مياه مجمعة
ح.الحد األدنى ملساحة الحمام )2.20( م2 

 

8. غرفة تجميع النفايات و أنبوب رمي القمامة:
أ. يجــب أن تكــون مســاحة غرفــة النفايــات فــي االســواق التجاريــة بحيــث 
تســمح بوضــع عــدد مناســب مــن الحاويــات داخلهــا طبقــا للجــدول التالــي:

الحد األدنى ملساحة 
غرفة النفايات )م(

عدد الحاويات 
املطلوبة

املساحة )م2(

1.30 × 1.60 حاوية واحدة 600

1.60 × 2.50 2 حاوية 1200

2.60 × 3.00 4 حاوية 2400 - 1200

3.00 × 3.80 6 حاوية 3600 – 2401

3.00 × 5.00 8 حاوية 4800 - 3601

4.50 × 5.00 12 حاوية 6400 - 4801

4.50 × 6.20 14 حاوية أكثر من 6400

الســكنية  و  املكتبيــة  البنايــات  فــي  النفايــات  غرفــة  مســاحة  تكــون  ب. 
متعــددة الطوابــق و التــى بهــا مرمــى نفايــات بحيــث تســمح بوضــع عــدد 

التالــي: للجــدول  طبقــا  داخلهــا  الحاويــات  مــن  مناســب 

الحد األدنى ملساحة  عدد الحاويات  عدد املكاتب بالبناية
1.30 × 1.60 حاوية واحدة 1-10

1.60 × 2.50 2 حاوية 11-20

2.60 × 3.00 4 حاوية 40 - 21

3.00 × 3.80 6 حاوية 60 – 41

3.00 × 5.00 8 حاوية 80 - 61

4.50 × 5.00 12 حاوية 140 - 81

4.50 × 6.20 14 حاوية أكثر من 140

ت. انبوب رمي القمامه: 
1.ان يخصــص لــه فــراغ ذو بــاب يغلــق اليــا و ذلــك بــكل طابــق ســكنى و أال 

يقــل قطــر االنبــوب الداخلــي عــن 0.60 م 
2. أن يكــون مــن مــادة ناعمــة امللمــس ، غيــر قابلــة للصــدأ أو التعفــن ، و 

مقاومــة لتســرب امليــاه
3.  أال تتجــاوز زاويــة ميلــه عــن اإلتجــاه العمــودي – فــى اى نقطــة تغييــر 
للمســار - عــن 30 درجــة ، و ذلــك لضمــان ســهولة حركــة القمامــة داخلــه

4.  أن يزود بفتحة تنظيف قابلة لإلغالق في السطح
5.  أن يــزود بنظــام إنــذار حريــق و برشاشــات حريــق تلقائيــة و رشاشــات 

نظافــة بــكل طابــق
6.  يشــترط فــى غــرف النفايــات أن تكــون فــى الطابــق األر�ضــي و تفتــح علــى 
، و ال يجــوز أن  مــن خــالل ممــر خدمــة  أو  الســكة مباشــرة  أو  الشــارع 
يوجــد أي عائــق فــي مســار حاويــات القمامــة مــن الغرفــة الــى مركبــات جمــع 

القمامــة.ذ
أو  للبنايــة  النفايــات علــى صالــة املدخــل  تفتــح غرفــة  بــأن  7. ال يســمح 

الســكان لحركــة  املســتخدمة  الرئيســة  املمــرات  أو  الــدرج 
8.  يراعــى أال يقــل عــرض األبــواب و املداخــل و املخــارج و املمــرات ، التــي 

تمــر مــن خاللهــا حاويــات النفايــات عــن 1.20م
9.  يراعــى أن تك�ضــى أرضيــة و جــدران غرفــة النفايــات - )بكامــل ارتفــاع 

غرفة النفايات
ملنــع  جدرانهــا  عــزل  و  تنظيفهــا  لتســهيل  الســيراميك  ببــالط   - الجــدار( 
تســرب امليــاه ، مــع تزويــد الغرفــة بصنبــور مــاء ، و تجهيزهــا بمصــرف ميــاه 

متصــل بخطــوط الصــرف الصحــي للمبنــى
ملنــع  النفايــات  لغرفــة  ذاتــي  إغــالق  ذو  محكــم  بــاب  توفيــر  يراعــى   .10
الغرفــة لتهويــة  جيــد  نظــام  توفيــر  مــع   ، الحشــرات  و  الروائــح  انتشــار 

11.  يراعــى اســتخدام ضاغــط النفايــات فــي املراكــز التجاريــة ، و األبــراج 
التــي يزيــد عــدد شــققها عــن 140 شــقة

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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1. الفراغات املكتبية
يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 

)%10( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 1.5 م2 

2. الفراغات الخدمية كالحمامات و املطابخ
أ. يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 

)%5( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 0.5 م2 
بالنســب  األلتــزام  شــريطة  الســقف  فــي  الفتحــات  هــذه  عمــل  يجــوز  ب . 
املذكــورة و أن تكــون متصلــة بالهــواء الخارجــي مباشــرة و أن تكــون مــزودة 

بوســائل فتــح ميكانيكيــه علــى أرتفــاع مناســب
ت. يجــب أن تكــون فتحــات اإلضــاءة و التهويــه متصلــة بالهــواء الخارجــي 

بكامــل مســاحتها
ث. يجــب أن تؤمــن لكافــة غــرف و صــاالت وممــرات و ســاللم و مطابــخ 
كذالــك  و  املحــدده  الطبيعيــة  التهويــه  و  اإلضــاءة  مبنــى  أي  حمامــات  و 
التهويــه الثانويــه أو التهويــه املتقاطعــة عنــد زيــادة عمــق الغرفــة عــن ثــالث 

أضعــاف عرضهــا
ج. عنــد الحاجــه إلــى إضــاءة وتهويــه أي مدخــل أو ممــر مــن خــالل الغرفــة 
املجــاورة لــه فأنــه يجــب أضافــة مســاحته إلــى مســاحة الغرفــة لتحديــد 

مقــدار التهويــه الالزمــة
ح. يســمح بتوفيــر منــاور لتهويــة  وإنــارة الفراغــات الخدميــة أو املكتبيــة 
فــي  الخدميــة  الفراغــات  مــع  املكتبيــة  الفراغــات  أشــتراك  يمنــع  بحيــث 

 نسبة اإلضاءة والتهوية الطبيعية

فتحة السقف
فتحة تهوية وإنارة قابلة للفتح في سقف الفراغ 

فتحات التهوية في السقف
ييجب أن تكون متصلة بالهواء الخارجي مباشرة و 
مزودة بوسائل فتح ميكانيكيه على أرتفاع مناسب

مفاتيح التحكم 
مفاتيح التحكم لفتح وأغالق 

فتحة  السقف

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

الفراغات املكتبية
يجب توفري إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها الكلية عن 

)%10( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة مبساحة 1.6 م2 لتهوية وإنارة 

فراغ مبساحة 16م2 ما يعادل %10 من 

مساحة الفراغ

الفراغات  الخدمية
يجب توفري إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها 

الكلية عن )%5( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة مبساحة 0.5م2 لتهوية وإنارة 

فراغ مبساحة 7.5م2 
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املبانــي  بعــض  فــي  الطبيعيــة  األضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  تعــذر  حــال  فــي 
يجــوز  فأنــه  الطبيعيــة   التهويــة  تتوجــب  التــي ال  الفراغــات  فــي  التجاريــة 

مايلــي: شــريطة  امليكانيكيــه  التهويــه  و  باألضــاءة  اســتبدالها 
أ . أن يتوفر في هذه األبنيه نظام تكييف هواء مركزي و أضاءه كهربائية 

في جميع أجزاء املبنى  مطابقا للمواصفات و الشروط
ب . أن يتحمل املهندس املســؤول حســابات اإلضاءة و التكييف املركزي 
و التهويــه امليكانيكيــه طبقــا للمواصفــات املعتمــدة لــدى األدارة املختصــة

العــزل  نظــام  فــي  الــواردة  الشــروط  و  املواصفــات  تطبيــق  يتــم  أن  ت . 
الحــراري املعتمــد لــدى الدائــرة املختصــة فــي حســابات التهويــه و التكييــف 

و األضــاءة 
ث . يراعــى تقديــم دراســة توضــح كيفيــة نظافــة الزجــاج الخارجــي للمبنــى ، 
فــى حالــة تغطيــة الواجهــات الخارجيــة بمســاحات زجاجيــة كبيــرة يصعــب 

تنظيفهــا مــن داخــل املبنــى

التهوية و اإلضاءة   امليكانيكية و التكييف املركزي
املنــور نفــس 

فــي حــال وجــود منــاور خدميــة يجــب تجهيزهــا لصــرف ميــاه األمطــار  خ. 
مــع وجــوب توفيــر مدخــل للمنــور مناســب ألعمــال التنظيــف و الصيانــة

د. يفضــل ان يكــون زجــاج نوافــذ الحمامــات مــن النــوع نصــف الشــفاف 
إلدخــال الضــوء فــي النهــار و حجــب الرؤيــة مــن الخــارج

 
ً
ذ. يراعــى أن تكــون  شــدة اإلضــاءة فــي األجــزاء املختلفــة مــن املبنــى طبقــا

يكــون  أن  و  املختصــة،  االدارة  مــن  املعتمــدة  القياســية  للمواصفــات 
 للكــم و النوعيــة املحــددة فــي املواصفات 

ً
الهــواء الداخلــي فــي املبنــى مطابقــا

و  الصحــة  ادارة  أشــتراطات  مراجعــة  مراعــاة  مــع  بالدولــة  بهــا  املعمــول 
البيئــة الخــاص بهــذة الجزئيــة

ر. كمــا يراعــى فــى النوافــذ املفصليــة التــى تفتــح للخــارج تثبيــت مفصــالت 
تحــول دون ان تزيــد الفتحــة عــن 15 ســم

ز. يفضــل أن يتوفــر فــي الــدرج الرئي�ضــي للمبنــى فتحــات تهويــه و أضــاءة فــي 
كل طابــق و ذلــك ابتــداء مــن الطابــق األول و حتــى األخيــر

س.  يجب تركيب شبك للنوافذ ملنع دخول الحشرات

املنور الخدمي
يجب تجهيزها لصرف مياه األمطار مع 

وجوب توفير مدخل للمنور مناسب 
ألعمال التنظيف و الصيانة بحد 

ادنى 1.5 م2 

مدخل املنور
مدخل للمنور الخدمي في الطابق األر�ضي

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

نافذة للهوية
تهويه رئيسية للغرفة من 

تهوية ثانوية
عند زيادة عمق الغرفة عن ثالث  أضعاف 

عرضها يجب أن تؤمن تهويه الثانويه أو 

التهويه املتقاطعة

منور للتهوية
تهويه الثانويه للغرفة من خالل منور سكني 

املنور الخدمي
 مينع أشرتاك الفراغات املكتبية مع الفراغات 

الخدمية يف نفس املنور

منور سكني
منور سكني لتهوية الفراغات 

الكتبية فقط
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أستراحة الدرج
أستراحة الدرج بعرض يساوي عرض 

الدرج وبعد 14 درجة

الدرج
عرض االتجاه الواحد للسلم الرئي�ضى 

1.20م و يراعى أال يقل عرض استراحة 
السلم عن عرض السلم نفسه

الدرج
الدرج بعرض ال يقل 

عن 1.2م

الســالمة  مواصفــات  و  شــروط  كافــة  مراعــاة  مراعــاة  يتــم  أن  يجــب  أ . 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ب . تــزود املبانــي متعــددة الطوابــق بــدرج رئيــس علــى األقــل و أدراج ثانويــة 

مناســبة لحجــم املبنــى ، كمــا يلــي:
    -يجــب أن يجهــز كل مبنــى يتألــف مــن أكثــر مــن طابــق واحــد و ال تزيــد 
مســاحة الطابــق الواحــد فيــة عــن 470 م2 أو 1400 م2 للمبنــى ككل بــرج 
رئي�ضــي واحــد كحــد أدنــى، و إذا زادت املســاحة مــن 470 م2 إلــى 1000 
م2 للطابــق الواحــد، أو مــن 1400 إلــى 2800 م2 للمبنــى ككل، فيجــب 

أســتحداث درج إضافــي لــكل زيــادة مماثلــة
ت .  يراعــى عنــد اختيــار موقــع الســاللم أن تتوفــر ســهولة الوصــول إليهــا 
مــن أيــة نقطــة فــي املبنــى ، وأن يكــون موقعهــا قريــب مــا أمكــن مــن الشــارع 
وأبعــد  الســلم  بيــت  بــاب  بيــن  املســافة  تزيــد  أال  يراعــى  كمــا  االرتــداد.  أو 

نقطــة فــي الطابــق عــن 15 م  ، ُمقاســة حســب املســار الفعلــي للم�ضــي
ث . يشــترط أن يتوافــر للســلم منفــذ للخــارج بالطابــق االر�ضــى بمســافة 
بيــن الســلم و أقــرب بــاب ال تزيــد عــن 9م   و توفيــر نظــام مرشــات ميــاه 

الســالمة  و مواصفــات  كافــة شــروط  يتــم مراعــاة مراعــاة  أن  يجــب  ج . 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ح . يراعــى أال يقــل عــرض االتجــاه الواحــد للســلم الرئي�ضــى عــن 1.20 م، 

كمــا يراعــى أال يقــل عــرض اســتراحة الســلم عــن عــرض الســلم نفســه

 الساللم

السالمل
تزود املباين متعددة الطوابق بدرج رئيس عىل األقل و 

أدراج ثانوية مناسبة لحجم املبنى

سالمل الهروب
يراعى عند اختيار موقع السالمل أن تتوفر سهولة الوصول إليها 

من أية نقطة يف املبنى ، وأن يكون موقعها قريب ما أمكن من 

الشارع أو االرتداد.

املسار الفعيل للميش
كام يراعى أال تزيد املسافة بني باب بيت السلم 

وأبعد نقطة يف الطابق عن 15 م

درج الهروب
يشرتط أن يتوافر للسلم منفذ للخارج بالطابق االرىض 

مبسافة بني السلم و أقرب باب ال تزيد عن 9م  

مخرج 
أقرب باب خارجي لدرج الهروب مبسافة 

ال تزيد عن 9م 
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الدرج
يجب عدم فتح األبواب على درجات الساللم 

مباشرة ، بل يجب عمل استراحة ال تقل عن 1 م

أستراحة
استراحة ال تقل عن 1 م تفصل بين الباب 

و نهاية أخر درجة

عرض الدرجة
عرض الدرجة 30سم

الدرج
يكون إرتفاع الدرجة الواحدة 

15 سم و عرضها 30 سم

أرتفاع الدرجة
ترتفع الدرجة 15 سم 

الدرج
يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن أول 

وأخر درجة

بعد األبواب عن الدرج
يجب أن ال يقل بعد أقرب باب للدرج 

عن 1م ألخر أو أول درجة

خ . يجــب عــدم فتــح األبــواب الخارجيــة فــي الطوابــق العلوىــة علــى درجــات 
الســاللم مباشــرة ، بــل يجــب عمــل اســتراحة ال تقــل عــن 1 م

د . يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن الدرج 
ذ . يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى لعــدد الدرجــات املســتمرة فــي اتجــاه 

واحــد عــن 14 درجــة
 30 عرضهــا  و  ســم   15 الواحــدة  الدرجــة  إرتفــاع  يكــون  أن  يفضــل  ر .  
ســم ، و يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى الرتفاعهــا عــن 16.5 ســم وأال 
للمعادلــة   

ً
وفقــا الســلم  قياســات  وتحــدد  ســم   27.5 عــن  عرضهــا  يقــل 

التاليــة ضعــف ارتفــاع الدرجــة الواحــدة + عــرض الدرجــة الواحــدة = 
65ســم ويســتثنى مــن ذلــك الســاللم الدائريــة وذات التصاميــم  إلــى   60

الخاصــة التصاميــم  وذات  الخاصةالدائريــة 
ز . يراعــى فــى تصميــم الــدرج الدائــرى أن يكــون عــرض الدرجــة اليقــل عــن 

27.5 ســم وذلــك علــى مســافة 45 ســم مــن الدرابزيــن الداخلــى
س . كمــا يراعــى أن تتماثــل قياســات الدرجــات فــي االرتفــاع والعــرض للــدرج 

الواحد
ش . يكون الحد األدنى لصافي االرتفاع فوق أي درجة هو 2.20م

مــن  الخالــي  الطــرف  علــى  درابزيــن  حاجــز  هنــاك  يكــون  أن  يراعــى  ص . 
الســلم بارتفــاع ال يقــل عــن 1.2 م. وأال يزيــد عــرض فتحاتــه عــن 13ســم . 
و فــى حالــة الســاللم العريضــة عنــد املداخــل يفضــل وضــع درابزيــن إضافــي 

كل 3.00 م  مــن عــرض الســلم 
ض . فــي حالــة ســاللم الطــوارئ يراعــى فصــل الســلم بجــدار مانــع للحريــق 
وبــاب مانــع للدخــان و مقــاوم للحريــق بدرجــة مقاومــة ال تقــل عــن ســاعة 
واحــدة علــى أن يكــون تلقائــي الغلــق وفــق اشــتراطات الســالمة والوقايــة 
من الحريق . و تزويد مخارج النجاة من الحريق في كافة املباني بعالمات 
واضحــة تبيــن موقعهــا ، كمــا  يراعــى أن تراعــى كافــة شــروط ومواصفــات 
الســالمة والوقايــة مــن الحريــق املعتمــدة مــن إدارة الدفــاع املدنــى عنــد 

تصميــم الســاللم بكافــة أشــكالها ، و تحديــد عــدد مخــارج الطــوارئ

صافي العرض األدنى 
)م(

العدد األدنى 
للمخارج

عدد األشخاص

1.5 2 أقل من 500

1.5 3 750

1.5 4  اقل1000

الدرج الدائري
يراعى أن يكون عرض الدرجة اليقل عن 27.5 سم 

وذلك على مسافة 45 سم من الدرابزين الداخلى

الدرج الدائرى
الحافة الداخلية للدرج

الدرج
يكون الحد األدنى لصافي 

االرتفاع فوق أي درجة 
هو 2.20 م

الدرج
األرتفاع الصافي تحت الدرج

درابزين
يراعى أن يكون هناك حاجز درابزين عىل الطرف 

الخايل من السلم بارتفاع ال يقل عن 1.2 م. وأال يزيد 

عرض فتحاته عن 13سم

حاجز درابزين 
 حاجز درابزين عىل الطرف الخايل من 

السلم بارتفاع ال يقل عن 1.2 م

حاجز درابزين 
بعرض فتحات اليزيد  عن 13سم
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أ . تدخــل املنحــدرات فــي حســاب املخــارج املطلوبــة للهــروب مــن املبنــى فــي 
حــال توافــر فيهــا اإلشــتراطات الالزمــة

ب . يجــب توفيــر منحــدرات كمداخــل و مخــارج للســيارات إلــى كل طابــق 
مــن طوابــق املواقــف

حــد  مــن  15م  عــن  املنحــدرات علــى مســافة التقــل  تكــون  أن  يجــب  ت . 
هــذه  تقليــل  املختصــة  لــألدارة  يمكــن  و  األرض  مــن  املشــطوفة  الزاويــة 

ذلــك فــي حــال وجــود أســباب فنيــة تســتدعي  9م  إلــى  املســافة 
ج . أن تكــون بعيــدة بمســافة كافيــة توافــق عليهــا لجنــة التراخيــص عــن أي 
تقاطعــات مروريــة، وأال تكــون مقابلــة لتقاطــع شــارعين علــى شــكل T فــي 

حــال الشــوار املفــردة
بمــا  الســيارات  ملواقــف  املخــارج  و  املداخــل  مواقــع  أختيــار  يتــم  أن  ح . 
يتضمــن ســالمة املــرور فــي الشــوارع املحيطــة باملواقــف وذلــك بوضعهــا 

الســريعة الطــرق  و  التقاطعــات  عــن  اإلمــكان  قــدر  بعيــدة 
 1:10 خ .  يجــب أن اليزيــد ميــل املنحــدرات املخصصــة للســيارات علــى 
و يجــوز لــإلدارة املختصــة تعديــل النســبة إلــى1:08 متــى وجــدت أســباب 

فنيــة مقنعــة و توافــق علهــا لجنــة تراخيــص املبانــي
مســتوى  اليزيــد  التــي  األســطح  علــى  ســيارات  مواقــف  بعمــل  يصــرح  د . 

4% عــن  أنحدارهــا 
تكــون أرضيــة املنحــدرات خشــنة أو مجهــزة بطريقــة تمنــع  ذ . يجــب أن 
لهــا مغطــاة  املجــاورة  الحوائــط  و  األعمــدة  زوايــا  تكــون  أن  و   , األنــزالق 
أو  بــروزات  أيــة  مــن  املنحــدرات  هــذه  حمايــة  ويراعــى   ، مطاطيــة  بزوايــا 

املنحدرات

منحدر السيارات
 يجب أن اليزيد ميل املنحدرات 
املخصصة للسيارات على 1:10

منحدر 
منحدر سيارات بميل 1:8 منحدر 

منحدر سيارات بميل 1:10

منحدر السيارات
يجب توفري منحدرات كمداخل و مخارج للسيارات 

إىل كل طابق من طوابق املواقف

منحدر السيارات
منحدر سيارات من و إىل الطابق

منحدر السيارات
يجب أن تكون املنحدرات عىل مسافة التقل عن 15م 

من حد الزاوية املشطوفة من األرض

الزاوية املشطوفة
 الزاوية املشطوفة من األرض

مواقف منحدرة
يرصح بعمل مواقف سيارات عىل األسطح التي اليزيد 

مستوى أنحدارها عن  4%

موقف  منحدر 
سطح منحدر مبيل ال يزيد عن 4%
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املصاعد

منحدر السيارات
يجب أن اليقل صافي األرتفاع عن 2.4م 

تقاس باتجاه عمودي على املنحدر

اإلرتفاع
صافي أرتفاع املنحدر 

منشــآت يمكــن أن تعيــق الحركــه عليهــا أو أســتعمالها بشــكل غيــر صحيــح 
أو أمــن

للطــرق  املحــددة  لألبعــاد  فقــا  و  املنحــدرات  أبعــاد  تكــون  أن  يجــب  ر . 
املخــارج و  املداخــل  عــرض  و  الداخليــة 

ز . يجــب أال يقــل صافــي األرتفــاع فــوق أي نقطــة علــى املنحــدرات عــن 2.4م 
تقــاس باتجــاه عمــودي علــى املنحدر

س . يجــب عــدم و جــود أي بــروزات أو منشــآت يمكــن أن تعيــق حركــة 
الســيارات

املناســبة  بالقياســات  العاكســة  باملرايــا  املنحــدرات  تزويــد  يجــب  ش . 
فــي  و  األتجاهــات  تغييــر  أماكــن  و  املنعطفــات  عنــد  الرؤيــة  لتوضيــح 

كافيــة رؤيــة  مســاحة  فيهــا  تتوفــر  ال  التــي  املناطــق 
طبقــا  املكانيكيــة  أو  الطبيعيــة  اإلضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  يجــب  ص . 
للمواصفــات القياســية املعتمــدة لجميــع أجــزاء املنحــدرات مــع تجهيزهــا 

األمطــار ميــاة  لتصريــف  الضروريــة  التمديــدات  بكافــة 
ض . يجب مراجعة الئحة وأشتراطات املواقف ملعرفة األبعاد و الزواريا 

و أنصاف أقطار الدوران

التــي تســتخدم  التــي تخصــص كمركــز تجــاري أو  فــي املبانــي التجاريــة  أ . 
وفــق   ، كافيــة  ســعة  ذات  كهربائيــة  مصاعــد  توفيــر  يشــترط  كمكاتــب 
املواصفــات الفنيــة القياســية وشــروط الوقايــة والســالمة مــن الحريــق 

املختصــة  اإلدارة  قبــل  مــن  املعتمــدة 
ب . يجــب أن يتــم أختيــار مواقــع املصاعــد بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا 
بســهولة مــن أي نقطــة فــي املبنــى و أن تكــون فــي أماكــن ظاهــرة و قريبــة 

مــن أحــد الســاللم
وفقــا  أشــخاص   4 عــن  املصاعــد  مــن  أي  ســعة  التقــل  أن  يجــب  ت . 

باملصاعــد  الخاصــة  القياســية  و  الفنيــة  للمواصفــات 
ث . يجــب أن يتناســب عــدد وســعة املصاعــد فــي املبنــى مــع عــدد و مســاحة 
الجــدول  يتــم حســبها حســب  و  الرأســية  و  األبعــاد األفقيــة  الطوابــق و 

التالــي:
 

سعة املصعد / 
شخص

عدد 
املصاعد

عدد املكاتب 
بالطابق

عدد الطوابق 
اإلجمالي

غير مطلوب في الطوابق بإرتفاع أقل من أر�ضي + 2

2.7 م

1  الى 2 طابق

8
1

4 – 1 2  الى 5 طابق
10 10 - 5
12 أكثر من 10
8

2
4 – 1 6  الى 20 

10طابق 10 - 5
12 أكثر من 10
8

3

4 – 1 21 الى 30 
10طابق 10 - 5

12 أكثر من 10

8 4 + مصعد 
خدمة

4 – 1 31  الى 40 
10طابق 10 - 5

12 أكثر من 10
8 5 + مصعد 

خدمة
4 – 1 فوق 40 طابق

10 10 - 5
12 أكثر من 10

االســتيعابية  الطاقــة  حســب  للمصاعــد  االدنــى  الحــد  يقــدر  بينمــا  ج . 
التالــى: بالجــدول  موضــح  هــو  ملــا  طبقــا  و  التجــارى  للمبنــى 

سعة املصعد 
/ شخص

حمولة 
املصعد ) 

كجم (

عدد 
املصاعد

الطاقة االستيعابية

10 800 4 600 فرد أو اقل
10 800 5 من 601 الى 800 فرد
10 800 6 من 800 الى 1000 فرد
10 800 7 من 1001 الى 1500 
10 800 8 من 1501 الى 2000 

ح. يشترط في غرف املعدات للمصاعد على أسطح املباني ما يلي: 
للشــركة  القياســية  للمواصفــات   

ً
طبقــا الغرفــة  أبعــاد  تكــون  أن    .1

للمصاعــد. الصانعــة 
2.  أن تــزود ببــاب محكــم اإلغــالق ، و أن تكــون جميــع الفتحــات األخــرى 

للغرفــة محكمــة الغلــق . و أن تــزود الغرفــة بنظــام جيــد لتكييــف الهــواء.
3.  يراعــى أن تكــون جميــع األســالك والكابــالت  مــن مــواد معتمــدة وغيــر 
مــع مراعــاة توفيــر أغطيــة مناســبة لجميــع  قابلــة للصــدأ أو اإلشــتعال. 

املتحركــة  واألجــزاء  البكــرات 
4.   يراعــى مراعــاة اشــتراطات الهيئــة ، مــن حيــث توفيــر مولــد للكهربــاء و 

نظــام الوقايــة مــن الحريــق و اإلضــاءة و غيرهــا
5. يشــترط فــي بئــر املصعــد  أن تكــون أبعــاده حســب املواصفــات الفنيــة 
للشــركة املصنعــة للمصاعــد املســتخدمة . مــع معالجــة األجــزاء املعرضــة 

للميــاه مــن بئــر املصعــد باملــواد املانعــة لتســرب امليــاه.
و  الكهربائــي  اإلغــالق  بنظــام  املصاعــد  تزويــد  مــن  التأكــد  يجــب   .6
كذلــك بنظــام اإلنــذار عنــد تجــاوز الحمولــة القصــوى، و نظــام الهبــوط 
إلنــارة  باألضافــة  كافيــة  ميكانيكيــة  تهويــة  توفيــر  يجــب  و  األضطــراري 

مناســبة داخليــة 
بمنــع  املصاعــد  داخــل  تحذيريــة  و  إرشــادية  لوحــات  ضــع  و  يجــب   .7
التدخيــن و تحديــد عــدد األشــخاص و مقــدار األوزان الكليــة املســموح 
بهمــا باألضافــة لوضــع لوحــات بجانــب كل بــاب للتحذيــر بعــدم أســتخدام 

املصعــد فــي حالــة الحريــق
8. تخضــع كافــة املصاعــد للتفتيــش الــدوري للتأكــد مــن مــدى صالحيتهــا و 

يجب على املالك الحصول على شــهادة صالحية ســنوية

مواقع املصاعد
 يجب أن يتم أختيار مواقع املصاعد بحيث ميكن الوصول 

إليها بسهولة من أي نقطة يف املبنى و أن تكون يف أماكن 

ظاهرة و قريبة من أحد السالمل

املصعد
موقع املصعد قريب من الدرج 

وسهل الوصول
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املبنى متعدد الطوابق

1. إن وجــود مواقــف عامــة للســيارات بجــوار أي قطعــة أرض ال يعفــي 
هــذه القطعــة مــن شــرط توفيــر مواقــف للســيارات

2. يراعــى األلتــزام بشــروط ومواصفــات األرصفــة و املواقــف الخارجيــة 
الواقعــه خــارج حــدود األرض عنــد تصميــم املوقــع العــام و أخــذ أعتمــاد 

املختصــة اإلدارة 

3. يجــب توفيــر أماكــن لوقــوف الســيارات )مكشــوفة أو مغطــاة( داخــل 
حــدود قطعــة األرض التــي يقــام عليهــا املبنــى حســب األشــتراطات التاليــة 

مالــم يذكــر عكــس ذلــك فــي مخطــط موقــع األرض:

أ . الفراغات التجارية:

1. املعارض : يجب توفير موقف سيارات واحد لكل 70م2

2. املكاتب : يجب توفير موقف سيارات واحد لكل 70م2

45 م2  لــكل  : يجــب توفيــر موقــف ســيارات واحــد  التجاريــة  3. املراكــز 
ويجــب توفيــر مواقــف ســيارات ســطحية إضافيــة بجــوار املبنــى بنســبة ال 
تقــل عــن %30 مــن أجمالــي عــدد املواقــف املطلوبــة و ذلــك الســتخدامها 
كمواقــف معاقيــن أو أغــراض تحميــل وتفريــغ وأو نــزول الــركاب و يمكــن 

االســتعاضة عــن ذلــك بتخصيــص الطابــق األر�ضــي بالكامــل كمواقــف

 4. تلغــى املواقــف املطلوبــة فــي حــال كان أجمالــي املواقــف املطلوبــة للمبنــى 
ككل 4 مواقف

5. يســمح بأســتثناء %10 مــن املواقــف املطلوبــة شــريطة أن ال يتعــدى 
عــدد املواقــف املســتثناة 15 موقــف

مواقف خارجية
إن وجود مواقف عامة للسيارات بجوار أي قطعة أرض ال 

يعفي هذه القطعة من رشط توفري مواقف للسيارات

مواقف  للسيارات
مواقف سيارات عامة خارج األرض

مواقف داخل األرض
يجب توفري أماكن لوقوف السيارات )مكشوفة أو مغطاة( 

داخل حدود قطعة األرض التي يقام عليها املبنى حسب 

األشرتاطات التالية مامل يذكر عكس ذلك يف مخطط 

مواقف  للسيارات
مواقف للسيارات مكشوفة  داخل 

األرض يف الدور األريض مواقف  للسيارات
مواقف للسيارات داخل األرض يف 

طوابق متكررة للمواقف
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6. يجــب توفيــر مواقــف لســيارات ذوى االحتياجــات الخاصــة فــى مواقــف 
السيارات العامة بمعدل %2 من املواقف املطلوبة وبحد أدنى موقفين 

ويجــب أن تكــون هــذه املواقــف األقــرب للمداخــل و املصاعــد

7. يجب أن اليقل بعد مواقف السيارات عن 2.5 * 5.5 م

8. ال يقــل عــرض موقــف ســيارات ذوى االحتياجــات الخاصــة عــن 3.60 
* 5.5 م

املعاقيــن بمنحــدرات تســهل  تزويــد االرصفــة املالصقــة ملواقــف  يتــم   .9
عمليــة حركــة املعــوق مــن و الــى ســيارته بحيــث ال يقــل عــرض املنحــدر 

عــن 0.9 م

10. اليجــوز القيــام بإجــراء أي تعديــالت فــي عــدد و أبعــاد و مواصفــات و 
تصميــم مواقــف الســيارات التــي تــم أعتمدهــا فــي رخصــة البنــاء إال بعــد 
املقــاول و  مــن  الحصــول علــى موافقــة اإلدارة املختصــة. و يتحمــل كل 
املهنــدس املســؤولية املترتبــة علــى وجــود أي تغييــر لــم توافــق عليــة اإلدارة 
املختصــة مســبقا حتــى و إن كانــت هــذه التعديــالت مقبولــة مــن النحايــة 
الفنيــة و الهندســية، كمــا و يتحمــل املالــك املســؤولية عــن أي تعديــالت 
تتــم بعــد صــدور شــهادة إنجــاز املنبــى لــم تتــم  املوافقــة عليهــا مســبقا مــن 

اإلدارة املختصــة

11. اليســمح بتغيــر أســتخدام جــزء مــن املواقــف أو جميعهــا فــي الطابــق 
األر�ضــي فــي حــال أســتيفاءها للحــد األدنــى مــن عــدد املواقــف املطلوبــة أو 

خلــق عجــز فــي مواقــف املبنــى

12. يجــب تزويــد الطوابــق املختلفــة ملواقــف الســيارات بعالمــات أرضيــة 

و  الدخــول  اتجــاة  تبيــن  واضحــة  أماكــن  فــي  مثبتــة  مروريــة  عالمــات  و 
الخــروج وحركــة الســير داخــل املواقــف، وكذلــك وضــع املرايــا العاكســة 

علــى اآلماكــن التــي التتوفــر فيهــا رؤيــة كافيــة

تجــاوز  ملنــع  للعجــالت  خرســانية  بمصــدات  املواقــف  تزويــد  يجــب   .13
و  ســم   20 عــن  يقــل  ال  بارتفــاع  الســيارات  ملواقــف  اآلماميــة  الحــدود 

للســيارة املقابــل  الجــدار  مــن  ســم   90 عــن  تقــل  ال  بمســافة 

لحركــة  املجــاورة  الحوائــط  و  اآلعمــدة  جميــع  تــزود  أن  يجــب   .14
و  الســيارات  حركــة  أثنــاء  للوقايــة  مناســبة  مطاطيــة  بزوايــا  الســيارات 
تعرضهــا  تمنــع  أرصفــة  وجــود  حالــة  فــي  الزوايــا  هــذه  توفيــر  اليشــترط 

الســيارات لحركــة 

أرضيــة طوابــق  فــي  الالزمــة  وامليــول  املصــارف األرضيــة  يجــب عمــل   .15
املواقــف

بحــد  ســم   45 بيــن  تتــراوح  باقطــار  محدبــة  مرايــا  اســتعمال  ينبغــى   .16
ادنــى عنــد زوايــا تغيــر اتجــاه الحركــة للســيارات باملمــرات ذات االتجاهيــن 

لتفــادى حــدوث الصدامــات بيــن املركبــات

17. كمــا يراعــى حمايــة اركان جميــع االعمــدة و االركان املتعرضــة لحركــة 
الســيارات بمــواد مطاطيــة تمتــص الصدمــات و بكامــل ارتفــاع ال يقــل عــن 

1.2 م مــن منســوب تشــطيب ارضيــة طابــق املواقــف 

االدارة  مــن  املعتمــد  التصميــم  حســب  املواقــف  تقســيم  ينبغــى    .18
املختصــة و ذلــك بخطــوط بســمك 10 ســم علــى االقــل و بلــون متبايــن مــع 
لــون ارضيــة ممــرات الطابــق مــع مراعــاة الترقيــم بترتيــب تصاعــدى بــدءا

مواقف لسيارات ذوى االحتياجات الخاصة
يجب توفري مواقف لسيارات ذوى االحتياجات الخاصة مبعدل %2 من 

املواقف املطلوبة وبحد أدىن موقفني ويجب أن تكون هذه املواقف األقرب 

للمداخل و املصاعد

مواقف  املعاقني
مواقف املعاقني األقرب إىل املصاعد

مواقف السيارات
يجب أن اليقل بعد مواقف السيارات عن 2.5 * 5.5 م

مواقف السيارات
أبعاد موقف السيارات 2.5 * 5.5 م

مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة
ال يقل عرض موقف سيارات ذوى االحتياجات الخاصة 

عن 3.60 * 5.5 م

مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة
أبعاد موقف السيارات 3.60 * 5.5 م
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من الطابق االول ثم الثانى و هكذا انتهاءا بالطابق االخير

19.  يجــب ان تكــون الجــدران الخارجيــة للبنايــة بــكل الطوابــق املتكــررة 
الخرســانة  مــن  ســم   100 عــن  يقــل  ال  بارتفــاع  و  الســيارات  ملواقــف 
بقســم  االنشــائية  الوحــدة  مــن  اعتمادهــا  يتــم  ان  علــى  و  املســلحة 

بالبلديــة التراخيــص 

املواقــف  املصاعــد بطوابــق  قبــل فتحــات  و  املواقــف  20. عنــد مخــارج 
يراعــى عمــل مهدئــات ســرعة لتفــادى تصــادم الســيارات املــارة بالطريــق 

مــع تلــك الخارجــة مــن البنايــة

مخــارج  امــام  ســم   100 عــن  عرضــه  يقــل  ال  رصيــف  عمــل  يجــب   .21
املصاعــد التــى تفتــح مباشــرة علــى ممــرات الســيارات بالطوابــق املتكــررة 

للمواقــف

22. عنــد مداخــل و مخــارج املواقــف يراعــى تركيــب بوابــات اليــة الحركــة 
لتنظيــم الدخــول و الخــروج و االصطفــاف بطوابــق املواقــف كمــا ينبغــى 
تركيــب لوحــات ارشــادية تحــدد كل مــن املدخــل و املخــرج و توضــح الحــد 

االق�ضــى لالرتفــاع املســموح للســيارات باملــرور خاللــه 

23. و فــى حــال تركيــب وحــدات تكييــف داخــل طابــق مواقــف الســيارات 
يراعــى ان تركــب علــى ارتفــاع ال يقــل عــن 170 ســم مــن منســوب تشــطيب 

ارضيــة طابــق املواقــف حتــى ال تتعــارض مــع حركــة الســيارات

منحدر
يتم تزويد االرصفة املالصقة ملواقف املعاقني مبنحدرات 

تسهل عملية حركة املعوق من و اىل سيارته بحيث ال يقل 

عرض املنحدر عن 0.9 م

املنحدر
منحدر لتسهل عملية حركة املعوق من 

و اىل سيارته

مهدئات رسعة
عند مخارج املواقف و قبل فتحات املصاعد بطوابق املواقف 

يراعى عمل مهدئات رسعة لتفادى تصادم السيارات املارة 

بالطريق مع تلك الخارجة من البناية

مهدئات رسعة
مهدئات رسعة  عند مخارج املواقف

مصدات للسيارات
يجب تزويد املواقف مبصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز 

الحدود اآلمامية ملواقف السيارات بارتفاع ال يقل عن 20 سم و 

مبسافة ال تقل عن 90 سم من الجدار املقابل للسيارة

مصدات للسيارات
مصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز 

الحدود اآلمامية 

رصيف امام مخارج املصاعد
جب عمل رصيف ال يقل عرضه عن 100 سم امام مخارج 

املصاعد التى تفتح مبارشة عىل ممرات السيارات بالطوابق 

املتكررة للمواقف

رصيف امام مخارج املصاعد
امام مخارج املصاعد التى تفتح مبارشة عىل 

ممرات السيارات بالطوابق املتكررة للمواقف
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الحائط الخارجي
يجب أن التقل سامكته عن 20 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

الحائط الداخيل 
يجب أن التقل سامكته عن 10 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

1. تكــون جميــع الحوائــط مــن الطابــوق املصنــع آليــا أو مــن مــواد مطابقــة 
للمواصفــات املعتمــدة و أن ال يقــل ســمك الحوائــط الخارجيــة عــن 20 
ســم وعازلــة حراريــا أمــا بالنســبة للحوائــط الداخليــة فيشــترط أن ال تقــل 

ســم   1 0 عــن  
2.يجب أن يكون املبنى التجاري املستخدم كمكاتب ذو سقف خرساني 
و يســمح بأســتخدام أســطح األملنيــوم للمبانــي التجاريــة التــي تحتــوي علــى 
محــالت و معــارض فقــط و يجــب أن يكــون مقــاوم للحريــق بمــا ال يقــل 

عــن ســاعتين
3.يراعــى اســتعمال مــواد مقاومــة للزلــق بتشــطيب االرضيــات املحــالت و 
املعــارض و املمــرات التجاريــة و الفراغــات الخدميــة كغــرف الكهربــاء ...

و  االرضيــات  بتشــطيب  يماثلــه  مــا  او  الســيراميك  اســتعمال  يراعــى   .4
امليــاة و غــرف تجميــع  فــي الحمامــات و دورات  الســقف  الجــدران حتــى 

القمامــة
5. يراعــى اســتخدام مــواد تشــطيب قابلــة للغســل بالجــدران فــي املمــرات 

األخــرى و األدراج
فــي  6. يجــب اســتخدام مــواد مقاومــة للضغــط و االحتــكاك و االنــزالق 

التنزيــل و  التحميــل  فراغــات  تشــطيب 
7. يراعــى تشــطيب أرضيــات املنحــدرات بحيــث تكــون خشــنة و مجهــزة 
بطريقــة تمنــع االنــزالق، و أن تكــون زوايــا األعمــدة و الحوائــط املجــاورة 

لهــا مغطــاة بزوايــا مطاطيــة
8. يراعــى تشــطيب أرضيــات مواقــف الســيارات بطبقــة خرســانية أو أي 

مــواد مناســبة ســهلة التنظيــف.
9. يجــب اســتعمال مــواد ذات معامــل احتــكاك عالــى بارضيــات طوابــق 

الســيارات مواقــف 
10. يراعــى عنــد تصميــم الســطح حمايــة االســقف مــن اشــعه الشــمس و 

االمطــار بإحــدى الطــرق التاليــة:
أ .  املواد العازلة للحرارة 

ب .  اســقف مزدوجــة لعــزل الحــرارة مــع تهويــه الفــراغ بيــن الســقفين تهويــه 
مســتمرة لتقليل درجه الحرارة 

ت . العوازل املائية من احد املواد املعتمدة من االدارة املختصة
11. يجــب تزويــد جميــع عناصــر املبنــى بالتمديــدات الكهربائيــة الالزمــة 
داخليــه  وتمديــدات  التلفزيونــي  األســتقبال  و  الهاتــف  بتمديــدات  و 

الدائــرة لــدى  املعتمــدة  الشــروط  و  للمواصفــات  طبقــا  وخارجيــة 
12. يجــب أن تكــون كافــة املــواد و املصنعيــة الخاصــة باملرافــق الخدميــة 
مــن  املعتمــدة  املواصفــات  و  الشــروط  و  للمواقفــات  تمامــا  مطابقــة 

املعنيــة الدوائــر 

املبنى متعدد الطوابق
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دراسة وتحليل موقع األرض
موقع األرض و البيئة املحيطة كأتجاة الرياح و أتجاة 

حركة الشمس و الكتل البنائية املحيطة والظل و 

التظليل واألبعاد التاريخية و الثقافية و األجتامعية

عنارص لتحسني البيئة
تعتمد العامرة املحلية القدمية عىل عنارص 

أساسية لتحسني البيئة الداخلية كالرباجيل لإلنارة 

و لتقليل من حرارة

برج تهوية
برج تهويه لتحسني الجو يتعمد 

يف تصميمة عىل فكرة الرباجيل  

موقع الفراغات و الشمس و الظل
يفضل دراسة العالقه بني طبيعة الفراغ و موقعه 

ومقدار أحتياجة للضوء

الظل
أشعة الشمس و الظل خالل 

العام الواحد

 كارسات الشمس
يفضل أستخدام كارسات الشمس األفقية أو الرأسية عند النوافذ للتقيلل من 

دخول اإلشعاع الشميس بطريقة ال تؤثر سلبا عىل اإلنارة و التهوية الطبيعية

كارسات شمس
كارسات شمس أفقية

كارسات شمس
كارسات شمس رأسية

املظالت
كن أستخدام املظالت املفرغه بنسبة ال تقل عن %50 للوصل بني 

العنارص البنائية للتقليل من التعرض لإلشعاع الشميس دون التأثري 

عىل التهوية و اإلضاءة الطبيعية 

املظالت
 املظالت املفرغه بنسبة ال تقل 

عن  %50

يعــد اللجــوء إلــى البنــاء األخضــر الصديــق للبيئــة ضــرورة حتميــة ملــا يترتــب 
عليــه مــن تقليــل التأثيــر الســلبي للبنــاء علــى البيئــة و أســتنزاف مواردهــا 
باإلضافــة إلــى تأثيــرة اإليجابــي علــى صحــة الفــرد و راحتــه دون اإلخــالل 
يقتصــر  ال  و  للمســتخدم  أســتثماريا  أقتصاديــا   

ً
وحــال البيئــي  بالجانــب 

الــدور البيئــي علــى البنــاء أو خــالل عمليــة التصميــم و التشــيد فقــط بــل 
يشــمل دورة الحيــاة الكاملــة للمبنــى كالتشــغيل و الصيانــة والهــدم ويمتــد 
التــي يجــب أن تعتمــد علــى تقليــل  إلــى أســلوب و طريقــة حيــاة الســكان 

اإلســتهالك و املحافظــة علــى املــوارد قــدر اإلمــكان
1. يجــب دراســة وتحليــل موقــع األرض و البيئــة املحيطــة كأتجــاة الريــاح 
و أتجــاة حركــة الشــمس و الكتــل البنائيــة املحيطــة والظــل و التظليــل 
واألبعــاد التاريخيــة و الثقافيــة و األجتماعيــة عنــد تصميــم املبنــى وتوزيــع 
الفراغــات بحيــث يتــم وضــع الفراغــات التــي التحتــاج لتهويــه و إضــاءة أو 
تحتــاج لنســبة قليلــة مــن الفتحــات فــي اإلتجــاة الجنوبــي ويفضــل زيــادة 

ســماكة الحائــط أو أســتخدام مــواد ذات عــزل أكبــر 

لتحســين  أساســية  عناصــر  علــى  القديمــة  املحليــة  العمــارة  2.تعتمــد 
البيئــة الداخليــة للفــراغ ودون الحاجــة ألســتخدام الطاقــة كأســتخدام 
البراجيل لإلنارة و التقليل من حرارة الفراغ بأســتغالل اختالف درجات 
أســتخدام  املبنــى  فــي  هوائــي  تيــار  لخلــق  الهــواء  كثافــة  وفــرق  الحــرارة 

الداخليــة  األفنيــة 

3.يفضــل دراســة العالقــه بيــن طبيعــة الفــراغ و موقعــه ومقــدار أحتياجــة 
للضــوء عنــد تحديــد مســاحة النافــذه للســماح بكميــة الضــوء و التهويــه 

املبنى متعدد الطوابق
املناســب للفــراغ دون املبالغــه فــي مســاحة النوافــذ للتقليــل مــن عمليــة 

أمتصــاص الحــرارة الخارجيــة 

أو  تصميميــة  لدواعــي  الزجــاج  مســاحة  لزيــادة  الحاجــة  حالــة  4.فــي 
لرغبــة املســتخدم كأســتخدام الجــدران الزجاجيــة يجــب دراســة الحمــل 

العــزل   لزيــادة  معالــج  زجــاج  أســتخدام  و  عنــه  الناتــج  الحــراري 
5. يفضل أســتخدام كاســرات الشــمس األفقية أو الرأســية عند النوافذ 
للتقيلــل مــن دخــول اإلشــعاع الشم�ضــي بطريقــة ال تؤثــر ســلبا علــى اإلنــارة 

و التهويــة الطبيعيــة داخــل الفــراغ

6. يمكــن أســتخدام كاســرات الشــمس الثابتــة أو املتحركــة التــي تفاعــل 
مــع العوامــل الخارجيــة املتغيــرة للحفــاظ علــى جــودة البيئــة الداخليــة 

7. يمكــن أســتخدام املظــالت املفرغــه بنســبة ال تقــل عــن %50 للوصــل 
التعــرض لإلشــعاع الشم�ضــي دون  مــن  للتقليــل  البنائيــة  العناصــر  بيــن 

التأثيــر علــى التهويــة و اإلضــاءة الطبيعيــة 

8 يجــب إختيــار دهــان أو مــواد فاتحــة اللــون عنــد كســاء الفيــال بحيــث 
ال تقــل نســبة األلــوان الفاتحــة عــن %75 مــن إجمالــي الواجهــة بحيــث ال 

يقــل معامــل اإلنعــكاس 
9.يجب أختيار مواد ذات معامل أنعكاس شم�ضــي مناســب للتشــطيبات 

الخارجية 
البيئــة  و  الصحــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــي  املــواد  أســتخدام  10.يمنــع 
أو  علــى مكونــات عضويــة متطايــرة  تحتــوي  الــي  املــواد  و  كاألسبســتوس 

الفورمالديهايــد  علــى  تحتــوي  مــواد 
مــن  التقليــل  يفضــل  الداخليــة  تشــطيبات  مــواد  أختيــار  11.عنــد 

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 
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 العنارص املناخية
يجب أستغالل و تسخري العنارص املناخية لتحسني جودة الهواء 

الداخلية ومستوى راحة املستخدم وتقليل الحمل الكهربايئ

 العنارص املناخية
العنارص املناخية كحركة الرياح و 

أشعة الشمس

مسطحات خرضاء
يفضل توفري مسطحات خرضاء خارجية و بعض النباتات املحلية 

التي تستهلك مياة أقل لتحسني وتنقية الجو وأستخدام تقنيات 

ري متطورة وذات كفاءة كالري بتقطري

مسطحات خرضاء 
مسطحات خرضاء خارجية و 

بعض النباتات املحلية

الطاقة البديلة
 أستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 

لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح ضوئية فولطية  

ألواح ضوئية فولطية

  الطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 
لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح 

ضوئية فولطية  

التجاريــة املنشــآت  الثالــث:  الفصــل 

أجــل  مــن  لإلزالــة  القابــل  الســجاد  أســتخدام  أو  الســجاد  أســتخدام 
للحساســية  املســببة  املــواد  و  الغبــار  تراكــم  منــع  و  التنظيــف  ســهولة 
12.يجــب التأكــد مــن جــودة و كفــاءة املــواد و األجهــزة الكهربائيــة كأجهــزة 
التبريــد و املــراوح و أختيــار أجهــزه صديقــة للبيئــة بحيــث تحــدد ملصقــات 
حيــث  مــن  الجهــاز  كفــاءة  مــدى  األجهــزة  أغلــب  علــى  املوجــودة  الطاقــة 

أســتخدام الطاقــة 
التشــطيبات  و  البنــاء  فــي  املصنعــة محليــا  املــواد  أســتخدام  13.يفضــل 
ملــا لــه دور فــي تشــجيع الصناعــة املحليــة و تقليــل التأثيــر الســلبي لعمليــة 

النقــل و التوصيــل علــى البيئــة 
14.عنــد تصميــم اإلنــارة اإلصطناعيــة يفضــل عــدم أســتخدام املصابيــح 
التي تولد حرارة أو ذات كفاءة منخفضة وتستهلك طاقة كبيرة باملقارنة 
مــع أنــواع املصابيــح األخــرى ويفضــل أســتخدام املصابيــح ذات األعمــار 

LED الطويلــة نســبيا وذات كفــاءة عاليــة كالفلورســينت و
15.يجــب أســتغالل و تســخير العناصــر املناخيــة لتحســين جــودة الهــواء 

الداخليــة ومســتوى راحــة املســتخدم وتقليــل الحمــل الكهربائــي

16. يجــب أختيــار املــواد املســتخدمة فــي الحوائــط و الســقف مــن مــواد 
ذات عــزل حــراري مناســب لتقلــل عمليــة أنتقــال الحــرارة إلــى داخــل املنــزل 
ممــا يقلــل الحمــل الكهربائــي و الضغــط علــى أجهــزة التبريــد و املكيفــات 
وعليــة يجــب أن ال يقــل مســتوى العــزل للســقف عــن R-5 و للحائــط عــن 
R-3 حيــث أن R هــي القيمــة الدالــة علــى ســرعة أنتقــال الحــرارة عبــر املــادة 
العــزل  R زاد  العــزل فكلمــا زادت قيمــة  مــع  R بعالقــة طرديــة  و ترتبــط 

الحــراري للحائــط و الســقف

فــي النوافــذ و األبــواب الخارجيــة و  17. يجــب أســتخدام زجــاج مــزدوج 
أســتخدام اإلطارات العازلة لجميع الفتحات املعرضة لألشــعة الشــمس 
كالنوافــذ و األبــواب وفتحــات املكيفــات و مــراوح الشــفط بحيــث تعتبــر 

هــذه الفتحــات مــن أهــم منافــذ الحــرارة 
18. يفضل توفير مسطحات خضراء خارجية و بعض النباتات املحلية 
التــي تســتهلك ميــاة أقــل لتحســين وتنقيــة الجــو وأســتخدام تقنيــات ري 

متطــورة وذات كفــاءة كالــري بتقطيــر 

19. يفضــل زراعــة ســطح الفيــال لألســتفادة مــن خاصيــة العــزل الحــراري 
املســتخدمة  النباتــات  أنــواع  دراســة  وجــوب  مــع  املزروعــه  لألســطح 
ومناســبتها لألســطح و دراســة وتصميــم نظــام الــري وتصريــف مناســب 
وحســاب األحمــال الناتجــة عــن هــذه األســطح ومراعتهــا عنــد التصميــم 

للمبنــى  اإلنشــائي 

لتوفيــر  الشمســية  كالطاقــة  البديلــة  الطاقــة  أســتخدام  يفضــل   .20
ألــواح  كأســخدام  الخارجيــة  اإلنــارة  و  امليــاة  لتســخين  الالزمــة  الطاقــة 

فولطيــة   ضوئيــة 
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1. يجــب أن يتــم إعــداد التصميــم اإلنشــائي للمبانــي و املنشــآت بواســطة 
مهنــدس إنشــائي مؤهــل و مرخــص بمزاولــة املهنــة .

2. متطلبات كفاءة املتطلبات 

يجــب ان يتوفــر فــي املبانــي و املنشــات بكامــل أجزائهــا و املــواد الداخلــة فــي 
إنشــائها القــدر الكافــي مــن األمــان و الحمايــة مــن العوامــل التاليــة :

أ. أكثــر القــوى و األحمــال أو مجموعتهــا خطــورة فــي التأثيــر علــى املنشــاة 
االنهيــار  الــى  تــؤدي  قــد  التــي  األحمــال  و  القــوى  مجموعــة  ذلــك  فــي  بمــا 

املتتالــي 

ب. أيــة مؤثــرات أخــرى بمــا فيهــا تــأكل وصــدا الحديــد الــذي قــد يتعــرض 
لــه املبنــى 

1. مخططــات املالحظــات العامــة تتضمــن التفاصيــل الفنيــة مــع أجهــاد 
الخرســانة واجهــاد الحديــد .

2. يتــم تحديــد حــدود األرض علــى لوحــة األساســات لبيــان مقــدار البــروز 
باألساســات خــارج حــدود األرض ) إن وجــد (.

3. مســقط أفقــي ملحــاور األعمــدة يتضمــن مقاســات األعمــدة بالطوابــق 
أحمــال  و  املتكــررة  بــألدوار  القطاعــات  نصغيــر  وطريقــة  املختلفــة 

. وجــدت  أينمــا  الــزالزل  عــزوم  و  الريــاح  عــزوم  تتضمــن  األساســات 

4. املخططــات التفصيلــة لألساســات تتضمــن تفاصيــل األساســات مــن 
امليــاه  خــزان  وتفاصيــل  مــكان  وتحديــد  رابطــة  وجســور  أرضيــة  جســور 
األر�ضــى ومــكان خــزان التحليــل ) إن وجــد ( مــع ذكــر بيانــات فحــص التربــة 
وعــدد  التأســيس  وطبقــة  باألساســات  الخاصــة  والتوصيــات  للموقــع 

الطوابــق التــى تــم تصميــم القواعــد عليهــا.

األخيــر  والســطح  املتكــررة  للطوابــق  األفقيــة  املســاقط  مخططــات   .5
لألجــزاء  التســليح  حديــد  تفاصيــل  كامــل  مــع  أعــاله  الخدمــات  وغــرف 
الديكوريــة  الخرســانية  واألشــكال  العلــوى  الســور  فيهــا  بمــا  املختلفــة 

6. فــي حالــة األساســات الخازوقيــة يجــب توضيــح طــول و قطــر الخــازوق 
وتفاصيــل تســليحه مــع توفيــر  حمايــة مناســبة لــه .

7. يتــم ربــط رؤؤس الخوازيــق الثنائيــة مــن املنتصــف عــن طريــق الجســور 
الرابطــة الخاصــة بذلــك .

8. مخطط تفصيلي لتسليح السلم .

1. تقرير التربة األصلي .

لألحمــال  األساســية  التصميــم  وفــروض  الصفحــات  بأرقــام  فهــرس   .2
الطوابــق  وعــدد  املبنــى  إرتفــاع  و  الحديــد  و  الخرســانة  تحمــل  ومقــدار 
أثنــاء  باألعتبــار  املأخــوذة  البيانــات  وكل  األساســات  عليهــا  املصممــة 

. للمشــروع  األنشــائى  التصميــم 

يجــب  و  فعــل  رد  بطريقــة  الحســابات  و  األعمــدة  أحمــال  تفاصيــل  أ . 
الذاتــي  الــوزن  متضمنــة  األحمــال  علىــكل  األعمــدة  أحمــال  تحتــوي  أن 
و  الســلم  بيــت  و  الســطح  أســوار  و  األعمــدة    و  الحوائــط  و  للجســور 
أحمــال خزانــات امليــاه و عنــد التدقيــق علــى ضغــط التربــة يجــب األخــذ 
ذكــر  يجــب  و  الطبيعيــة  األرض  مســتوى  فــوق  التربــة  وزن  االعتبــار  فــي 
أحمــال القواعــد علــى مخطــط األعمــدة الرئيســية واألساســات مــع بيــان 
 Service or Ultimate الوحــدات املســتخدمة ونــوع األحمــال املذكــورة

)  )

ب . فــي حالــة ربــط القواعــد بجســور رابطــة يجــب اخــذ األحمــال اإلضافيــة 
الناتجــة عــن االمركزيــة فــي االعتبــار.

االعمــدة  حالــة  االعتبــار  فــي  االخــذ  مــع  االعمــدة  تصميــم  حســابات  ت . 
. االمركزيــة  عــن  الناتجــة  العــزوم  باضافــة  الطوليــة 

العــزوم  اشــكال  و  أحمالهــا  األعتبــار  فــى  األخــذ  الجســوريجب  لــكل  ث . 
والقــص و حســابات الحديــد ويجــب ان يكــون لهــا محــاور للرجــوع اليهــا .

ج . فــي حالــة وجــود اعمــدة بدايــة أرتكازهــا مــن األســفل علــى جســور وليــس 

أشتراطات عامة

املعلومات املطلوب توافرها في املخططات 
اإلنشائية للبنايات

املعلومات الــتي يجب توافرها في حسابات 
التصميم للمباني الخرسانية 

اإلنشــائية األشــتراطات  الثانيــة:  الوحــدة 

9. مخطــط تفصيلــي للمقاطــع يتضمــن مســقط أفقــي ورا�ضــي لحوائــط 
املصعد والجدران الخرســانية األخرى موضحا حديد التســليح للجدران 

وحــول الفتحــات و الجوانــب و تفاصيــل األعتــاب.

1. توضيــح جهــد التربــة وعمــق األساســات وإحــالل التربــة )إن وجــد( بنــاء 
علىتقريــر فحــص التربــة للموقــع .

2. مخططــات املالحظــات العامــة يجــب أن تتضمــن التفاصيــل العامــة  
ونوعيــة وجهــد الخرســانة والحديــد .

مقاســات  حجــم  فــي  التقليــل  لتوضيــح  لألعمــدة   املحــاور  مخطــط   .3
القواعــد. أحمــال  و  األعمــدة 

4. املخططــات التفصيلــة لألساســات تتضمــن تفاصيــل األساســات مــن 
امليــاه  خــزان  وتفاصيــل  مــكان  وتحديــد  رابطــة  وجســور  أرضيــة  جســور 
األر�ضــى ومــكان خــزان التحليــل ) إن وجــد ( مــع ذكــر بيانــات فحــص التربــة 
وعــدد  التأســيس  وطبقــة  باألساســات  الخاصــة  والتوصيــات  للموقــع 
الطوابــق التــى تــم تصميــم القواعــد عليهــا.و رســومات تفصيليــة للســور 

و ديكــورات الواجهــة .

5. رسومات تفصيلية لحديد التسليح حول الفتحات.

1. فهــرس بــه عــدد الصفحــات ومــا تحتــوي املذكــرة مــن الفــروض املذكــرة 
الحســابية للتصميــم مــع بيــان جهــد الخرســانة و الحديــد وعــدد الطوابــق 

املصممــة عليهــا القواعــد .

يجــب  و  فعــل  رد  بطريقــة  الحســابات  و  األعمــدة  أحمــال  تفاصيــل   .2
الذاتــي  الــوزن  متضمنــة  األحمــال  علىــكل  األعمــدة  أحمــال  تحتــوي  أن 
و  الســلم  بيــت  و  الســطح  أســوار  و  األعمــدة    و  الحوائــط  و  للجســور 
أحمــال خزانــات امليــاه و عنــد التدقيــق علــى ضغــط التربــة يجــب األخــذ 
ذكــر  يجــب  و  الطبيعيــة  األرض  مســتوى  فــوق  التربــة  وزن  االعتبــار  فــي 
أحمــال القواعــد علــى مخطــط األعمــدة الرئيســية واألساســات مــع بيــان 
 Service or Ultimate الوحــدات املســتخدمة ونــوع األحمــال املذكــورة

)  )

3. فــي حالــة ربــط القواعــد بجســور رابطــة يجــب اخــذ األحمــال اإلضافيــة 
نتيجــة االمركيــة فــي االعتبــار .

4. في حالة األعمدة الطولية يجب اخذ العزوم  اإلضافية في االعتبار  .

حســابات  مــع  القــوى  و  القــص  و  العــزوم  منحنيــات  ارفــاق  يجــب   .5
للمحــاور  املنحنيــات  هــذه  مرجــع  ويكــون  الجســور  لجميــع  الحديــد  

. باملخططــات  الرئيســية 

6. فــي حالــة وجــود اعمــدة بدايــة أرتكازهــا مــن األســفل علــى جســور وليــس 
لهــا أساســات  يجــب التدقيــق علــى االنبعــاج للجســور كمــا يتــم التدقيــق 

علــى الكمــرة مــن الناحيــة االجهــاد و التشــكل.

7. بالنســبة للجســور املدفونــة و البالطــات التــي طولهــا أكثــر 6 م  يجــب 
أي  او  االنجليزيــة  املواصفــات  طريــق  عــن  الحقيقــى  االنبعــاج  حســاب 
مواصفــات أخــرى وكذلــك يجــب حســاب االنبعــاج علــى املــدى الطويــل 

لهــا .

8. يجب تقديم حســابات منفصلة للبالطات و الجســور الحاملة لخزان 
املياه.

9. املخططــات التفصيلــة لألساســات تتضمــن تفاصيــل األساســات مــن 
امليــاه  خــزان  وتفاصيــل  مــكان  وتحديــد  رابطــة  وجســور  أرضيــة  جســور 
األر�ضــى ومــكان خــزان التحليــل ) إن وجــد ( مــع ذكــر بيانــات فحــص التربــة 
وعــدد  التأســيس  وطبقــة  باألساســات  الخاصــة  والتوصيــات  للموقــع 

الطوابــق التــى تــم تصميــم القواعــد عليهــا.

10.  رسومات تفصيلية للسور و ديكورات الواجهة

أالمركزيــة   االعتبــار  بعيــن  اخــذ  يجــب  املركبــة  للقواعــد  بالنســبة    .11
. األســاس  ملركــز  بالنســبة  األحمــال 

املعلومات الواجب توافرها في املخططات 
االنشائية للفيال

املعلومات الواجب توافرها في املذكرة الحسابية 
للفيالت لهــا أساســات  يجــب التدقيــق علــى االنبعــاج للجســور كمــا يتــم التدقيــق 

علــى الكمــرة مــن الناحيــة االجهــاد و التشــكل.

تقديــم  يجــب  امليــاه  لخــزان  الحاملــة  الجســور  و  للبالطــات  بالنســبة  ح . 
لهــا  منفصلــة  حســابات 

خ . بالنســبة للجســور املدفونــة و البالطــات التــي طولهــا أكثــر 6 م  يجــب 
أي  او  االنجليزيــة  املواصفــات  طريــق  عــن  الحقيقــى  االنبعــاج  حســاب 
مواصفــات أخــرى وكذلــك يجــب حســاب االنبعــاج علــى املــدى الطويــل 

لهــا .

3. بالنســبة للقواعــد املشــتركة / قواعــد الخوازيــق /الحصيــرة – يجــب 
ملركــز  بالنســبة  االحمــال  مركزيــة  ال  التصاميــم  اعتبــارات  فــي  يوخــذ  ان 

االســاس 

4.  فــي حالــة أن األساســات تكــون بنظــام الخوازيــق يجــب ان يكــون اقــل 
مســافة بيــن مراكــز الخوازيــق هــى ضعــف قطــر الخــازوق + 20 ســم او 

كمــا يذكــر فــي تقريــر التربــة .

املبنــى و  املؤثــرة علــى  القــوة األفقيــة  اخــذ  فــي حالــة الحصيــرة يجــب    .5
. العاديــة  األحمــال  مــع  االعتبــار  فــي  الريــاح  أحمــال  مــن  الناتجــة 

6. فــى حالــة البالطــات املســطحة يجــب أعتبــار أحمــال الجــدران كأحمــال 
مركــزة علــى الوصــالت أو أحمــال مســتمرة علــى الجســور وذلــك كلــه فــى 

األماكــن الحقيقيــة للجــدران .
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1. يجــب ان يتــم تصميــم املنشــات و املبانــي وفــق الكــودات و املواصفــات 
القياســات البريطانيــة و املبينــة فيمــا بعــد او الكــودات األخــرى املعتمــدة  

لــدى البلديــة او مــا يســتجد عليهــا ممــا يحقــق متطلبــات هــذه الالئحــة :-

كودات  األحمال :

أوال ً : االحمال الحية و امليتة على املباني 

1996م  لعــام  االول  الجــزء   6399 رقــم  البريطانــي  الكــود  يســتخدم   **
)BS1996  - PART 6399 (  مــع مالحظــة االســتثناءات التاليــة ممــا ورد 

فــي الكــود املذكــور اعــاله 

1. اال يقــل الحمــل الحــي علــى الطابــق امليزانيــن عــن 5 كيلونيوتــن/م2  فــي 
املبانــي التجاريــة والصناعيــة .

5.0 كيلــو نيوتــن/ م2 فــي طوابــق مواقــف  2. اال يقــل الحمــل الحــي عــن 
. الســيارات 

البالطــات  الفطريــة و  البالطــات  فــي تصميــم  الحــي  الحمــل   يقــل  3.  اال 
الســابقة االجهــاد جميــع املبانــي عــن2.0  كيلــو نيوتــن/م2 حتــى للمبانــى 
التــي قــد تتعــرض الحمــال حيــة اقــل مــن هــذا املقــدار كمــا يجــب اضافــة 

احمــال الجــدران الــى االحمــال الحيــة .

 : احمال الرياح 
ً
ثانيا

الكــود  او   1995 عــام  الثانــي  الجــزء   6399 رقــم  البريطانــي  الكــود   .1
 3 رقــم  البريطانــي 

2. الفصــل الخامــس الجــزء الثانــي 1972 مــع مالحظــة ان ســرعة الريــاح 
االساســية فــي امــارة عجمــان هــى 45 متــر/ ثانيــة و للمنشــات الصناعيــة 

حتــى 10م ارتفــاع يتــم اخــذ ســرعة الريــاح 100كم/ســاعة .

 : االحمال الحية على السقف 
ً
ثالثا

فــي  1988 و علــى ان يراعــي  الثالــث  6399 الجــزء  البريطانــي رقــم  الكــود 
-: مايلــي  الحســابات 

1. التاثيــرات الديناميكيــة وتركيــز االحمــال الناجــم عــن ماكينــات اجهــزة 
التكييــف و خزانــات امليــاه.

2. تجمــع الرمــال علــى حــواف  حاجــز الســطح و تاثيــر هبــوط الطائــرات 
. العموديــة 

 : أحمال الزالزل :-
ً
رابعا

 – عشــر  الســادس  الفصــل   –  UBC األمريكــي  النظامــي  البنــاء  كــود   .1
 UBC code-chapter 16 –(1997 الخامــس  الــى  الثالــث  مــن  األقســام 
division 111 (   مــع ضــرورة االلتــزام بالقيــم التاليــة للعوامــل الــواردة 
فــي املعادلــة حســاب القــوة األفقيــة االســتاتيكية املكافئــة الفعــال الــزالل .

2. معامــل الشــدة الــذي يعتمــد علــى املنطقــة يؤخــذ علــى اســاس املنطقــة 
.2A

الــزالزل  لكــود   16 التربــة والــذي يوخــذ علــى اســاس الجــدول  3. معامــل 
.1997

االساسات                                                                                                                                                                                               

*** الكود البريطاني رقم 8004عام 1986 

1. منشــات الخرســانة املســلحة او الخرســانة املســبقة االجهــاد العاديــة 
الكــود البريطانــي رقــم 8110

- الجزى االول لعام -1997 للتصميم و االنشاء 

- الجزء الثاني  لعام 1985 لالعتبارات بالتصميم .

- الجزء الثالث لعام 1985 جداول و رسومات التصميم .

2. املنشات املعدنية 

- الكــود البريطانــي رقــم 449 الجــزء الثانــي 1969 او الكــود البريطانــي رقــم 
 5950

)BS 5950-part 1 – 1985(   1985 الجزء االول لعام -

))BS 5950-part 2 – 1985 1985   الجزء الثاني لعام -

)  )BS 5950-part 4 – 1985 1982 الجزء الرابع لعام -

))BS 5950-part 5 – 1985 1987 الجزء الخامس لعام -

- الجزء الثالث لعام 1985 جداول و رسومات التصميم .

2. املنشات املعدنية 

- الكــود البريطانــي رقــم 449 الجــزء الثانــي 1969 او الكــود البريطانــي رقــم 
 5950

)BS 5950-part 1 – 1985(   1985 الجزء االول لعام -

))BS 5950-part 2 – 1985 1985   الجزء الثاني لعام -

)  )BS 5950-part 4 – 1985 1982 الجزء الرابع لعام -

))BS 5950-part 5 – 1985 1987 الجزء الخامس لعام -

اإلنشاءات املعدنية املركبة 

الكود البريطاني 117/ الجزء األول 

إنشاءات الطابوق الخرساني

الكــود البريطانــي رقــم 5628 الجــزء األول 1985//1978 باملشــاركة مــع 
الجــزء الثالــث مــن نفــس الكــود لعــام 1985 و األوامــر املحليــة الصــادرة 

عــن الدائــرة بخصــوص الطابــوق الخرســاني 

إنشاءات األملونيوم 

الكود البريطاني رقم 118-1969

االنشاءات الخشبية 

لكود البريطاني رقم 5268 الجزء الثاني 1989 الجزء الثالث 1985

كودات التصميم االخرى 

يمكــن اعــداد التصاميــم االنشــائية بالرجــوع الــى كــودات بنــاء اخــرى غيــر 
البريطانيــة شــريطة الحصــول علــى موافقــة الدائــرة 

كودات  التصميم الكودات املعتمدة 

1. توضيــح جهــد التربــة و عمــق األساســات و إحــالل التربــة وذلــك فــى حالــة 
وجــود فحــص التربــة للموقــع.

2. مخططــات املالحظــات العامــة يجــب ان تتضمــن التفاصيــل العامــة      
و  االنشــائي   والحديــد  التســليح  وحديــد  الخرســانة  جهــد  و  نوعيــة  و 

. الوصــالت  و  املســامير 

3. تحديــد حــدود قطعــة االرض علــى مخطــط القواعــد مــع توضيــح بــروز 
القواعــد خــارج قطعــة االرض .

توضيــح   مــع  التوصيــل  ومســامير  األعمــدة  ملحــاور  افقيــه  مســاقط   .4
. الريــاح  عــزوم  أيضــا  ويتضمــن  القواعــد  أحمــال  و  األعمــدة  مقاســات 

5. مخططــات تفصيليــة للقواعــد والجســور الرابطــة والجســور األرضيــة 
وطابــق امليزانيــن والســطح وجــداول الحديــد وســور الســطح و تفاصيــل 

الديكــورات .

مــع  األعمدةالحديــد  مقاســات  تتضمــن  االنشــائي  االطــار  مخطــط   .6
للوصــالت. كاملــة  تفاصيــل  و  مقاســات  و  الحديديــة  الجســور 

7. مخططــات الســطح فــي حالــة وجــود جســور رابطــة purlin ووصالتهــا 
مــع حديــد ربــط الســطح .

8. مخطط تفصيلي للساللم في حالة وجودها .

9. ملقاومة الرياح يتم وضع الحديد الرابط الرا�ضي بين االعمدة 

االتزيــد  علــى  الفاصلــة  الجســور  توضيــح  مــع  املقاطــع   مخططــات   .10
واألعمــده الجســور  بيــن  م2   15 عــن  الطابــوق  مســاحة 

1. تقرير التربة. 

2. فهــرس مــع فــروض التصميــم األساســية لألحمــال وإجهــاد الخرســانة  
وحديد التســليح و إجهاد حديد املســتودعات املعدنية واجهاد املســامير 

واملواصفــات التــي يجــب الرجــوع اليهــا .

3. حســابات تفصيليــة الحمــال االعمــدة تعتمــد علــى الحــاالت الحرجــة  
لالحمــال والتدقيــق علــى اجهــاد التربــة ويتــم االخــذ فــي االعتبــار وزن التربــة 
علــى  القواعــد  احمــال  تحديــد  ويتــم  الطبيعيــة  االرض  املنســوب  فــوق 

. مخططــات االعمــدة واألساســات 

4. فــي حالــة وجــود جســور رابطــة بيــن القواعــد يجــب االخــذ فــي االعتبــار 
الحمــل االضافــي نتيجــة الالمركزيــة .

5. يجــب تقديــم منحنيــات لالحمــال والعــزوم والقــص والحســابات لــكل 
العناصــر  لــكل  االنبعــاج  علــى  التدقيــق  يجــب  كمــا  الرئيســية  الهيــاكل 

. الحرجــة 

6. بالنسبة للباكية التي بها الحديد الرابط يتم التدقيق على االنقالب.

7. للقواعــد املركبــة يجــب األخــذ فــي االعتبــار ال مركزيــة األحمــال بالنســبة 
ملركزيــة القاعــدة .

لتصميــم  البلديــة  مــن  الصــادره  التصميــم  فــروض  اعتمــاد  يجــب   .8
املعدنيــة  املســتودعات 

املعلومات الواجب توافرها في املخططات 
اإلنشائية للمستودعات املعدنية 

املعلومات الواجب توافرها في املذكرة الحسابية 
املعدنية

اإلنشــائية األشــتراطات  الثانيــة:  الوحــدة 
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يجب مراعاة االتى عند  تصميم االساسات 

أ . اجــراء اختبــارات موقعيــة للتربــة مــن قبــل مختبــر فحــص تربــة مرخــص 
فــي امــارة عجمــان  مــع ضــرورة دراســة النواحــي الفنيــة التاليــة :-

1. نوعية طبقات التربة و خصائصها 

2. توصيات هندسية بقوة تحمل التربة و مقدار الهبوط املتوقع

مــن  الجوفيــة  امليــاه  محتويــات  و  نوعيــة  و  الجوفيــة  امليــاه  منســوب   .3
. والكبريتــات  االمــالح 

4. تاثير التربة و املياه الجوفية على مدى تاكل و صدا الحديد

5. تاثير املد و الجزر على اتزان االساسات

6. متطلبات سند جوانب الحفر

7. توصيات بنوعية االساسات

لتحديــد  املوقــع  خريطــة  علــى  االختبــار  حفــر  مواقــع  تحديــد  يجــب  ب . 
املســاحي  البلديــة  مرجــع  حســب  االحداثيــات 

املوقــع  لتربــة  املناســبة  االســمنت  و  الخرســانة  بمواصفــات  توصيــة  ت . 
ســيريا  نشــرة  و  االول  الجــزء   5328 البريطانيــة  املواصفــات  حســب 
31 علــى اال تقــل قــوة الكســر للخرســانية  املســلحة عــم  الخاصــة رقــم 

مــم2  / نيوتيــن   40

ببــروز  يســمح  و  االرض   حــدود  ضمــن  االساســات  تكــون  ان  يجــب  ث . 
الطريــق  ناحيــة  مــن  ســم   40 حــدود  فــي  االرض   خــدود  خــارج  القواعــد 
فقــط ويجــب اال يقــل عمــق التأســيس للقواعــد عــن العمــق املحــدد فــي 
تقريــر التربــة وذلــك  لحمايــة التربــة تحــت االساســات مــن االنجــراف  و 
تغيــرات الرطوبــة الناجمــة عــن الظــروف الطبيعيــة و املناخيــة و الحراريــة 

ج . يجــب توفيــر نظــام لتصريــف امليــاه الجوفيــة اذا لــزم االمــر للحيلولــة 
دون تســرب الرطوبــة الــى داخــل املبنــى 

ح . عنــد عمــل حفريــات عميقــة لطوابــق الســرداب أو غيرهــا يجــب توفيــر 
يســمح  وقــد  االرض  حــدود  داخــل  الحفــر  جوانــب  لســند  حمايــة  نظــام 
بخــروج نظــام ســند جوانــب الحفــر عــن حــدود االرض مــن جهــة الشــارع 
او الســكة بعــد اخــذ املوافقــة الخطيــة مــن الدائــرة و يجــب ان يراعــي فــي 

تصميمهــا اال تؤثــر علــى املبانــي و الخدمــات املجــاورة 

اســتخدام  او  االوتــاد  تثبيــت  فــي  الــدق  طريقــة   اســتخدام  يجــوز  ال  خ . 
االهتــزاز فــي تقويــة التربــة  وفــي حــال اللجــوء لهــذه الطريقــة فــي االساســات 

يتوجــب الحصــول علــى املوافقــة املســبقة علــى ذلــك مــن الدائــرة

اختبارات التربة و االساسات
2. عنــد اســتخدام الطابــق املفــرغ  للجــدران الحاملــة  للمبانــي بارتفــاع 
ال يزيــد عــن طابقتيــن فيجــب اال يقــل قــوة التحمــل عــن6 نيوتن/مــم2 و 

ســمك الجــدار اليقــل عــن 200 ملــم

غيــر  بطابــوق  اقــل  او  ملــم  بســمك150  حاملــة  جــدران  بنــاء  اليجــوز  أ . 
مصمــت

للجــدران  ملــم    150 مــن  اقــل  بســمك  طابــوق  اســتخدام  اليجــوز  ب . 
مــع  املزدوجــة  للجــدران  اســتخدامه  يمكــن  ولكــن  املفــردة  الحاملــة 

بينهــا  الروابــط  اســتخدام 

تحمــل  لقــوة  متوســط  عــن  عبــارة  اعــاله  املذكــورة  التحمــل  قــوة  ت . 
الضغــط لعــدد عشــرة طابوقــات  يتــم اختيارهــا علــى حســب املواصفــات 

الثانــي  الجــزء   6073 البريطانيــة 

ب-   املونة اإلسمنتية

يجــب ان تكــون املونــه االســمنتية ملســتخدمة فــي بنــاء الجــدران معادلــة 
:الجيــر:  البورتلنــدي  االســمنت   (  6:1:1 لنســبة  االقــل  علــى  قوتهــا  فــي 
الرمــل الناعــم( بنســب حجــم املــواد الجافــة او حســب النســب املذكــورة 
للمونــة   1985  /1978 االول  الجــزء   5628 البريطانيــة  املواصفــات  فــي 
مــع  اإلســمنتية  املونــه  تجانــس  مراعــاة  مــع  الثالثــة  بالدرجــة  املوصوفــة 

.. الطابــوق  و مــكان االســتخدام  

ج- روابط الجدران  

الروابــط  ملواصفــات   -19781243 رقــم  البريطانــي  الكــود  يســتخدم 
الجــدران  هــذه  تكــن  مالــم  الجــدران املزدوجــة  فــي  املعدنيــة املســتخدمة 
معرضــة لظــروف بيئيــة قاســية وفــي هــذه الحالــة يســتخدم الفــوالذ الــذي 

5628 الجــزء الثالــث  فــي الكــود البريطانــي  ال يصــدا و كمــا ورد 

د- الجدران الداعمة 

طرفيهــا  فــي  جيــدة  بصــورة  مربوطــة  الحاملــة  الجــدران  تكــون  ان  يجــب 
بجــدار دعــم عر�ضــى او عمــود خرســاني علــى أن تكــون هــذه الدعامــات 

ارتفاعــه كامــل  علــى  الحامــل  الجــدار  لتدعيــم  كافيــة  بإبعــاد 

5 - القطع او القص في الجدران

يجــب اال يزيــد عمــق القطــع العمــودي فــي الجــدار عــن ثلــث ســمك الجــدار 
كمــا ان عمــق القطــع األفقــي فــي الجــدار يجــب اال يزيــد عــن ســدس ســمك 

الجــدار مــع مراعــاة عــدم تأثيــر القطــع علــى اتــزان هــذه الجــدران

التصميم ضد االنهيار املتوالي :

للحيلولــة دون حصــول االنهيــار املتوالــي و غيــر املتكافــي فــي جميــع املنشــات 
الســرداب(  طوابــق  ذلــك  يشــمل  اكثــر)  او  طوابــق  خمــس  ارتفــاع  ذات 

يجــب مراعــاة االتــي :-

1. ان يتــم تصميــم العناصــر الرئيســية الحساســة فــي املنشــات لتحمــل 
قــوة خارجيــة اســتثنائية قدرتهــا 34كيلــو نيوتــن محملــة بالتنــاوب علــى كل 
الجهــات لهــذا العنصــر باإلضافــة الــى االحمــال االخــرى التــي يتعــرض لهــا 

هــذا العنصــر .

2. ان يتــم تصميــم جميــع عناصــر املنشــات بحيــث يتــم حصــر أي انهيــار 
حــال حدوثــه فــي حــدود 70متــر مربــع أو%15 مــن مســاحة الطابــق أيهمــا 
منــه  اســفل  والــذى  يعلــوه  الــذى  والطابــق  املعنــى  للطابــق  وذلــك  اقــل  
مباشــرة ولتحقيــق ذلــك للمنشــات بارتفــاع خمــس طوابــق أو أكثــر عندمــا 
يتــم انشــاؤها بعــد مراعــاة توصيــات الكــود بشــان الروابــط داخــل املبنــى 
و علــى نتائــج ســوء اســتخدام املنشــا أو فــي حالــة الحــوادث بعــد مراعــاة 

مايلــي :-

 1997 األول  الجــزء   2.2.2.2 املــادة   8110 البريطانيــة  املواصفــات  أ . 
املــادة2.6 الجــزء الثانــى 1985 وذلــك للمنشــات الخرســانية والخرســانة 

االجهــاد. مســبقة 

 1985 األول  2.4.5.3الجــزء  املــادة   5950 البريطانيــة  املواصفــات  ب . 
املعدنيــة. للمنشــات 

ت . املواصفــات البريطانيــة 5628 املــادة 37الجــزء األول 1985 ملنشــات 
وغيــر  املتوالــى  لالنهيــار  املنشــاة  قابليــة  مــن  للتقليــل  وذلــك  الطابــوق 

املتكافــئ.

التصميم ضد تأثير الزالزل .

يزيــد  التــي  املبانــي  عنــد تصميــم  الــزالزل  تاثيــر  االعتبــار  فــي  االخــذ  يجــب 
. طوابــق  عشــرة  عــن  ارتفاعــا 

التصميم ضد تأثير القوى االفقية  .

***فــي حالــة تصميــم املبانــي للقــوى االفقيــة يتوجــب تصميــم املبنــى للقــوة 
االكبــر مــن قــوى الــزالزل , قــوة الريــاح او القــوى االفقيــة النظريــة املركزيــة 
املعرفــة فــي املــادة رقــم 3.1.4.2  مــن املواصفــات البريطانيــة 8110 تتالئــم 

مــع متطلبــات التصميــم الحمــال الــزالزل ويراعــى االتــى :

العــادي بصــورة متراصــة و  مــن الطابــوق الخرســاني  الجــدران  • تشــيد 
مترابطــة باســتخدام مونــة اســمنتية. ويجــب تطابــق مواصفــات الطابــوق 
مــع الشــروط املنصــوص عليهــا فــى التشــريعات الصــادرة عــن الدائــرة علمــا 
بأنــه ال يجــوز أســتخدام الطابــوق الخفيــف فــي انشــاء الجــدران الحاملــة .

الجــدران الخارجيــة غيــر الحاملــة  فــي  • وعنــد اســتخدام هــذا الطابــوق 
ذي  طــالء  او  البالســتر  مــن  بطبقــة  الخارجــي  الســطح  معالجــة  يجــب 
خصائــص مقاومــة للرطوبــة كمــا يجــب تصميــم جــدران الطابــوق حســب 
املواصفــات البريطانيــة 562 الجــزء االول 1978/1985 وان يكــون قــوة 
تحمــل الطابــوق املســتخدم للجــدران الحاملــة متناســبة مــع الســمك هــذه 

الجــدران وكمــا يلــي 

1. عنــد اســتخدام الطابــوق املصمــت للجــدران الحاملــة للمبانــي يجــب 
االتقــل قــوة التحمــل عــن 9 نيوتن/مــم2 لجميــع ســمكات الجــدران.

معايير التصميم و التنفيذ

اإلنشــائية األشــتراطات  الثانيــة:  الوحــدة 

mkghazi
Sticky Note
يلغى السطر الثانى 

mkghazi
Sticky Note
الغاء الفقرة بالكامل

mkghazi
Sticky Note

mkghazi
Sticky Note
مع مراعاة التالى

mkghazi
Sticky Note

mkghazi
Sticky Note
50 سم بشكل عام

mkghazi
Sticky Note
او السكة
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االحكام العامة

اى ممر تحت الطريق يستعمل لتمرير انابيب 
الصرف الصحى و املياه السطحية و خطوط الرى

عبارة

التاثير على املياه بصورة تجعلها غير صالحة 
الستعمال االنسان و الحيوان و النبات

تلوث املياه

دورات املياه و تشمل كل االجهزة الصحية منافع صحية

املحليــة  واالوامــر  والقوانيــن   بالشــروط  االخــالل  عــدم  مراعــاة  مــع 
تنفيــذ  يراعــي  الصحــي  الصــرف  مرافــق  انظمــة  شــأن  فــي  الصــادرة 

: االتيــة  العامــة  االحــكام 

الصحــي  الصــرف  شــبكات  عــن  واملســؤولة  املالكــة  البلديــة  تكــون    .1
العموميــة والــري وتصريــف االمطــار ومنشــآتها وغــرف التفتيــش املتصلــة 
بالشــبكة العموميــة وتشــكيل جــزء منهــا وتقــوم بالصــرف ال كثــر مــن مبنــى 

واملوجــود خــارج قســائم االرا�ضــي .

2. يكــون مالــك القســيمة او املبنــى مســؤوال عــن الصيانــة واملحافظــة علــى 
ملكيــة توصيــالت الصــرف الصحــي وملحقاتهــا واالجهــزة الصحيــة وغــرف 
اخــرى  صــرف  منشــآت  وايــة  والتصريــف  التحليــل  وخــزان  التفتيــش 
تابعــة للمبنــى والتــي تقــع داخــل حــدود قطعــة  االرض وكذلــك تقــع عليــة 
مســؤولية ايــة اضــرار تلحــق بالغيــر بســببها مالــم يوجــد عقــد خــاص ينــص 

بالــزام املســتأجر او املســتثمر بذلــك  .

3. اســتثناء مــن البنديــن ) 2-1  ( اعــاله وتكــون البلديــة املالكــة واملســؤولة 
واملتصلــة  الصحــي  والصــرف  الفرعيــة  الصحــي  الصــرف  الخطــوط  عــن 
يحــق  وبالتالــي  االرا�ضــي  قســائم  عبــر  تمتــد  والتــي  العموميــة  بالشــبكة 
بحســب  املســتأجر  او  املالــك  مــن  الطلــب  الصحــي  الصــرف  لســلطات 
ألغــراض  مســبق  املوعــد  علــى  بنــاءا  االرض  بدخــول  االذن  االحــوال 

. والتفتيــش  والتشــغيل  الصيانــة 

4. فــي حالــة عــدم وجــود مجــاري فرعيــة يجــوز للســلطات التصديــق اي 
مبنــى الــى توصيلــة املبنــى املجــاور لــه ) حــق مــرور ( 

5. يجب الحصول عليه موافقة سلطات الصرف الصحي عند :

• تنفيذ او االشراف على اي تميدات مجاري او تركيبات صحية 

• استعمال العبارات الخاصة بقسم الجاري .

• وضع اي خدمات تتعارض مع خطوط املجاري .

لخدمــات  املتاخمــة  املناطــق  فــي  نوعهــا  كان  مهمــا  اعمــال  اي  تنفيــذ   •
. املجــاري 

• تمديد انابيب نزح املياه السطحية .

6. ال يجوز توصيل مياه الصرف الصحي لشبكة تصريف مياه االمطار 

7. ال يجــوز ضــخ او تفريــغ او التســبب فــي دخــول ميــاه مالحــة فــي شــبكة 
تصريــف االمطــار .

8. يحظــر تفريــغ اي منتجــات بتروليــة او منتجــات اخــرى تســبب حريقــا 
او  الصحــي  الصــرف  انابيــب  او  لالنســان  ضــرة  تكــون  او  انفجــارات  او 

. ملحقاتهــا اال بعــد املعالجــة االوليــة 

9. يحظــر علــى اي شــخص تفريــغ او ضــخ اي ميــاه مختلفــة مــن الصناعــة 
تشــمل اي مــادة كيمائيــة او فيزيائيــة او عضويــة او اشــعاعية او تكــون 
طبيعتهــا تؤثــر علــى ســالمة تشــغيل وســائل التقنيــة بطريقــة ســليمة الــى 
شــبكة الصــرف الصحــي اال بعــد معالجتهــا اوليــا وعلــى نفقتــه الخاصــة .

او  اســماك  او  نفايــات  او  جيفــة  او  ميــت  حيــوان  اي  رمــي  يحظــر   .10
فاكهــه او خضــروات او اي مــواد صلبــة اخــرى او اشــياء مــن اي طبيعــة 
اخــرى تعــوق او تقفــل او بــاي صــورة تؤثــر علــى مقــدرة تشــغيل املجــاري .

انابيــب  فــي  التصريــف  بعمليــات  يقــوم  ان  اي شــخص  11. يحظــر علــى 
الصــرف الصحــي الي او ســوائل تزيــد درجــة حرارتهــا 43 درجــة مئويــة اال 

بتصريــح خطــي مــن ســلطات قســم املجــاري .

12. ال يجــوز ألي شــخص ان يتســبب او يســمح للبخــار النافــذ مــن اي 
الــة بخاريــة او لنفاثــات البخــار مــن اي غاليــة ان تنصــرف راســا الــى شــبكة 
الــى مــا  مجــاري عامــة او توصيالتهــا الفرعيــة اال بعــد تخفيــض حرارتهــا 

دون 43 درجــة مئويــة بواســطة خزانــات التبريــد .

13. يحظر تصريف املياه املتخلفة عن االستعمال الصناعي او البشري 
فــي شــبكة الصــرف الصحــي اذا كانــت درجــة تركيــز ايونــات الهيدروجيــن 

فيهــا اقــل مــن خمســة او اكثــر مــن عشــرة .

14. يحظــر تصريــف امليــاه املتخلفــة عــن االســتعمال فــي شــبكة الصــرف 
االوكســجين  نســبة  وكانــت  بهــا  عالقــة  مــواد  تشــمل  كانــت  متــى  الصحــي 
الــالزم للتفاعــل البيولوجــي فيهــا تزيــد علــى 800 مليجــرام / لتــر علــى انــه 

الســماح  بهــا  املصــدق  االوليــة  املعالجــة  وســائل  وجــود  حالــة  فــي  يجــوز 
بالتصريــف فــي الشــبكة العامــة للمجــاري طاملــا كانــت تلــك الوســائل تعمــل 

بصــورة ســليمة .

15. ال يجــوز التصريــف فــي شــبكة الصــرف الصحــي املنتجــات البتروليــة 
او كبريــت االلكالســيوم او املــواد املســتعملة فــي التنظيــف او زيــت الوقــود 
البتــرول او اي مــواد اخــرى قابلــة لاللتهــاب او االنفجــار او كانــت درجــة 

اشــتعالها اقــل مــن 85 درجــة مئويــة .

16. ال يجــوز تصريــف الغــازات ذات الرائحــة الكريهــة او مخلفــات تنقيــة 
تصريــف  يجــوز  ال  كمــا   : الصحــي  الصــرف  انابيــب  فــي  االســتلين  توليــد 
كبرتيــد الهيدروجيــن وثانــي اكســيد الكبريــت واكســيد النيتروجيــن او اي 
مــن الهاليوجينــات اذا كانــت نســبة تركيزهــا تزيــد عــن 10 ملجــرام / لتــر فــي 

امليــاه املتخلفــة عــن االســتعمال .

فــي انابيــب الصــرف الصحــي  17. ال يجــوز تصريــف اي عناصــر خطيــرة 

االتيــة  العبــارات  و  للكلمــات  تكــون  الالئحــة  هــذه  احــكام  تطبيــق  عنــد 
منهــا: كل  امــام  الــواردة  املعانــى 

التعريف الكلمة والعبارة 

مهندسو و مفتشو و مراقبو قسم املجارى املنوط 
بهم تنفيذ احكام و شروط القانون و هذه الالئحة 

فيما يتعلق باعمال الصرف الصحى

السلطة 
املختصة

خطوط االنابيب و االنشاءات املقامة لنقل و 
معالجة و تصريف مياه الصرف الصحى خارج 

حدود قطعة االرض

شبكة الصرف 
الصحى

خطوط االنابيب و االنشاءات املقامة لنقل و 
تصريف مياه االمطار و املياه السطحية للمدينة 

او القسائم الخاصة

شبكة تصريف 
مياه االمطار و 

املياه السطحية
خطوط االنابيب و االنشاءات املستعملة المداد 
و تخزين مياه الصرف الصحى املعالجة الغراض 

الرى

شبكة الرى

شبكة االنابيب و غرف التفتيش املرتبطة بها و 
املستعملة لتصريف مياه الصرف الصحى و املياه 

السطحية و االمطار تملكها البلدية او شيدت 
لحسابها او وضعت تحت اشرافها

مجرى عمومى

خط االنابيب و غرف التفتيش التى تخدم و 
توصل منطقة معينة باملجرى العمومى

مجرى فرعى

خط االنابيب الذى يربط املبنى باملجرى الفرعى الوصلة الفرعية
اى انبوب او قناة سواء كانت مفتوحة او مغطاة مصرف
اى انبوب ) PIPE (  تسنخدم فى تمرير املياه و 

السوائل
  ) PIPE ( انبوب

املياه غير املعالجة و تشمل اى سوائل سواء كانت 
تحتوى على مواد عالقة او خالية منها و التى يتم 

مياه الصرف 
الصحى

املياه التى تمت معالجتها من الحما و غيرها من 
املواد باحدى طرق املعالجة املعروفة و يتم 

استعمالها الغراض الرى و غيرها 

مياه الصرف 
الصحى املعالجة

املياه التى تتجمع على سطح االرض ايا كان  املياه السطحية
اى خزان يبنى او يركب على اى مصرف القصد 

منه حجز الرمال و جريش الحجر و املواد 
الترسبية

مصيدة رملية               
  )SANDTRAP(

كل التركيبات من احواض الغسيل و حمامات و 
مراحيض و مباول و احواض مطبخ و شطاف و 

دش

اجهزة صحية

اى محبس مائى يتم تركيبه بين االجهزة الصحية 
و انابيب الصرف ملنع دخول الغازات و الروائح 

الى املبنى

محبس مائى

وحدة تركيبية بها محبس مائى و مصفاة تتجمع بها 
مياه الصرف لتنفذ منها الى مصرف املجارى

محبس مائى 
مجارى

محبس ار�ضى عبارة عن وحدة تركيبية بها محبس 
مائى و مصفاة و يتم تركيبها بالحمامات و املطابخ 
لتجميع املياه غير النظيفة و صرفها الى املحبس 

الجامع

محبس مائى 
ار�ضى

التعاريف الصحية
خزان مزود بمصفى يبنى او يركب للتخلص من 

الدهون و الشحوم و فضالت املطابخ بطريقة الية 
او كيمياوية 

مصيدة الدهون

خزان يتم تشييده للتخلص من مخلفات الزيوت و 
الشحوم الناتجة من مغاسل السيارات و الورش

مصيدة زيوت 

اى خزان يبنى او يزود ببعض املواد و الوسائل 
لتخفيض و معادلة نسبة املواد الكيماوية و 
املشعة للحد املسموح به للتوصيل ملصرف 

املجارى

خزان املعادلة

اى طريقة او مجموعة من الطرق تستعمل لتمرير 
او تغيير الخصائص الطبيعية او الكيماوية او 

البيولوجية ملياه تصريف بهدف جعلها غير ضارة 
لعمليات املعالجة االخرى او نقلها الى خطوط 
الصرف الصحى العمومية او اى وسيلة اخرى 

للصرف

طرق املعالجة 
االولية

اى خزان او صهريج مانع للتسرب يستعمل 
الستقبال و معالجة مياه الصرف الصحى و يتم 
تصريف املياه منه تلقائيا الى خزان التصرف و 

تسحب منه الرواسب بصفة دورية 

خزان التحليل

بئر تستقبل مياه الصرف الصحى املعالجة من 
خزان التحليل و تصريفها الى باطن االرض 

خزان التصريف

غرفة تشيد على املصرف يمكن عن طريقها 
التفتيش على انابيب الصرف الصحى و نظافتها 

غرفة تفتيش 

غرفة تشيد على املصارف الرئيسية يمكن عن 
طريقها التفتيش على انابيب الصرف الصحى و 

نظافتها

غرفة تفنيش 
رئيسية

اى انبوب مثبت راسيا او افقيا بغرض حمل جميع 
انواع السوائل القذرة الخالية من املصروفات 

الصلبة

انبوب صرف

اى انبوب مثبت راسيا او افقيا بغرض حمل 
املصروفات الصلبة

انبوب عمل

اى انبوب مربوطة على مخارج االجهزة الصحية 
ملعادلة ضغط الهواء ملنع امتصاص املحابس 

انبوب منع 
امتصاص

اى انبوب يتم تمديدها افقيا او عموديا بغرض 
تهوية املصاريف و التمديدات الصحية

انبوب تهوية

اى مادة مكونة او مشتملة على عناصر كيمياوية 
تعمل بصفة مستمرة على تغيير تركيبها الذرى و 
ذلك عن طريق بث جزيئات الفا او بيتا او اشعة 
جاما او اى جزيئات او اشعة او اى اشكال اخرى 

مواد مشعة

كل نفايات الحيوانات و الخضروات فى املطابخ 
و املياه املختلفة عن االستعمال املنزلى او ما 

ينتج عن تحضير الطعام مما يستهلك باملنازل و 
االسواق و املختبرات و املستشفيات و املصانع و 

اى نفايات مشابهة من مواقع اخرى

نفايات

اى مقعد او وعاء يستخدم لقضاء الحاجة مرحاض
مبولة مرحاض مياه

اى نوع اسمنت مقاوم لالمالح االسمنت
الخلطة املكونة من االسمنت و جريش الحجر 

الرملى و املاء على ان تكون جميع املواد نظيفة و 
خالية من الشوائب و االمالح

خرسانة

الصحيــة األشــتراطات  الثالــث:  الوحــدة 
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غيــر  فــي  املنــازل  داخــل  املســتعملة  االغطيــة  وزن  يقــل  ال  ان  يجــب   .1
. كيلــو   55 عــن  والكراجــات  املمــرات 

2. يجــب ان ال يقــل وزن االغطيــة املســتعملة املمــرات والســاحات عــن 
65 كيلــو .

الســيارات  مداخــل  فــي  املســتعملة  االغطيــة  وزن  يقــل  ال  ان  يجــب   .3
كيلــو  125 عــن  والطرقــات  والكراجــات 

فــي حالــة عــدم توفــر شــبكة صــرف صحــي عامــة فــي املنطقــة املقــرر تشــييد 
املبنــى فيهــا يجــب تزويــد املبنــى بخزانــات التحلــل والصــرف او التجميــع 

وفــق الشــروط التاليــة :

1. ان تكون ضمن حدود قطعة االرض .

2. ان تكــون فــي موقــع قريــب مــن الطريــق او الســكة وبعيــدة عــن املبنــى 
الرئي�ضــي والجــوار ويســهل الوصــول اليهــا للتنظيــف والصيانــة والتفريــغ 
علــى ان توافــق اإلدارة املختصــة علــى هــذا املوقــع . كمــا يجــب ان تكــون 

. 
ً
ســهلة التوصيــل بشــبكة الصــرف الصحــي  العامــة مســتقبال

مــرور  تتحمــل  بحيــث  املســلحة  الخرســانة  مــن  الخزانــات  تكــون  ان   .3
. ذلــك  الضــرورة  اقتضــت  اذا  فوقهــا  الســيارات 

1. يجب ان تكون  ارضيات غرف التفتيش على خرســانة ال يقل ســمكها 
عن 25 ســم وبروز 25 ســم عن جدران الغرفة .

تشــييدها  يجــب  امليــاه  مســتوى  فــوق  التفتيــش  غــرف  تشــيد  عنــد   .2
باســتعمال الطابــوق املصمــت مــع عمــل بيــاض ) PLASTER ( ســمك 2 
ســم  مــن الداخــل والخــارج ودهنهــا بطبقتيــن مــن املــواد العازلــة للرطوبــة .

3. عنــد تشــييد غرفــة التفتيــش تحــت مســتوى امليــاه الســطحية يجــب 
 20 عــن  الجــدران  ســمك  يقــل  اال  علــى  املســلحة  بالخرســانة  تشــييدها 
ســم مــع بيــاض بســمك 2ســم ودهنهــا باملــواد العازلــة للرطوبــة الغيــر قابلــة 

للتــآكل الصــدأ .

4. يجــب ان تكــون املــواد املســتعملة كالرمــل والخرســانة وامليــاه خاليــة 
مــن االتربــة مــع اســتعمال االســمنت املقــاوم لألمــالح .

تحــت  تقــع   التــي  العميقــة  التفتيــش  غرفــة  تشــييد  يتــم  ان  يجــب   .5
. تمــام  جافــة  ارضيــات  علــى  الســطحية  امليــاه  منســوب 

6. يجــب ان تصــب الخرســانة املســلحة لغرفــة التفتيــش العميقــة علــى 
قوالــب مــن مــادة االليــاف الزجاجيــة .

فــي اي نقطــة يتغيــر  7. يشــترط عمــل غــرف تفتيــش ذات غطــاء محكــم 
 15 عــن  واخــرى  تفتيــش  غرفــة  عــن  البعــد  يزيــد  اال  علــى  االتجــاه  فيهــا 
بالنســبة  متــرا   30 عــن  يزيــد  وال  الداخليــة  للتمديــدات  بالنســبة  متــرا 

. الفرعيــة  للتمديــدات 

8. يجــب ان تتناســب مقاســات غــرف التفتيــش مــع العمــق وعــدد الفــروع 
املوصلــة اليهــا علــى اال تقــل ابعادهــا عــن بيانــات الجــدول ادنــاه .

60 × 60 سم  عمق من 50 سم الى 100 سم
100 × 90 سم عمق من 100 سم الى 150 سم

120 × 90 سم عمق من 150 سم الى 200 سم
150 × 150 سم عمق اكثر من 20 سم 

الســلطة  بموافقــة  الســابق  بالبنــد  املذكــور  الجــدول  تعديــل  يجــوز   .9
. املختصــة 

صحيحــة  بطريقــة  التفتيــش  غــرف  داخــل  القنــوات  تقطيــع  يجــب   .10
وســليمة وبالكيفيــة التــي تمنــع ترســب املــواد العضويــة وخالفهــا داخــل 
غــرف التفتيــش وان تكــون فتحــة القنــوات متســاوية وان تكــون القنــوات 

الفرعيــة اعلــى مــن القنــاه الرئيســية بمــا ال يقــل عــن 5 ســم 

11. فــي حالــة وجــود فــرق بيــن قــاع غرفــة التفتيــش الرئيســية ومنســوب 
غرفــة  داخــل  خرســاني  انحــدار  عمــا  يجــوز  اليــه  املوصلــة  االنابيــب 
60ســم ويجــب ان يكــون  التفتيــش علــى اال يزيــد ارتفــاع االنحــدار عــن 

. والســوائل  العضويــة  املــواد  انســياب  تعيــق  ال  بطريقــة  مقــوس 

12. فــي حالــة االنابيــب التــي يكــون منســوبها اعلــى مــن قــاع املنهــول بأكثــر 
مــن 20 ســم يمكــن عمــل وصلــه عموديــة خــارج او داخــل غرفــة التفتيــش 
/ املانهــول ) Back/ Internal Drop ( علــى ان تغلــف بالخرســانة فــي حالــة 

تشــييدها مــن الخــارج .

 )  GT  ( جامــع  مائــي  محبــس  كل  علــى  تفتيــش  غرفــة  تشــييد  يجــب   .13
بقيــاس 30×30 ســم وتغطيتهــا بغطــاء ال يقــل وزنــه عــن 14 كيلــو غــرام 

وعمــق ال يزيــد عــن 30ســم .

14. يجــب ان يكــون غطــاء غرفــة التفتيــش التــي ال يقــل عمقهــا عــن واحــد 

اغطية غرف التفتيش

خزانات التحليل والتصريف

غرف التفتيش
متــر بنفــس مقاســات ابعــاد التفتيــش ويمكــن تركيــب اكثــر مــن غطــاء 

االرض  قطعــة  حــدود  داخــل  التفتيــش  غــرف  جميــع  انشــاء  يجــب   .15
ويجــب ان يراعــى عنــد التصميــم وتحديــد مواقــع غــرف التفتيــش اختيــار 
املوقــع واملناســيب املناســبة لغرفــة التفتيــش االخيــرة مــن حيــث ســهولة 
التوصيــل بشــبكة الصــرف الصحــي العامــة وتحقيقهــا لشــروط االدارة 

املعنيــة .

1. يجب ان تكون انحدارات انابيب الصرف بطريقة النظافة التلقائية 

2. يجــب ان يكــون االنحــدار لألنابيــب قطــر 100 ملــم 1/ 60 ملــم 1/ 50 
ملــم 1/ 90 قطــر 200 ملــم 1/ 120 ويحــق ملهنــدس البلديــة تعديــل هــذه 

النســب اذا اقتضــت الضــرورة .

3. يجــب اال يقــل قطــر انابيــب التمديــدات االرضيــة الرئيســية عــن 100 
ملــم .

4. يجــب ان تكــون تمديــدات الصــرف الصحــي متناســقة ومتوافقــة مــع 
االجــزاء االخــرى مــن الشــبكة التــي شــيدت ســابقا وان تكــون كافيــة لنقــل 
جميــع امليــاه املنصرفــة مــن املبنــى دون عوائــق او التســبب فــي اي ضــرر .

5. يجــب وضــع غرفــة تفتيــش عنــد كل تغيــر اتجــاه الخطــوط  الصــرف 
. الصحــي االنحداريــة او التقاطــع او التجمــع او االنابيــب املعلقــة 

يجــب  الصحــي  الصــرف  خطــوط  مــع  املبانــي  اساســات  تقاطــع  عنــد   .6
ان ترتكــز تلــك االساســات علــى عمــود مــن الخرســانة املســلحة او عقــد 
للتحميــل  نقطــة   اقــرب  تكــون  ان  ويجــب  الصحــي  الصــرف  خــط  فــوق 
لذلــك العمــود او العقــد علــى بعــد افقــي ال يقــل عــن 120 ســم مــن ســطح 

. االنبــوب وبطريقــة توافــق عليهــا الســلطو املختصــة 

7. يجــب تغليــف جميــع االنابيــب التــي تمــر عبــد املبانــي بخرســانة ال يقــل 
ســمكها عــن 15 ســم مــع وضــع غرفــة تفتيــش عنــد بدايــة ونهايــة العبــور .

8. عنــد تجميــع خطــوط الصــرف الصحــي فــي املنــور يجــب ان يتســع حجــم 
املنــور لغرفــة التفتيــش واملحابــس املائيــة واالنابيــب العموديــة واالرضيــة 
وتمديــدات الطابــق االر�ضــي وان يــزود املنــور بمدخــل مناســب ال عمــال 

التمديدات الصحية

متــى كانــت نســبة تركيزهــا اكثــر ممــا موضــح فــي الجــدول 

5 ملجرام / لتر حديد ومنجنيز معا
1 ملجرام / لتر كروم

2 ملجرام / لتر نحاس
1 ملجرام / لتر سيانيد
3 ملجرام / لتر زنك
2 ملجرام / لتر نيكل

بطريقــة  او  املنــور  ارضيــة  منســوب  مــن  ســم   50 ارتفــاع  علــى  الصيانــة 
توافــق عليهــا الســلطة املختصــة.

تقاطــع  او  منــور  اي  مــن  التصريــف  انبــوب  قطــر  يقــل  ال  ان  يجــب   .9
. ملــم   150 عــن  الخــارج  الــى  تجميــع 

الخاصــة  والغــرف  املمــرات  داخــل  التفتيــش  غــرف  وضــع  يحظــر   .10
الطوابــق  فــي  ســواء  العامــة  املرافــق  او  التجاريــة  او  الســكنية  باملبانــي 
االرضيــة او العلويــة وفــي حالــة الضــرورة يحــق ملهنــدس الصــرف الصحــي 
قبــول غرفــة تفتيــش جافــة مــع غطــاء مــزدوج عــازل للروائــح والغــازات .

11. ال يجــوز ربــط الحمامــات واملطابــخ التــي تشــيد تحــت مســتوى الطابــق 
مــن  اعلــى  كانــت  اذا  اال  االنحداريــة  الصحــي  الصــرف  بشــبكة  االر�ضــي 

مســتوى ســطح الشــارع الخارجــي او بواســطة مضخــة رافعــة .

ال  بســمك  بالخرســانة  الرضيــة  التمديــدات  انابيــب  تغليــف  يجــب   .12
يقــل عــن 10 ملــم متــى مــا كان عمــق االنابيــب اقــل مــن 120 ســم او عتــد 

وضعهــا فــي املمــرات والطرقــات .

13. ال يجــوز توصيــل اكثــر مــن ثالثــة مراحيــض علــى خــط افقــي واحــد 
هــذه  فــي  االنبــوب  يكــون قطــر  ان  علــى  املختصــة  الســلطة  بموافقــة  اال 

. العلــم تزويدهــا  بفتحــات تســليك  الحالــة150 ملــم مــع 

14. يجــب ان تــزود خطــوط  الصــرف الصحــي االرضيــة بأنبــوب تهويــة ال 
يقــل قطرهــا عــن 100 ملــم فــي بدايــة الخطــوط والفــروع والتــي يزيــد طولهــا 

عــن 6 امتــار علــى اال يقــل عــن 90ســم ارتفاعهــا مــن اعلــى ســطح املبنــى .

15. ال يسمح باستعمال توصيالت ) Tor  y ( او ما يشابه في التمديدات 
االرضية اال بعد موافقة السلطة املختصة .

16. يفضــل ان تكــون االنابيــب فــي خــط مســتقيم مــن اي جهــاز صحــي حتــى 
املحبــس املائــي او محبــس الصــرف الصحــي او غرفــة التفتيــش .

17. جميــع االجهــزة الصحيــة يجــب توصيلهــا الــى محبــس مائــي جامــع قبــل 
لربطهــا بغرفــة التفتيــش .

18. جميــع املطاعــم واملطابــخ الكبيــرة يجــب توصيلهــا الــى مصيــدة دهــون 
قبــل ربطهــا بغرفــة التفتيــش .

19. دورات املياه يجب توصيلها راسا الى غرفة التفتيش .

بالوســائل   ) الســراديب   ( التحتيــة  الطوابــق  كافــة  تزويــد  يجــب   .20
امليــاه  وتنقيــة  لصــرف  املناســبة  واملعــدات 

مثل ) غرفة ترسيب الرمال – املضخات – مصائد الشحوم .. الخ (.

21. فــي حالــة صــرف كميــالت كبيــرة مــن الشــحوم او الزيــوت الــى شــبكة 
عــدد  يزيــد  التــي  االبنيــة  او  املطابــخ  او  املطاعــم  مــن  الصحــي  الصــرف 
املطابــخ فيهــا عــن ) 50 ( ومــا فــي حكمهــا يجــب تركيــب محبــس للشــحوم 

. املعنيــة  مــن االدارة  والزيــوت ذو معتمــد 

22. يجــب تأميــن مصــرف فــي  ) غرفــة النفايــات ، غرفــة املضخــات ، غرفــة 
تجفيــف املالبــس ، املنــاور الشــرفات ( 

الصحيــة األشــتراطات  الثالــث:  الوحــدة 
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 ) للمباني الحديثة (

التكيــف  اجهــزة  مــن  املكثفــة  امليــاه  صــرف  نظــام  تصميــم  عنــد  يراعــى  
: يلــي  مــا  مســتقله  وحــدات  او  مركزيــة  كانــت  ســواء 

1. ان يكون النظام بأنابيب مستقلة عن باقي انظمة الصرف الصحي .

2. ان تكون الصرف غير ظاهرة من الخارج او من الداخل . 

3. ان تكــون االنابيــب مصنوعــة مــن مــادة متينــة غيــر قابلــة للصــدأ او 
غيــر مرنــة .

  4/3  –  2/1 الفرعيــة  الصــرف  ألنابيــب  الداخلــي  القطــر  يكــون  ان   .4
. بوصــة   1-2 الرئيســية  الصــرف  وانابيــب  بوصــة 

5. ان تكــون بدايــة الصــرف عــن طــرق فتحــة صــرف امليــاه املكثفــة مــن 
التكييــف بالربــط املباشــر او مــن قاعــدة تجميــع غيــر قابلــة للصــدأ او مــا 

يناســب تصميــم لهــذا التكييــف لغــرض صيانــة وتنظيــف املكيــف .

6. يجــب ان يكــون للنظــام مصفــاه اوســاخ فــي بدايــة الصــرف ملنــع دخــول 
حشــرات .

7. يجب ان يكون للنظام فتحات تهوية وتنظيف .

8. يجــب ان يحصــل علــى املوافقــة والتصديــق علــى املخططــات الخاصــة 
بنظــام صــرف امليــاه املكثفــة قبــل التنفيــذ .

الداخليــة  والعموديــة  االرضيــة  التمديــدات  مــواد  تكــون  ان  يجــب   .1
 للمواصفــات العامليــة او االريكيــة او مــا يعادلهــا 

ً
واالجهــزة الصحيــة طبقــا

علــى ان تناســب املنــاخ والطبيعــة املحليــة وان يتــم اعتمادهــا الســلطة 
. املختصــة 

املحليــة  الســلطات  مــن  معتمــدة  مختبريــة  شــهادات  تقديــم  يجــب   .2
وبيانــات توضــح املواصفــات للمــواد املــراد اســتعمالها ال عمــال الصــرف 
الصحــي للتأكــد مــن صالحيتهــا ومالئمتهــا للعوامــل الطبيعيــة واملحليــة .

واحــواض  امليــاه  ومرحــاض  امليــاه  دورات  اســطح  تكــون  ان  يجــب   .3
الغســيل ناعمــة وســهلة التنظيــف وغيــر امتصاصيــة كمــا يجــب ان تكــون 
هــذه التركيبــات مصنوعــه ومركبــة بمــا يؤمــن تصريــف مــا بهــا دون تخزيــن 
مــن خــالل محبــس مائــي محمــي مــن تبخــر او جفــاف مائــة ويجــب كذلــك 
ان تكــون خزانــات الطــرد الخاصــة باملراحيــض ومراحيــض امليــاه مــن نــوع 
فعــال قــادر علــى تنظيــف بقايــا الفضــالت وتتحمــل اجهــاد التشــغيل فــي 

االماكــن العامــة .

4. يجــب ان تكــون انابيــب الصــرف مصنوعــه مــن مــواد معتمــدة وتنفــذ 
 للمواصفــات الفنيــة كمــا يجــب ان تكــون وصالتهــا مانعــه لتســرب 

ً
طبقــا

قــادرة علــى  تكــون  ينتــج عنهــا اي عوائــق داخــل االنابيــب وان  املــاء  واال 
تحمــل ضغــط ال يقــل كحــد ادنــى علــى ارتفــاع ) 31 م (  مــن امليــاه .

 ) للمباني الحديثة (

1. املرحــاض ) WC ( يجــب اال يقــل قطــر املحبــس عــن 75 ملــم وعمــق 
50ملــم ويتــم توصيلــة مباشــرة الــى غرفــة التفتيــش . املحبــس عــن 

قطــر  يقــل  اال  يجــب   )  BAISIN WASH  ( األيــدي  غســيل  حــوض   .2
. ملــم   75 عــن  املحبــس  وعمــق  ملــم   23 عــن  املائــي  املحبــس 

3. الشــطاف ) BEDIET( يجــب اال يقــل قطــر املحبــس املائــي عــن 32 ملــم 
وعمــق املحبــس عــن 75 ملــم .

4. حــوض غســيل املطبــخ ) SINK( يجــب اال يقــل قطــر املحبــس عــن 40 
ملــم وعمــق املحبــس املائــي عــن 75 ملــم .

5. حــوض الحمــام ) BANUE ( يجــب اال يقــل قطــر املحبــس عــن 40 ملــم 
وعمــق املحبــس املائــي عــن 75 ملــم .

40 ملــم وعمــق املحبــس  يقــل عــن  ( يجــب اال   SHOWER  ( للــدوش   .6
املائــي عــن 75 ملــم .

7. مراحيــض امليــاه ) URINALS ( يجــب اال يقــل قطــر املحبــس عــن 40 
ملــم وعمــق املحبــس املائــي عــن 75 ملــم .

يكــون الحــد االدنــى مــن املنافــع الصحيــة الواجــب توفيرهــا فــي املبانــي علــى 
النحو التالي على ان يكون ) %50 ( على االقل من هذه املنافع الصحية 

) دورات امليــاه ( فــي اماكــن النشــاطات العامــة مــن الطــراز الشــعبي .

الوحدات السكنية  :

الصحيــة  املنافــع  بتجهيــزات  املبنــى  فــي  وحــدة ســكنية  تزويــد كل  يجــب   
الالزمة من الحمامات واملراحيض واملطابخ  ومكان الغسيل . وان يكون 
مرحــاض واحــد علــى االقــل ال يتــم الدخــول اليــه مــن اي غرفــه ســكنية 

االستديو هات  :

يجــب تزويــد كل ســتوديو فــي املبنــى بتجهيــزات املنافــع الصحيــة الالزمــة 
مــن حمامــات ومراحيــض ومــكان لتحضيــر الطعــام كحــد ادنــى .

املكاتب  :

2000( قــدم  لــكل )  لــكل مكتــب منفصــل او حمــام  يجــب توفيــر حمــام 
مربــع مــن مســاحة املكاتــب املفتوحــة فــي حــال عمــل حمامــات مجمعــه .

املحالت واملعارض :

يجــب توفيــر حمــام واحــد علــى االقــل لــكل اربعــة محالت صغيرة وبالنســبة 
 ( التجاريــة  للمســاحة  االقــل  توفيــر حمــام واحــد علــى  يجــب  للمعــارض 
 ( مــن  للمســاحة  للنســاء  وواحــد  للرجــال  وحماميــن  مربــع  قــدم   )2000
3001( ) 10.00)  قــدم مربــع ومــا زاد عــن ذلــك يضــاف حمــام واحــد واخــر 

للنســاء لــكل ) 10.000)  قــدم مريــع اضافيــة

مواد تمديدات الصرف الصحينظام صرف املياه املكثفة من اجهزة التكيف

توفير املنافع الصحية نظام صرف املياه املكثفة من اجهزة التكيف

4. ان يكــون لهــا فتحــة بغطــاء مــن النــوع الثقيــل يمكــن احــكام غلقــة وان 
تكــون بأبعــاد كافيــة .

5. اال يرتفع منسوب سقفها عن منسوب أرضية املوقع املتواجدة فيه 

اســاس  علــى  ومحســوبة  مناســبة  الخزانــات  هــذه  ســعة  تكــون  ان   .6
. القياســية  الجــداول  حســب  اليومــي  الشــخ�ضي  االســتهالك 

7. ان تكــون علــى بعــد ال يقــل عــن )11( م مــن املبانــي واالســوار املجــاورة 
انبــوب مدخــل  مــن منســوب اســفل  متــر ونصــف  عــن  يقــل عمقهــا  واال 

الخــزان .

ان  او   
ً
مرتفعــا الجوفيــة  امليــاه  منســوب  فيهــا  يكــون  التــي  املناطــق  فــي   .8

يتــم  ان  التربــة فيجــب  مــن خــالل  كافــي  فيهــا غيــر  امليــاه  معــدل تصريــف 
عمــل خزانــات لتجميــع ميــاه الصــرف الصحــي فيهــا لحيــن نقلهــا الــى نقــاط 

. املختصــة  اإلدارة  تحددهــا 

للمواصفــات   
ً
طبقــا والتصريــف  التحلــل  خــزان  تصميــم  يتــم  ان   .9

حســب  تهويــة  بأنبــوب  التحلــل  خــزان  يــزود  وان   ، املعتمــدة  القياســية 
. املختصــة  اإلدارة  شــروط 

10. باســتثناء املبانــي الســكنية يجــب توفيــر مصائــد للشــحوم والزيــوت 
الناتجــة عــن املطابــخ ومناطــق تجهيــز الطعــام . 

1. ال يجوز تمديد االنابيب العمودية داخل الخرسانات او الجدران .

للصــرف  احدهمــا  عموديــن  علــى  الصــرف  نظــام  اســتعمال  يجــب   .2
املتعــددة  الطوابــق  ذات  املبانــي  فــي  العــادي  للصــرف  والثانــي  الثقيــل 
وتركيــب  الثقيــل  الصــرف  لعمــود  تهويــة  انابيــب  تركيــب  مــع   

ً
عمومــا

. حمــام  لــكل  ســيفون 

3. يجوز اســتعمال نظام املاســورة الواحدة ) املشــتركة ( شــريطة تركيب 
االقــل  للمبانــي  وذلــك   )Antisyphonic  ( االمتصــاص  منــع  مواســير 
امليــاه  كميــة  مــع  الصــرف  انبــوب  قطــر  يتناســب  وان  طوابــق  ســتة  مــن 

. عليــه  املنصرفــة 

ذات  املبانــي  فــي  عموديــن  علــى  الصــرف  نظــام  اســتعمال  يفضــل   .4
الطوابــق املتعــددة – اكثــر مــن خمســة طوابــق – واال يقــل عمــق املحابــس 
 Vent ( فــي جميــع األجهــزة عــن 75 ملــم مــع وجــوب تركيــب انابيــب تهويــة

.  )Pipe

5. يجــب اال يقــل عمــود الصــرف عــن 75مــم لكميــة ميــاه ســرعتها 3 لتــر 
/ ث .

6. يجــب تثبيــت اعمــدة الصــرف والعمــل عــن التهويــة بأربطــة مــن النــوع 
الجيــد املقــاوم للصــدأ وعلــى مســافات ال تزيــد 1.50م .

7. يجــب اال يقــل عمــود اال يقــل قطــر عمــود الصــرف عــن 75 مــم لكميــة 
ميــاه ســرعتها 3 لتــر / ثانيــة .

امليــاه  لكميــة  ملــم   150 عــن  العمــل  عمــود  قطــر  يقــل  اال  يجــب   .8

1. يجب  تأمين الوســائل املناســبة لتجميع مياه االمطار والتخليص منها 
بمــا يكفــل منــع نفــاذ الرطوبــة 

تقــل نســبته عــن  بــأي مبنــى بميــل ال  نهــو كل ســطح مكشــوف  2. يجــب 
الــى اقنيــة مناســبة او  )  بحيــث تنســاب امليــاه عليــه   1:70 1:50 حتــى   (

. القــرض  لهــذه  او مزاريــب مناســبة  انابيــب صــرف  الــى  تــؤدي  مخــارج 

3. ان تكــون االقنيــة واملزاريــب واملخــارج وانابيــب الصــرف بميــل ال تقــل 
زاويتــه عــن ) 1:90 ) ومصنوعــة مــن مــواد متينــة ووصــالت مانعــه لتســرب 

امليــاه وذات احجــام كافيــة ومثبتــه بشــكل قــوي وامــن .

فــي  او  الصحــي  الصــرف  انابيــب  فــي  االمطــار  ميــاه  تصريــف  يجــوز  ال   .4
 
ً
خزانــات تحلــل او التصريــف الــى الجــوار وانمــا ينبغــي تصريفهــا ســطحيا

الــى  مباشــرة  االمطــار  ميــاه  ويجــوز تصويــف  الســكيك    و  الشــوارع  الــى 
وذلــك  التصريــف  خزانــات  او  االمطــار  ميــاه  لصــرف  العامــة  الشــبكة 

املعنيــة. االدارة  مــع  بالتنســيق 

5. ال يجــوز تصريــف ميــاه املكيفــات والشــرفات علــى الشــوارع مباشــرة 
املكيفــات  ميــاه  تصريــف  ويجــب  االمطــار  ميــاه  صــرف  خطــوط  الــى  او 

. العامــة  املجــاري  شــبكة  الــى  والشــرفات 

6. ال يجــوز تصريــف امليــاه العامــة الــى شــبكة تصريــف ميــاه االمطــار اي 
كانــت االســباب .

خزانات التحليل والتصريفالتمديدات العمودية

املنصرفــة بســرعة 7 لتــر / ثانيــة ويمكــن  االقطــار حســب حجــم املبنــى 
. الصــرف  كميــة  او 

تــزود اعمــدة الصــرف بفتحــات تســليك عنــد كل توصيلــة  9. يجــب ان 
. فرعيــة 

بأعمــدة  االر�ضــي  بالطابــق  صحيــة  اجهــزة  اي  بتوصيــل  يســمح  ال   .10
. املختصــة  الســلطة  موافقــة  بعــد  اال  العموديــة  الصــرف 

11. يجب تركيب غطاء شبك على راس االنابيب العمودية .

اســتدعت  متــى  العموديــة  االنابيــب  فــي  تمــدد  وصلــة  تركيــب  يجــب   .12
. لذلــك  الضــرورة 

املبنــى  ســطح  عــن  بــارزة  تكــون  ان  يجــب  والعمــل  الصــرف  اعمــدة   .13
. 90ســم  يقــل عــن  بمــا ال  العلــوي 

14. يجــب فصــل خــط املطابــخ عــن خــط صــرف الحمامــات للمبانــي التــي 
تتطلــب وجــود صائــد للشــحوم .

الصحيــة األشــتراطات  الثالــث:  الوحــدة 
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املخططات الصحية 
بدون مراحيض مياه اضافة 1 مرحاض 1 حوض 

غسيل لكل 20 طالب فوق الـ 
100 طالب

101 فما فوق 

ملحوظة :

1. في مجمعات السكن الطالبية ) الداخلي ( يطبق هذا الجدول مع 
اضافة حمام واحد في العدد الوارد بأي بند .

2. املدارس دون الثانوي يكون الحد االدنى للمنافع الصحية واحد 
حوض غسيل لكل 8 تالميذ .

االماكن واالبنية العامة  :
مالحظات املنافع الصحية املطلوبة عدد املنتفعين

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

2مرحاض 4 حوض غسيل 1-100

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

3مرحاض 6 حوض غسيل يد 101-250

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

اضافة 1 مرحاض 2 غسيل 
يد لكل 300 فرد

251-500

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

اضافة 1 مرحاض 2 حوض 
غسيل يد 1 مرحاض 

مياه لكل  400فرد فوق 
الخمسمائة 

501 فما فوق

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

1مرحاض 2 حوض غسيل يد 
1 مرحاض مياه لكل 50 فرد 

1-100

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

2مرحاض 2 حوض غسيل يد 
1 مرحاض مياه لكل 50 فرد

101-500

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

اضافة 1 مرحاض 2 حوض 
غسيل يد لكل  400 فرد فما 

فوق الـ 500 فرد

501 فما فوق

مراحيض نسائية 1مرحاض 2 حوض غسيل يد 1-100
مراحيض نسائية 2مرحاض 4 حوض غسيل يد 101-250
مراحيض نسائية 3مرحاض 6 حوض غسيل يد 251-500
مراحيض نسائية اضافة 1 مرحاض 2 حوض 

غسيل يد لكل 400 فرد فما 
فوق الـ500

501 فما فوق

1. وثائق ومخططات االعمال الصحية املقدمة للحصول على رخصة 
البناء :

2. يجب تقديم مخطط موقع معتمد من تخطيط املدن للمبنى املراد 
تشييده وذلك لتوضيح بيانات وموقع خط الصرف الصحي الفرعي 

الذي سيتم ربط املبنى علية عن طريق قسم املجاري بالبلدية .

3. خارطة معتمدة من قبل قسم املجاري العامة تبين شبكة خطوط 
الصرف العامة املحيطة بقطعة االرض و نقطة التوصيل الخاصة 

بالبناء باإلضافة الى امكانية التوصيل حسب النموذج املخصص 
لذلك .

املخططات الصحية املطلوبة 

1. مخطط املوقع العام بين كافة خطوط الصرف الصحي مع نوعها 
وقطرها وميولها باإلضافة الى غرف التفتيش ومناسيبها وموقع خزان 

التحليل والتصريف في حال عدم وجود شبكة صرف صحي عامة 
 مع 

ً
في املنطقة مع تصميم وصله من اجل الربط بالشبكة مستقبال

توضيح الخطوط وغرف التفتيش الخاصة بدوائر الخدمات ) كهرباء 
، مياه ، اتصاالت ، غاز ( .

2. مسقط  الطابق االر�ضي بين كافة التمديدات مع االفطار وغرف 
التفتيش .

3. مسقط الطابق املتكرر بين كافة التمديدات مع االقطار وامليول 
وكافة النوازل ) R.w.p.v.p.w.p.p.s ( مع تصريف املكيفات والشرفات 

4. في حال وجود حوض للسباحة تقديم مخطط تفصيلي يوضح 
خطوط الصرف مع كافة التوصيالت .

5. مسقط خزان التحليل وبئر االمتصاص على مخطط القواعد مع 
توضيح كافة االبعاد .

6. مخطط السطح يوضح ميول ونقاط تصريف مياه املطر .

7. مخطط انشائي تفصيلي لخزان التحليل والتصريف مع توضيح 
االبعاد والتسليح .

8. تفاصيل املسقط االفقي والقطاع العمودي والتركيبات الصحية 
والتمديدات الداخلية بمقياس رسم 1/50 ويشمل غرف التفتيش 

وحماية التمديدات واحواض التحليل والتصريف واالنابيب العمودية 
واالفقية ونظام منع االمتصاص ) تهوية ( واملحابس املائية ووحدات 

التصفية االولية واي تفاصيل اخرى يطلبها  مهندس الصرف الصحي 
لغرض املراجعة والتصديق عليها .

9. عند التعديل بالحذف االضافة لتمديدات الصرف الصحي 
والتركيبات الصحية يجب تقديم مخططات تفصيلية ملراجعتها 

والتصديق عليها من قب السلطة املختصة .

10. يجب تقديم مخططات وتفاصيل كاملة للمعالجة االولية في حالة 
الوحدات الصناعية او الورش او املختبرات واي مرفق يحوي سوائل 

ومخلفات .

مخططات تزويد املياه املطلوبة   :

1. مخطط املوقع العام معتمد من دائرة املياه يوضح نقطة التوصيل 
ومكان عداد املياه وحجم الخزان االر�ضي ونوعه وشبكة املياه املغذية 

للخزان واملتفرعة منه مع املضخات الالزمة واستطاعتها واقطار 

املراكز التجارية واملباني الترفيهية العامة  :

االقــل  علــى  للنســاء   (  2  ( و  للرجــال  حمامــات   )  3( توفيــر  يجــب   .1
للمســاحة التجاريــة او الترفيهيــة  الــى ) 10.000 )  قــدم مربــع ومــا زاد عــن 
ذلــك يضــاف حمــام واحــد للرجــال و اخــر للنســاء لــكل ) 5.000 )  قــدم 
مربــع  اضافيــة مــع توفيــر حمامــات للنســاء بعــد مســاوي لنصــف عــدد 

. الرجــال  حمامــات 

2. يجــب توفيــر حمــام رجــال وحمــام نســاء اضافييــن علــى االقــل لــذوي 
 ( عــن  الترفيهيــة  او  التجاريــة  املســاحة  زادت  اذا  الخاصــة  االحتياجــات 

20.000 )  قــدم مربــع 

سكن العمال  :

1. يجــب توفيــر مغســله ومرحــاض ودوش لــكل 10 عمــال ويتــم حســاب 
عــدد العمــال حســب العــدد الفعلــي الصحيــح فــي كل غرفــة .

االســتحمام  احــواض  وعــن  املغاســل  عــن  امليــاه  دورات  فصــل  يتــم   .2
. املجمعــة  الخدمــات  داخــل 

املباني الصناعية  :

يجــب توفيــر مرحــاض ومغســله لــكل مســتودع او ورشــه . امــا فــي حالــة 
  (  5.000  ( لــكل  ومغســله  مرحــاض  توفيــر  فيجــب  املجمعــة  الخدمــات 
قــدم مربــع للعشــرة اآلف األولــى مــن اجمالــي مســاحة املبانــي ثــم مرحــاض 
ومغســله لــكل ) 15.000 )  قــدم مربــع تلــي العشــرة آالف االولــى علــى ان 

املغاســل خارجيــة  تكــون 

الفنادق ومطاعم الفنادق والنزل  :

يجــب توفيــر املنافــع الصحيــة لهــا وفــق االشــتراطات الخاصــة بالفنــادق 
مــن هــذه الالئحــة 

املساجد  :

يجــب توفيــر املنافــع الصحيــة لهــا وفــق االشــتراطات الخاصــة بالفنــادق 
مــن هــذه الالئحــة 

املباني املتخصصة االخرى  :

 للدراســات الخاصــة واملواصفــات  
ً
يتــم توفيــر املنافــع الصحيــة لهــا وفقــا

واملقاييــس العامليــة املعتمــدة 

ملحالت واملعارض :

يجــب توفيــر حمــام واحــد علــى االقــل لــكل اربعــة محالت صغيرة وبالنســبة 
 ( التجاريــة  للمســاحة  االقــل  توفيــر حمــام واحــد علــى  يجــب  للمعــارض 
 ( مــن  للمســاحة  للنســاء  وواحــد  للرجــال  وحماميــن  مربــع  قــدم   )2000
3001( ) 10.00)  قــدم مربــع ومــا زاد عــن ذلــك يضــاف حمــام واحــد واخــر 

للنســاء لــكل ) 10.000)  قــدم مريــع اضافيــة 

املراكز التجارية واملباني الترفيهية العامة  :

االقــل  علــى  للنســاء   (  2  ( و  للرجــال  حمامــات   )  3( توفيــر  يجــب   .1
للمســاحة التجاريــة او الترفيهيــة  الــى ) 10.000 )  قــدم مربــع ومــا زاد عــن 
ذلــك يضــاف حمــام واحــد للرجــال و اخــر للنســاء لــكل ) 5.000 )  قــدم 
مربــع  اضافيــة مــع توفيــر حمامــات للنســاء بعــد مســاوي لنصــف عــدد 

. الرجــال  حمامــات 

2. يجــب توفيــر حمــام رجــال وحمــام نســاء اضافييــن علــى االقــل لــذوي 
 ( عــن  الترفيهيــة  او  التجاريــة  املســاحة  زادت  اذا  الخاصــة  االحتياجــات 

20.000 )  قــدم مربــع 
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سكن العمال  :

1. يجــب توفيــر مغســله ومرحــاض ودوش لــكل 10 عمــال ويتــم حســاب 
عــدد العمــال حســب العــدد الفعلــي الصحيــح فــي كل غرفــة .

االســتحمام  احــواض  وعــن  املغاســل  عــن  امليــاه  دورات  فصــل  يتــم   .2
. املجمعــة  الخدمــات  داخــل 

املباني الصناعية  :

يجــب توفيــر مرحــاض ومغســله لــكل مســتودع او ورشــه . امــا فــي حالــة 
  (  5.000  ( لــكل  ومغســله  مرحــاض  توفيــر  فيجــب  املجمعــة  الخدمــات 
قــدم مربــع للعشــرة اآلف األولــى مــن اجمالــي مســاحة املبانــي ثــم مرحــاض 
ومغســله لــكل ) 15.000 )  قــدم مربــع تلــي العشــرة آالف االولــى علــى ان 

املغاســل خارجيــة  تكــون 

الفنادق ومطاعم الفنادق والنزل  :

يجب توفير املنافع الصحية لها وفق االشتراطات الخاصة بالفنادق 

املساجد  :

يجــب توفيــر املنافــع الصحيــة لهــا وفــق االشــتراطات الخاصــة باملســاجد 
مــن هــذه الالئحــة

املباني املتخصصة االخرى  :

 للدراســات الخاصــة واملواصفــات  
ً
يتــم توفيــر املنافــع الصحيــة لهــا وفقــا

واملقاييــس العامليــة املعتمــدة 

الفراغات التجارية واملكتبية :

مالحظات املنافع الصحية املطلوبة عدد املنتفعين
في حالة عدم توفير 

مراحيض مياه  
URINALS

عدد1 مرحاض – واحد 
حوض غسيل يد لكل 10 

افراد

1-100

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

اضافة عدد 1 مرحاض 1 
حوض غسيل لكل 20

100 فما فوق

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

عدد 1 مرحاض لكل 25 
 1 مرحاض مياه وحوض 

ً
فردا

ً
غسيل يد لكل 20 فردا

1-100

في حالة عدم توفر 
مراحيض مياه

اضافة عدد 1 مرحاض 
لكل 40 فردا ومرحاض ميا 
وحوض غسيل يد لكل 20 

فردا

100 فما فوق

مراحيض نسائية  عدد 1 مرحاض وواحد 
حوض غسيل يد لكل 10 

افراد

 100-1فما 
فوق

مراحيض نسائية اضافة عدد 1 مرحاض و1 
حوض غسيل يد لكل 20 فرد

100فما فوق

املدارس الثانوية فما فوق :
مالحظات املنافع الصحية املطلوبة عدد املنتفعين

بدون مراحيض مياه عدد1 مرحاض – 1 حوض 
غسيل يد لكل 10 طالب

1-100
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صيانة التمديدات والتركيبات الصحية

1. ال يجوز ألي شخص الشروع في اعمال صيانة عامة للتمديدات او 
التركيبات الصحية بالتبديل او اإلضافة اال بعد الحصول على موافقة 

السلطة املختصة .

2. على كل من يرغب في القيام بصيانة عامة لتبديل اعمال 
التمديدات والتركيبات الصحية ان يتقدم ببيانات توضح العمل املراد 

تنفيذه للموافقة عليها من السلطة املختصة .

3. يحق للسلطة املختصة ان تطلب من مالك املبنى اجراء الصيانة 
الضرورية لتمديدات الصرف الصحي والتركيبات الخاصة بمبناه 

اذا تبين انها تحتاج لصيانة واصبحت مصدر ازعاج وضرر بالصحة 
العامة .

مادة ) 2/98 (  

1. تصدر السلطة املختصة رخصة فني تركيبات صحية او فني بناء 
مصارف ألي شخص تتوفر لديه املعرفة والخبرة التامة والقدرة على 

.
ً
 وعمليا

ً
تنفيذ التمديدات والتركيبات الصحية بعد اختباره نظريا

2. يتم تسجيل الشخص املرخص له بسجل يحفظ بقسم املجاري 
بعد اجتيازه لالختبارات ويمنح بموجبه بطاقة مزاولة مهنة .

3. يجب على اي شخص منح رخصة عامل تركيب اجهزة صحية او 
بناء مصارف ابراز الرخصة عند التفتيش من قبل السلطة املختصة .

4. يحق للسلطة املختصة في اي وقت الغاء الترخيص املمنوح لعامل ) 
تركيب اجهزة صحية او بناء مصارف ( بمقت�ضى نصوص هذه الالئحة 

 او 
ً
اذا اتضح بأن الشخص الذي يحمل الرخصة قد تسبب شخصيا

احد عمالة في تنفيذ عملية تصريف او تركيبات صحية بإهمال او 
بطريقة دون املستوى الصناعي وكان في ذلك اضرار بأي شخص او 

ممتلكات او مخالفة ألي نص من نصوص هذه االحكام .

ترخيص ممارسة اعمال الصرف الصحي 
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االنابيب الرئيسية .

2. مسقط الطابق االر�ضي مع الخزان الالزم للحريق واالستعمال مع 
كافة االبعاد وتوضيح مكان الفتحة الخاصة بالخزان ضمن غرفة 

املضخات وكذلك االقطار املغذية والصاعدة .

3. مسقط  الطابق املتكرر وعلية تمديدات املياه واالقطار الالزمة 
والسخانات وسعتها والنوازل من السطح واقطارها واملحابس الخاصة 

بها .

4. في حال وجود حوض سباحة تقديم مخطط تفصيلي يوضح كافة 
خطوط التغذية مع غرفة الفلترة واملضخات .

5. مسقط السطح وعلية خزانات العلوية مع حجمها ونوعيتها مع 
كامل الشبكة على السطح واقطارها واملضخات والعدادات الالزمة .

6. اسقاط خزان ار�ضي على القواعد مع كافة االبعاد واملقاطع الالزمة 
وربطها مع مناسيب املبنى .

اية وثائق او تفاصيل اخرى تطلبها الوحدة املختصة :

5. مسقط السطح وعلية خزانات العلوية مع حجمها ونوعيتها مع 
كامل الشبكة على السطح واقطارها واملضخات والعدادات الالزمة .

6. اسقاط خزان ار�ضي على القواعد مع كافة االبعاد واملقاطع الالزمة 
وربطها مع مناسيب املبنى .

اية وثائق او تفاصيل اخرى تطلبها الوحدة املختصة :

1.يجب الحصول على موافقة السلطة املختصة مسبقا على اسلوب 
تنفيذ اي عمل يتطلب الربط او التوصيل او العمل في مجاري الصرف 

القائمة .

2.يتم تفتيش واستالم تمديدات الصرف الصحي بعد اجراء 
الفحوصات واالختبارات الفنية . على ان تكون باحد الوسائل األتية :

• اختبار بالدخان 

• اختبار ضغط مائي 

• اختبار ضغط هوائي 

• اختبار تلفزيوني 

• اي وسائل اخرى مناسبة 

3. ال يجوز ألي شخص ان يغطي او يغلق التمديدات الصحية اال بعد 
اختبارها وفحصها واجازتها بواسطة السلطة املختصة  .

4. عند اجازة اي عملية استالم ال عمال الصرف تصدر شهادة استالم 
من السلطة املختصة .

5. ال يجوز ربط او توصيل اي مبنى الى الصرف الفرعي اال بعد 
الحصول على اذن توصيل صادر من السلطة املختصة بعد استيفاء 

الرسوم املستحقة .

6. يجب ان تكون جميع تمديدات الصرف وغرف التفتيش ألي مبنى 
سكني او صناعي داخل حدود قسيمة االرض

7. يجب االحتفاظ بمخططات التمديدات والتركيبات الصحية في 
املوقع وتقديمها للسلطة املختصة عند الطلب

8. يتم االستالم والتفتيش ال عمال التمديدات والتركيبات الصحية 
طبقا للمخططات املصدقة واملطالبة لألعمال املنفذة .

9. على املالك ان يتحمل مسؤولية اي ضرر او ازعاج قد يترتب على 
استعمال الصرف الصحي واالجهزة الصحية قبل تفتيشها واستالمها 

بواسطة السلطة املختصة .

10. يحق ملندوب الصرف الصحي الغاء االعمال الخاصة بالتمديدات 
والتركيبات الصحية كلها او جزء منها متى ما اتضح له بأنها غير 

مطابقة للمواصفات الفنية واملخططات املصدقة .

11. تودع نسخه من كل املراجع واملخططات الخاصة بالتمديدات 
والتركيبات الصحية ألي مبنى بقسم املجاري .

12. ال يتم اعتماد شهادة اتمام املباني اال بعد توصيل املرفق الى 
شبكة الصرف الصحي العمومية او خزان التحليل .



الختاميــة األحــكام  الثالــث:  البــاب  



159 158

 
ً
ينشــر هــذا األمــر فــي الجريــدة الرســمية لإلمــارة ويســري العمــل بــه اعتبــارا

للعلــم  التوقيــع عليــه ويعمــم علــى كافــة املخاطبيــن بأحكامــه  تاريــخ  مــن 
وتنفيــذ ماجــاء بــه .

صدر عنا بتاريخ : /1/2017 

راشد بن حميد النعيمي 

رئيس دائرة البلدية والتخطيط

الالزمــة  والتعليمــات  القــرارات  يفوضــه  مــن  أو  الدائــرة  رئيــس  يصــدر   
األمــر هــذا  أحــكام  لتنفيــذ 

 تلغــى األوامــر املحليــة الصــادرة عــن الدائــرة بشــان نظــام وشــروط البنــاء 
فــي اإلمــارة  والتــي تتعــارض مــع احــكام هــذا االمــر ويحــل محلهــا هــذا االمــر 

ويســري العمــل بــه فــور اعتمــاده ونشــره بالجريــدة الرســمية 

املادة )( املادة )(

املادة )(

يجــوز لــإلدارة املختصــة تحديــد قيــم ماليــة لغــرض التأميــن علــى البنــاء 
. تتحملــه املنشــأة ويدفــع  تأميــن مالــي  أو أي ســبب آخــر اســتلزم وجــود 
لإلجــراءات  وفقــا  الدائــرة  لــدي  دائنــة  كأرصــدة  رســمي  بإيصــال  للدائــرة 

املعتمــدة فــى هــذا الشــأن .

ويصــادر مبلــغ التاميــن املقــدم فــي حــال إخــالل مقدمــه بــأي مــن االلتزامــات 
املفروضــة عليــه بموجــب هــذا األمــر أو القــرارات واإلجــراءات الصــادرة 

بموجبــه باإلضافــة إلــى توقيــع العقوبــة املناســبة عليــه

 فــي تنفيــذ أحــكام هــذا األمــر والقــرارات والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، 
فــي  املعنيــة  التنظيميــة  بالوحــدات  االســتعانة  املختصــة  لــإلدارة  يكــون 
بالدوائــر الحكوميــة والهيئــات واملؤسســات  الدائــرة وكذلــك االســتعانة 
بالســرعة  العــون  تقديــم  الجهــات  تلــك  كافــة  ، وعلــى  اإلمــارة  فــي  العامــة 

املمكنــة متــى طلــب منهــا ذلــك

املصــادرة  والتأمينــات  املســتوفاة  واملخالفــات  الرســوم  قيــم  تــؤول   
الصــادرة بمقتضــاه  األمــر والقــرارات واإلجــراءات  هــذا  أحــكام  بموجــب 
لإلجــراءات  وفقــا  بالدائــرة  الهندســية  الشــؤون  قطــاع  إيــرادات  ضمــن 

ملتبعــة  ا

ســاري  آخــر  تشــريع  أي  عليهــا  ينــص  عقوبــة  بــأي  اإلخــالل  عــدم  مــع 
املفعــول باإلمــارة يطبــق علــى كل مــن يخالــف أحــكام هــذا األمــر الجــزاءات 
2006 بشــأن تنظيــم  )2( لســنة  فــي األمــر املحلــي رقــم  املنصــوص عليهــا 
مهنــة االستشــارات الهندســية فــي إمــارة عجمــان وأيــة تعديــالت تطــرأ عليــه 
ولوائــح  أنظمــة  مخالفــات  بشــأن   2007 لســنة   )1( رقــم  املحلــي  واألمــر 

وتعديالتــه. الدائــرة 

املادة )(املادة )(

املادة )(املادة )(
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األرتداد
أرتدادات األرض حسب 

مخطط املوقع

البناء داخل حدود األرض
 يجب االلتزام بالبناء داخل حدود االرض عدا االرتدادات املذكورة 

مبخطط املوقع الصادر لقطعة األرض املقرتح عليها املرشوع ما مل يتم 

النص عىل غري ذلك للمنطقة التابع لها هذه األرض

األرتدادات بني املباين 
بدون أسوار فاصلة أو معيقة 

لحركة السيارات 

بناء أسوار
 مينع بناء اسوار فاصلة عىل حدود االرض بني القطع ذات االستعامل 

السكني التجاري و السكني األستثامري معدد الطوابق

مسطحات خرضاء
أستغالل جزء من األرض 

كمسطحات خرضاء 
البناء عىل كامل األرض

يجب أن يتم البناء عىل كامل املساحة البنائية املرصح بها تخطيطيا أو 

استغالل املساحات الفارغة كمواقف أو مسطحات خرضاء

مواقف سيارات
أستغالل جزء من األرض ملواقف 

السيارات وحركتها

مدخل الشاحنات
مدخل الشاحنات ملنطقة التحميل و 

التنزيل لتفريغ و تنزيل

الفصل بني مداخل السيارات و الشاحنات
يفضل فصل حركة دخول وخروج الشاحنات و مواقع التنزيل و 

التحميل عن حركة السيارات

مدخل  سيارات
مدخل ملواقف السيارات

مداخل السيارات
مينع وضع مدخل أو مخرج السيارات من السكك  أو األرايض الجوار و 

يقترص عىل الشوارع فقط

مدخل  سيارات
مدخل ملواقف السيارات من 

جهة الشارع

أستخدام األرض

الصورة 1: تسوير أرض الفضاء

1. يجــب االلتــزام بالبنــاء داخــل حــدود االرض عــدا االرتــدادات املذكــورة 
لــم  بمخطــط املوقــع الصــادر لقطعــة األرض املقتــرح عليهــا املشــروع مــا 

يتــم النــص علــى غيــر ذلــك للمنطقــة التابــع لهــا هــذه األرض

2. يجــوز لــالدارة املختصــة طلــب دراســة مروريــة مــن االستشــاري علــى ان 
يتــم اعتمادهــا مــن االدارة املعنيــة وذلــك لبعــض املشــاريع ذات الطبيعــة 
بالنســبة  البنــاء  الســكنية و موقــع  الوحــدات  مــن حيــث عــدد  الخاصــة 

للشــوارع الرئيســية

ذات  القطــع  بيــن  االرض  حــدود  علــى  فاصلــة  اســوار  بنــاء  يمنــع   .3
الطوابــق معــدد  األســتثماري  الســكني  و  التجــاري  الســكني  االســتعمال 

4.  يجب أن يتم البناء على كامل املساحة البنائية املصرح بها تخطيطيا 
أو استغالل املساحات الفارغة كمواقف أو مسطحات خضراء 

5. يفضــل فصــل حركــة دخــول وخــروج الشــاحنات و مواقــع التنزيــل و 
التحميــل عــن حركــة الســيارات

6. يجــب األلتــزام بمواقــع مداخــل و مخــارج الســيارات حســب متطلبــات 
هنــاك  أن  البنــاء  رخصــة  صــدور  بعــد  تبيــن  حــال  وفــي  املعنيــة،  اإلدارة 
الشــوارع  أو  املــرور  حركــة  أو  الجــوار  مداخــل  و  مخــارج  بيــن  تعــارض 
و  املداخــل  تعديــل  طلــب  فــي  الحــق  املختصــة  لــإلدارة  يكــون  املحيطــة، 
أيــة  البلديــة  تتحمــل  أن  دون  القائــم  الوضــع  مــع  يتوافــق  بمــا  املخــارج 

التعديــل هــذا  بســبب  مســؤولية 

األرا�ضــي  أو  الســكك   مــن  الســيارات  مخــرج  أو  مدخــل  وضــع  يمنــع   .7

الجــوار و يقتصــر علــى الشــوارع ويجــب أال تتعــارض مــع مداخــل و مخــارج 
املبانــي القائمــة فــي الجــوار فقــط

منهــا  جــزء  أحتســاب  أو  لــألرض  املجــاورة  الســكك  أســتخدام  يمنــع   .8
الســيارات لعبــور 

فــي  األســتثماري  الســكنى  االســتعمال  ذات  األرا�ضــي  اســتغالل  يمنــع   .9
النشــاطات  علــى  اســتغاللها  ويقتصــر  صناعيــة  أو  تجاريــة  نشــاطات 

فقــط الســكنية 

فــي  التجــاري  الســكنى  االســتعمال  ذات  األرا�ضــي  اســتغالل  يمنــع   .10
و  الســكنية  النشــاطات  نشــاطات الصناعيــة ويقتصــر اســتغاللها علــى 

فقــط التجاريــة 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الطوابــقالوحــدة  متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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الصورة 2: أستغالل السكك

منسوب اإلرتداد
منسوب اإلرتدادات الجانبية بحد 

أقىص 30 سم

منسوب اإلرتدادات
يجب اال يختلف منسوب االرتدادات الجانبية للمبنى السكني التجارى 

عن منسوب الشوارع املحيطة مبا يتجاوز 30 سم

منحدر املعاقني 

 يراعى توفري منحدر للمعاقني مبيل ال يزيد عن 1:12 عند املداخل 
وتغري املناسيب

منحدر املعاقني
منحدر للمعاقني عند املدخل

مركز تجاري
مركز تجاري يحتوي عىل محالت 

تفتح للداخل فقط

محالت و معارض
مينع الجمع بني محالت تفتح للخارج و اخرى اىل الداخل بنفس املبنى

محالت و معارض
محالت و معارض تفتح للخارج فقط

طابق الرسداب
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات فقط

الطابق األريض
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات و فراغات تجارية وفراغات سكنية

أستخدامات طوابق املبنى السكني التجاري
يقترص أستخدام طابق الرسداب يف املبنى عىل الفراغات 

الخدمية و مواقف السيارات ومينع أستغالله يف النشاطات 

السكنية أو التجارية

متكرر املواقف
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات

طابق السطح
الفراغات الخدمية

الطابق امليزانني
الفراغات الخدمية و فراغات تجارية

طابق الخدمات
الفراغات الخدمية

املتكرر السكني أو التجاري
فراغات تجارية وفراغات سكنية

1. يجــب ان تتناســب املــواد املســتعملة فــى تشــطيب الواجهــات الخارجيــة 
مــع طبيعــة نشــاط املبنــى و كذلــك حســب الشــوارع املطــل عليهــا املبنــى 
للعوامــل  التحمــل  قــوة  مــواد ذات جــودة  و  و بحيــث يراعــى اســتخدام 

الخارجيــة 

الســكني  للمبنــى  الجانبيــة  االرتــدادات  منســوب  يختلــف  اال  يجــب   .2
ســم   30 يتجــاوز  بمــا  املحيطــة  الشــوارع  منســوب  عــن  التجــارى 

3. يجب توفير مدخل للسطح عن طريق أحد األدراج الداخلية  

4. يراعــى توفيــر منحــدر للمعاقيــن بميــل ال يزيــد عــن 1:12 عنــد املداخــل 
وتغيــر املناســيب

5. يفضل أن يطل املدخل الرئي�ضــي للمبنى على شــارع رئي�ضــي و يراعى ان 
يكــون املدخــل مميــزا فــى الواجهــة التــي يقــع فيهــا ، مــن ناحيــة التصميــم و 

األبعــاد و مــواد التشــطيب

6. يمنــع الجمــع بيــن محــالت تفتــح للخــارج و اخــرى الــى الداخــل بنفــس 
املبنــى

مــن  الخارجيــة  املحــالت  لجميــع  الرئي�ضــي  املدخــل  تكــون  أن  يجــب   .7
أو  الســكك  جهــة  هــروب  أو  خدمــه  أبــواب  بوجــود  ويســمح  الشــوارع 

ذلــك تطلــب  حــال  فــي  املجــاورة  األرا�ضــي 

8. في حال بناء طابق سرداب للمبنى يراعى التالي:

أ. يقتصر أستخدام طابق السرداب في املبنى على الفراغات الخدمية و 

مواقف السيارات ويمنع أستغالله في النشاطات السكنية أو التجارية

إجــراء  عنــد  الجــوار  ملنشــآت  الســالمة  شــروط  جميــع  توفيــر  يجــب  ب. 
وصــب  امليــاه  ونضــح  الســرداب  لطوابــق  والصــب  الحفــر  عمليــات 

الخازوقيــة األساســات 

ت. عمــل الحائــط الســاند بجوانــب الحفــر ويراعــى عــدم بــروز أي أجــزاء 
فــي الشــوارع والســكك إال بعــد تقديــم  منــه خــارج حــدود قطعــة األرض 

تصميمهــا اإلنشــائي لالعتمــاد وأخــذ املوافقــات الالزمــة لذلــك

ث. يجــب عــدم اســتغالل أرض الجــوار لتخزيــن املعــدات أو ألي غــرض 
موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  إال  اإلنشــاء  وأثنــاء  املوقــع  تجهيــز  خــالل 

املختصــة واإلدارة  الجــوار  أرض  مالــك  مــن  خطيــة 

ح. يجــب تزويــد طابــق الســرداب بالوســائل و املعــدات الالزمــة لصــرف 
وتنقيــة امليــاة

مــن خــالل درج  بالطابــق األر�ضــي  الســرداب  يجــب أن يتصــل طابــق  خ. 
مســاحة  حســب  للطــوارئ  ثانويــة  مخــارج  توفيــر  ضــرورة  مــع  داخلــي 
الطابــق و أســتخدامه كمــا يمنــع فصــل الســرداب واســتخدامة منفصــال 

األر�ضــي الطابــق  عــن 

9. في حال بناء طابق ميزانين للمبنى السكنية التجارية يراعى التالي:

تجاريــة  ألغــراض  أو  املبنــى  تخــدم  خدميــة  ألغــراض  أ.اســتغالله  
للمحــالت ميزانيــن  أو  كاملكاتــب 

األرض  الطابــق  عــن  امليزانيــن  أســتخدام  فصــل  عنــد  ب. 
الســكني  املدخــل  فصــل  يجــب  للمكاتــب  منفصــال  كأســتخدامه 

املبنى السكني 

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الطوابــقالوحــدة  متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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ميزانني للمحل 
ميزانني لخدمة املحل التجاري

طابق امليزانني
 يرصح بعمل ميزانني خاص باملحالت الخارجية يف املبنى 

ومينع أستغالل امليزانني الواقع يف املحالت ألغراض خدمية 

للمبنى أو كمكاتب تجاريه و يقترص بناء هذا امليزانني عىل 

خدمة املحل التجاري

ميزانني للمبنى
ميزانني لخدمة املبنى متعدد الطوابق

منطقة التحميل و التفريغ
منطقة التحميل و التفريغ يف الجزء 

الجانبي للمبنى

فراغات التحميل و التنزيل
يجب ان ال تطل فراغات التحميل و التنزيل عىل الشوارع الرئيسية

مدخل للسطح
يجب توفري مدخل للسطح عن طريق أحد األدراج الداخلية  

درج مؤدي للسطح
درج داخيل مؤدي للسطح

طابق الرسداب
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات فقط

الطابق األريض
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات و فراغات تجارية وفراغات سكنية

أستخدامات طوابق املبنى السكني التجاري
يقترص أستخدام طابق الرسداب يف املبنى عىل الفراغات 

الخدمية و مواقف السيارات ومينع أستغالله يف النشاطات 

السكنية أو التجارية

متكرر املواقف
الفراغات الخدمية و مواقف السيارات

طابق السطح
الفراغات الخدمية

الطابق امليزانني
الفراغات الخدمية و فراغات تجارية

طابق الخدمات
الفراغات الخدمية

املتكرر السكني أو التجاري
فراغات تجارية وفراغات سكنية

أبواب املحالت الخارجية

 يجب أن تكون املدخل الرئييس لجميع املحالت الخارجية من 
الشوارع ويسمح بوجود أبواب خدمه أو هروب جهة السكك أو 

األرايض املجاورة يف حال تطلب ذلك

باب جانبي 
باب جانبي خدمي لخدمة املعرض 

التتجاري

املكاتــب لهــذه  التجــاري  املدخــل  عــن 

املبنــى  فــي  الخارجيــة  باملحــالت  خــاص  ميزانيــن  بعمــل  يصــرح  ت. 
وتحســب  املســاحة  و  كاإلرتفــاع  املطلوبــة  الشــروط  توفــر  حــال  فــي 
ويمنــع  بــه  الخــاص  املحــل  مســاحة  مــن  ميزانيــن  كل  مســاحة 
للمبنــى  خدميــة  ألغــراض  املحــالت  فــي  الواقــع  امليزانيــن  أســتغالل 
خدمــة  علــى  امليزانيــن  هــذا  بنــاء  يقتصــر  و  تجاريــه  كمكاتــب  أو 

التجــاري املحــل 

ســعة  ذو  مصعــد  أو  متحــرك  كهربائــي  ســلم  عمــل  يجــب  ث. 
و  األر�ضــي  الطابــق  أســتغالل  عنــد  املركــز  ملســاحة  مناســبة 

تجــاري  كمركــز  امليزانيــن 

امليزانيــن طابــق  فــي  شــرفات  أو  بلكونــات  عمــل  يمنــع  ج. 

التالــي: يراعــى  الســطح  طابــق  بنــاء  حــال  فــي  .10

املصاعــد  أجهــزة  غــرف  لبنــاء  الســطح  طابــق  بإضافــة  يصــرح  أ. 
و  الهواتــف  و  الكهربائيــة  املضخــات  غــرف  و  امليــاه  خزانــات  و 
كمــا  الســباحة  وحمامــات  )برجــوالت(  التجميليــة  املظــالت  بعــض 
و  )جمنازيــوم(  الرياضيــة  التدريبــات  صــاالت  بإنشــاء  يســمح 

لهــا التابعــة  الخدمــات 

مــن  بــه  الخاصــة  البرجــوال  و  الســباحة  حــوض  يســتثنى  ب. 
مســاحة  مــن  املئويــة  النســبة  ضمــن  يدخــل  ال  و  االرتــداد  شــرط 

ت ا ء نشــا إل ا

الســطح طابــق  لخدمــة  املصاعــد  بوصــول  يصــرح  ت. 

لطابــق  الســقف  منســوب  فــوق  أنشــاءات  أي  وضــع  يمنــع  ث. 
غرفــة  ذلــك  مــن  يســتثنى  و  الســباحة  حــوض  منســوب  أو  الســطح 
معــدات  و  امليــاة  خزانــات  و  األدنــى  بحدهــا  الســلم  و  املصعــد 

املركــزي التكييــف 

الصحــون  و  الخــزان  و  املعــدات  مواقــع  تحديــد  يجــب  ج. 
املعماريــة  املعالجــة  طريقــة  وتوضيــح  التلفزيونــي  للبــث  الالقطــة 
ال  بحيــث  لألعتمــاد  املخططــات  تقديــم  العناصرعنــد  لهــذه 

العــام املنظــر  تشــوة 

ملواقــف  املخصصــة  الطوابــق  تحويــل  أو  اســتغالل  يمنــع   .11
اســتخدامها  يقتصــر  و  ســكنيه  أو  تجاريــه  ألغــراض   الســيارات 

الســيارات  مواقــف  و  الخدمــات  علــى 

الشــوارع  علــى  التنزيــل  و  التحميــل  فراغــات  تطــل  ال  ان  يجــب   .12
الرئيسية

ميــاه  بــدورات  األطفــال   رعايــة  إلحــاق غرفــة  يراعــى  أن  يجــب   .13
الســيدات

أر�ضــى  طابــق   ( عــن  ارتفاعهــا  يزيــد  التــي  املبانــي  تزويــد   يراعــى   .14
باإلضافــة   ، النفايــات  مــن  للتخلــص  بأنبــوب   ) علوييــن  طابقيــن   +
االكتفــاء  ويمكــن  األر�ضــي  الــدور  فــى  النفايــات  لتجميــع  غرفــة  إلــى 
للمبانــي  فقــط  األر�ضــي  الطابــق  فــى  النفايــات  لتجميــع  بغرفــة 

ذلــك. عــن  ارتفاعهــا  يقــل  التــي 

بشــكل  معماريــا  اإلطفــاء  معــدات  مــكان  معالجــة  يجــب   .15

بهــو  و  باملمــرات  للعمــال  الحركــة  تعيــق  ال  بحيــث  مناســب 
إدارة  مواصفــات  فــق  و   ، عليهــا  تــدل  عالمــات  توفيــر  و   ، املدخــل 

املدنــي. الدفــاع 

تقــل  ال  ميــل  عمــل  مبنــى  الى  مكشــوف  ســطح  بــكل  يجــب   .16
الــى  األمطــار  ميــاه  بانســياب  يســمح  بحيــث   %  1 عــن   نســبته 
تــؤدى  التــى  و  )جاليترابــات(  لذلــك  املعــدة  النظاميــة  املخــارج 
مــن  بوصــات   3 عــن  تقــل  ال  بأقطــار  راســية  أنابيــب  الــى  بالتالــي 

للمبنــى. املالصقــة  األرصفــة  الــى  يعادلهــا  مــا  او  �ضــى  فــى  البــى 
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الطابق املتكرر
يسمح بربوزة 1.5 م يف اإلرتداد جهة الشارع

الطابق املواقف
يسمح بربوزة 1.5 م يف اإلرتداد جهة الشارع

طابق الرسداب
يسمح ببنائه يف اإلرتداد

الطابق امليزانني
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

أرتدادات املبنى املتعدد الطوابق
أرتدادات الطوابق يف املبنى متعدد الطوابق

طابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف الذي يقع أسفلة 

الطابق األريض
يحدد أرتدادة حسب مخطط املوقع

بروز الدرج
يسمح بربوز الدرج 30 سم يف اإلرتداد

الطابق املتكرر
 بروز جاميل 30 سم

بروزات جاملية غري مستغلة 
 يسمح بربوز بعض العنارص الجاملية والديكورات 

رشيطة أن تكون عنارص جاملية فقط وغري مستغلة

طابق السطح
يجب أن يرتد 1.5 م جهة الشارع من السقف الذي يقع أسفلة 

الطابق األريض
بروزات جاملية بروز  جاميل 30 سم بعد أرتفاع 2.4م من مستوى التشطيبات الخارجية

يسمح للمحالت و املعارض التجارية الربوز ببعض 

الحاليات مبا ال يتجاوز 0.3 م عن حد االرض

بروز جاميل
بروز جاميل للمحالت يف الطابق األريض
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1. طابــق الســرداب: يســمح ببنائــه فــي كافــة االرتــداد مــع مراعــاة عــدم بــروز 
أي جــزء منــه أو مــن األساســات الخاصــة بــه خــارج حــدود القطعــة مــع 

مراعــاة ســالمة وأمــن منشــآت الجــوار
الطابــق  ارتــدادات  تحديــد  يتــم  امليزانيــن:  طابــق  و  االر�ضــي  الطابــق   .2
البلديــة  دائــرة  عــن  الصــادر  األرض  موقــع  مخطــط  حســب  األر�ضــي 

لتخطيــط وا
3. طابــق متكــرر املواقــف: يســمح ببــروزه 1.5م فــي االرتــداد االمامــي جهــة 
يزيــد عرضهــا عــن  التــي  12م  والســكك  يزيــد عرضــة عــن  لــذي  الشــارع 
6م  قــد يســمح باســتغالل كامــل حــدود األرض شــريطة موافقــة الدائــرة 

املختصــة
فــي  1.5م  ببروزهمــا  يســمح  التجــاري:  أو  الســكني  املتكــرر  الطابــق   .4
12م و الســكك  االرتــداد االمامــي جهــة الشــارع الــذي يزيــد عرضــة عــن 
التــي يزيــد عرضهــا عــن 6م كمــا يصــرح عمــل بعــض البــروزات الجماليــة 

30 ســم الغيــر مســتغلة بمــا ال يزيــد عــن 
5. طابــق الســطح يجــب ان يرتــد 1.5 م مــن حــدود ســقف الطابــق الــذي 

يقــع اســفله جهــه الشــارع والســكك
6. الــدرج: يســمح ببــروزه بمــا ال يزيــد عــن 0.3 م باالرتــدادات علــى ان يبــدا 

هــذا البــروز بعــد ارتفــاع 2.4 م  مــن مســتوى تشــطيب األرض الخارجيــة
7. بــروزات جماليــة فــي االرتــداد: يســمح ببــروز بعــض العناصــر الجماليــة 
والديكــورات علــى النحــو التالــي شــريطة أن تكــون عناصــر جماليــة فقــط 

وغيــر مســتغلة
- الــدور األر�ضــي: يســمح ببروزهــا 30 ســم بعــد أرتفــاع 2.4م مــن مســتوى 

التشــطيبات الخارجيــة 
- طابق امليزانين/ طابق املتكرر: يسمح ببروزها 30 سم 

-السطح: يسمح ببروزها 30 سم
و  القواعــد  و  األســتنادية  للجــدران  إنشــائية  بــروزات  عمــل  يمنــع   .8

األرض قطعــة  حــدود  خــارج  املبنــى  أساســات 
9. يســمح للمحــالت و املعــارض التجاريــة البــروز ببعــض الحاليــات بمــا ال 

يتجــاوز 0.3 م عــن حــد االرض

املبنى الرئي�ضي
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1. نســبة طابــق امليزانيــن: يجــب أن ال تتجــاوز مســاحة امليزانيــن %70 مــن 
مســاحة الطابــق األر�ضــي أو  فــي حــال عمــل ميزانيــن للمحــالت و املعــارض 

يجــب أن يتــم حســاب %70 مــن مســاحة هــذا الفــراغ فــي الــدور األر�ضــي

2. نســبة طابــق الســطح: ال يســمح ببنــاء طابــق الســطح باســتثناء بيــت 
ضمــن  إضافتــة  ذكــر  يتــم  مالــم  املعــدات  و  املصعــد  غرفــة  و  الــدرج 
مخطــط موقــع األرض، وفــي حــال الســماح ببنــاء طابــق الســطح يجــب علــى 
أال تتجــاوز نســبته 35 % مــن مســاحة ســطح الطابــق الــذي يقــع أســفله 

الــدرج والخدمــات بيــت  وتشــمل هــذه النســبة 

املبنى الرئي�ضي

نسبة  امليزانني
نسبة امليزانني من املحل التجاري

نسبة  امليزانني 
نسبة امليزانني من  املبنى املتعدد 

الطوابق مستثنيا مساحة املحالت 

و املعارض

نسبة امليزانني 
يجب أن ال تتجاوز مساحة امليزانني %70 من مساحة الطابق األريض 

أو  يف حال عمل ميزانني للمحالت و املعارض يجب أن يتم حساب 

%70 من مساحة هذا الفراغ يف الدور األريض

طابق السطح
مساحة طابق السطح

طابق األول
مساحة سطح الطابق األول

مساحة طابق السطح 
 يسمح ببناء طابق السطح رشيطة أال تتجاوز نسبته %35 من 

مساحة سطح الطابق الذي يقع أسفله وتشمل هذه النسبة بيت 

الدرج والخدمات
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أدنى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن1.20 م من 
منسوب ادنى طريق

منسوب الطابق األر�ضي
يراعى اال يزيد منسوب ارضية الطابق االر�ضى 
عن 0.45 م من منسوب اعلى طريق او 1.20 

م من منسوب ادنى طريق

أعلى طريق
يراعى اال يزيد منسوب ارضية 

الطابق االر�ضى عن 0.45 م من 
منسوب اعلى طريق

للوحــدة  املســموح  لالرتفــاع  االق�ضــى  الحــد  تحديــد  يتــم  عامــة  بصفــة 
الســكنية بمخطــط املوقــع الصــادر لــألرض و يســتثنى مــن تلــك الرتفاعــات 

مــا يلــى:
البرجــوالت و  الــدرج وغرفــة املصاعــد وغــرف الخدمــات و  بيــت  • أعلــى 

بالســطح املظــالت 
و  املداخــن  التراثيــة  األبــراج  و  القبــاب  و  املائلــة  واألســقف  الزخــارف   •

الهوائيــات و  امليــاه  خزانــات 

االرتفاع األق�ضى االرتفاع الصافى االدنى الطابق

متغير 2.7 م السرداب

6.8م شامال ارتفاع 
امليزانين

3.0 م االر�ضى

2.7 م امليزانين

4 م 2.7 م طابق مواقف 

4.25 م 3.0 م الطابق املتكرر 
السكني أو 

التجاري
2.7 م 2.2 م طابق الخدمات

3.5 م 2.7 م طابق السطح

1.8م  1.2م سور السطح

               

املبنى الرئي�ضي
املنســوب  مــن  مأخــوذة  ذكرهــا  الســابق  املناســيب  ان  مالحظــة  مــع   . 1
املرجعــي و فــى حالــة ان تطــل قطعــة االرض علــى اكثــر مــن شــارع مختلفــى 
املناســيب يراعــى اال يزيــد منســوب ارضيــة الطابــق االر�ضــى عــن 0.45 م 

مــن منســوب اعلــى طريــق او 1.20 م مــن منســوب ادنــى طريــق 

الــدور  ألرتفــاع  وفقــا  للمبنــى  أرتفــاع  أق�ضــى  أحتســاب  يراعــى   .2
املنســوب  مــن  3.5+م   )4.25  * بهــا  املصــرح  الطوابــق  األر�ضي+)عــدد 

ملرجعــى ا

3. يجب أن ال يقل االرتفاع الصافي لألبواب الداخلية  عن  2.10 م 

4. يجــب ان ترتفــع انابيــب التهويــة و املداخــن بمــا ال يقــل عــن1.5 م فــوق 
ســقف اعلــى طابــق علــى واجهــة املبنــى

االنشــطة  ذات  املبانــي  لبعــض  االرتفــاع   فــي  بالتجــاوز  يســمح  كمــا   .5
الخاصة مثل املعارض و دور الســينما و املســارح و قاعات املؤتمرات ....

الــخ بحيــث يصبــح أق�ضــى ارتفــاع 6م

أرتفاعات طوابق املبنى السكني التجاري
 أدىن أرتفاع لفراغات املبنى السكني التجاري يف كل طابق

طابق الرسداب
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

الطابق األريض
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

متكرر املواقف
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

طابق السطح
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

الطابق امليزانني
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

طابق الخدمات
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

املتكرر السكني أو التجاري
يجب أن ال يقل اإلرتفاع الصايف األدىن لفراغات الطابق عن املوضح أدناه

أرتفاعات طوابق املبنى السكني التجاري
أقىص أرتفاعات لطوابق املبنى السكني التجاري

طابق الرسداب
اإلرتفاع الكيل للطابق متغري

الطابق األريض
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

متكرر املواقف
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

طابق السطح
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

الطابق امليزانني
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

طابق الخدمات
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح

املتكرر السكني أو التجاري
يجب أال يزيد اإلرتفاع الكيل للطابق عن املوضح
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أسوار حماية
يجب وضع أسوار حماية  داخلية أو خارجية للنوافذ القابلة 

للفتح التي يقل أرتفاع الجلسات فيها عن اإلرتفاع املطلوب

جزء غير قابلة للفتح 
يجب جعل األجزاء التي تقل عن اإلرتفاع املطلوب من النوافذ 

أجزاء غير قابلة للفتح

أرتفاع جلسات النوافذ
يجب أال يقل ارتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 

م في الدور األر�ضي و 1م في األدوار العلوية

الطابق األول
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 1م في 

الطابق األول و الطابق الثاني و طابق السطح

الطابق األر�ضي
يجب أال يقل أرتفاع جلسات النوافذ عن 0.9 م 

في الطابق األر�ضي 

أرتفاع األبواب
يجب أال يقل ارتفاع األبواب عن 2.1 م

أرتفاع األبواب
يجب أال يقل ارتفاع األبواب عن 2.1 م

أ. يجــب أال يقــل ارتفــاع جلســات النوافــذ عــن 0.9 م فــي الــدور األر�ضــي 
و 1م فــي األدوار العلويــة وأي نوافــذ يقــل ارتفاعاهــا عــن الحــد املطلــوب 
يجــب حمايتهــا بأســوارخارجية أو داخليــة حتــى األرتفــاع املطلــوب أو جعــل 

أجــزاء النوافــذ التــي يقــل أرتفاعهــا عــن 1م غيــر قابلــه للفتــح

الخاصــة  الجــدران  أو  الحمايــة  أســوار  أرتفــاع  يقــل  ال  أن  يجــب  ب. 
1.2م عــن  بالشــرفات 

ارتفاعات جلسات النوافذ و أسوار الحماية

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

ية
نائ

الب
اد 

ملو
ا

ئة
بي

  لل
قة

دي
ص

ف
واق

امل
ية

س
لرأ

ة ا
رك

لح
ر ا

ص
عنا

ءة
ضا

اإل
ة و

وي
لته

ا
اد

بع
األ

 و 
ت

حا
سا

امل
ت

عا
فا

ت ألر
ا

ية
نائ

الب
ب 

س
الن

ت
دا

دا
ت ألر

ا
ية

نائ
الب

ت 
طا

ترا
الش

ا

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 



175 174

ية
نائ

الب
اد 

ملو
ا

ئة
بي

  لل
قة

دي
ص

ف
واق

امل
ية

س
لرأ

ة ا
رك

لح
ر ا

ص
عنا

ءة
ضا

اإل
ة و

وي
لته

ا
اد

بع
األ

 و 
ت

حا
سا

امل
ت

عا
فا

ت ألر
ا

ية
نائ

الب
ب 

س
الن

ت
دا

دا
ت ألر

ا
ية

نائ
الب

ت 
طا

ترا
الش

ا

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

 
أ . يجــب توفيــر الحــد األدنــى مــن املتطلبــات األساســية للمســكن فــي جميــع 
الشــقق الســكنية كغرفــة نــوم واحــدة و غرفــة معيشــة و مطبــخ وحمــام 

بأســتثناء األســتديوهات مراعــاة الحــد األدنــى للمســاحة املبنيــة
ب . يجب أن يتم دراســة مســاحات الغرف بحيث تؤدى وظيفتها و تتســع 
لتأثيثهــا علــى أكمــل وجــه ، كمــا يجــب مراعــاة تناســب مســاحات وعــدد 
الحمامــات ومســاحة املطبــخ مــع عــدد غــرف الوحــدة الســكنية، ومراعــاة 
توفيــر حمــام مشــترك لغــرف النــوم الــي اليوجــد بهــا حمــام خــاص  و بشــرط 
أال تقــل مســاحة أرضيــة أو مقاســات أيــة غرفــة مــن غــرف املبنــى عمــا يلــي:

األبواب 
)م(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

فراغات املبنى

2.0 متغير 3.0 املدخل الرئي�ضى

1.2  14 3.3 املحل التجارى

2.0  60 6.0 املعرض التجارى

2.0 - 3.0 املمر التجارى

3.0
%2 من املساحة 
التجارية وبحد 

أدنى 9*9
-

و  التحميــل  فــراغ 
يــل لتنز ا

1.2
1.5 % من 
املساحة 
التجارية

6.0

غرفة الصالة

1.0 12 3.0 غرفة رعاية اطفال

1.0 - 2.5 بيت الدرج

1.0  7 2.2 غرفة الحارس

0.8  3.0 1.6 حمام الحارس

1.6
حسب شروط الدائرة املختصة

غرفة املضخات

1.6 غرفة الكهرباء

3.0  25.0 5.0 او  املحــول  غرفــة 
ت ا لــد ملو ا

1.6
حسب شروط الدائرة املختصة

غرفة االتصاالت

1.2 غرفة الغسيل

0.8 1.8 1.0 دورة املياه العامة

1.4 يحدد حسب عدد الحاويات غرفة النفايات

- - 3.0 الفراغ امام املصاعد

- - 1.5
و  املكاتــب  بيــن  املمــر 

لشــقق ا

فراغات املبنى 
األبواب 

)م(
املساحة الدنيا 

)م2(
العرض الصافي 

األدنى)م(
فراغات املكاتب

1.0  14.0 3.5 غرفة املكتب

1.5  50 - املكتب الفتوح

1.1 16.0 3.5 غرفة األستقبال

0.9 5.0 2.2 املطبخ التحضيرى

0.8  3.5 1.6 حمام

.0 2.0 1.1 دورة املياه

1.0 - 1.0 الشرفة

- - 1.2 املمربين الغرف

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

 

األبواب 
)م(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

فراغات الشقق 
السكنية

1.0 16.0 3.5 املعيشة أو املجلس

0.8 12.0 3.2 غرفة الطعام

1.0 14.0 3.3 غرفة النوم

1.0 12.0 3.0 غرفة املكتب

0.8 - 2.2 املطبخ التحضيرى

0.8 3.5 1.6 الحمام

0.8 2.0 1.0 دورة املياه

0.9 - 1.0 الشرفة

- - 1.2 املمر بين الغرف

1.0 7.5 2.5 املطبخ الرئي�ضى

1.0 7.0 و بحد 
أق�ضى 14

2.2 او  الخادمــة  غرفــة 
ئق لســا ا

0.8 3.0 1.5 او  الخادمــة  حمــام 
ئق لســا ا

1.0 6.0 2.0  / الغســيل  غرفــة 
ي لكــو ا

1.0 18.0 3.8 األستديو

 

األبواب 
)م2(

املساحة الدنيا 
)م2(

العرض الصافي 
األدنى)م(

املناور الخدمية

0.7 9.0 3.0
منور خاص 

بالفراغات السكنية 
أو املكتبية

0.7 5.0
2.0 منور خاص بمطبخ 

واحد

0.7 7.0 2.0
منور مشترك 

ملطبخين أو أكثر في 
نفس الطابق

0.7 1.0 1.0
منور خاص 

بالحمامات و دورات 
املياه

0.7 4.0 2.0 منور خاص بساللم

املناور الخدميةفراغات الشقق

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق
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املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 

1. في حال اضافة اكشاك بيع داخل املمرات التجارية يراعى االتي:

أ. ترك مسافات على جانبي الكشك ال تقل عن 1.5 م ملرور املتسوقين
ب. يجــب أال يزيــد بعــد الكشــك عــن 2.7 م و أال تتصــل االكشــاك ال كثــر 

مــن 6.0 م
ت. يجــب أال تقــل األكشــاك املســافات بيــن األكشــاك املنفصلــة عــن 3.0 

م
2. يجــب توفيــر مصلــى و ميضــأه للرجــال و النســاء  فــي املبانــي التجاريــة  

التــي تزيــد مســاحتها عــن 500 م2
3. يجــب توفيــر دورة ميــاة عموميــة لــكل 4 محــالت تجاريــة و بحــد أدنــى 

دورة واحــدة
4. يجــب توفيــر دورة ميــاه لــكل معــرض تجــارى وفــي حــال زادت مســاحة 
دورة   + رجــال  ميــاه  توفيردورتــي  فــي  يجــب  م2   1000 عــن  املعــرض 
دورة  الــى  باإلضافــة  التجاريــة  املســاحة  مــن  م2   1000 ألول  للســيدات 

اضافيــة م2   500 لــكل  للســيدات  اخــرى  و  للرجــال 
دورتــي   + رجــال  ميــاه  دورات   3 توفيــر  يجــب  التجــاري  املركــز  فــي   .5
دورة  الــى  باإلضافــة  املســاحةالتجارية  مــن  م2   1000 ألول  للســيدات 

اضافيــة م2   700 لــكل  للســيدات  اخــرى  و  للرجــال 
6. يجب اال يزيد طول املعرض / املحل التجاري عن 3 اضعاف عرضه

7. باملراكــز التجاريــة يجــب توفيــر حمــام رجــال و حمــام نســاء اضافييــن 
علــى االقــل لــذوى االحتياجــات الخاصــة اذا زادت املســاحة التجاريــة عــن 

1800 م2 و ذلــك وفــق املعاييــر االتيــة:

 

8. غرفة تجميع النفايات و أنبوب رمي القمامة:
أ. يجــب أن تكــون مســاحة غرفــة النفايــات فــي االســواق التجاريــة بحيــث 
تســمح بوضــع عــدد مناســب مــن الحاويــات داخلهــا طبقــا للجــدول التالــي:

الحد األدنى ملساحة 
غرفة النفايات )م(

عدد الحاويات 
املطلوبة

املساحة )م2(

1.30 × 1.60 حاوية واحدة 600

1.60 × 2.50 2 حاوية 1200

2.60 × 3.00 4 حاوية 2400 - 1200

3.00 × 3.80 6 حاوية 3600 – 2401

3.00 × 5.00 8 حاوية 4800 - 3601

4.50 × 5.00 12 حاوية 6400 - 4801

4.50 × 6.20 14 حاوية أكثر من 6400

الســكنية  و  املكتبيــة  البنايــات  فــي  النفايــات  غرفــة  مســاحة  تكــون  ب. 
متعــددة الطوابــق و التــى بهــا مرمــى نفايــات بحيــث تســمح بوضــع عــدد 

التالــي: للجــدول  طبقــا  داخلهــا  الحاويــات  مــن  مناســب 

الحد األدنى ملساحة  عدد الحاويات  عدد املكاتب بالبناية
1.30 × 1.60 حاوية واحدة 1-10

1.60 × 2.50 2 حاوية 11-20

2.60 × 3.00 4 حاوية 40 - 21

3.00 × 3.80 6 حاوية 60 – 41

3.00 × 5.00 8 حاوية 80 - 61

4.50 × 5.00 12 حاوية 140 - 81

4.50 × 6.20 14 حاوية أكثر من 140

ت. انبوب رمي القمامه: 
1.ان يخصــص لــه فــراغ ذو بــاب يغلــق اليــا و ذلــك بــكل طابــق ســكنى و أال 

يقــل قطــر االنبــوب الداخلــي عــن 0.60 م 
2. أن يكــون مــن مــادة ناعمــة امللمــس ، غيــر قابلــة للصــدأ أو التعفــن ، و 

مقاومــة لتســرب امليــاه
3.  أال تتجــاوز زاويــة ميلــه عــن اإلتجــاه العمــودي – فــى اى نقطــة تغييــر 
للمســار - عــن 30 درجــة ، و ذلــك لضمــان ســهولة حركــة القمامــة داخلــه

4.  أن يزود بفتحة تنظيف قابلة لإلغالق في السطح
5.  أن يــزود بنظــام إنــذار حريــق و برشاشــات حريــق تلقائيــة و رشاشــات 

نظافــة بــكل طابــق
6.  يشــترط فــى غــرف النفايــات أن تكــون فــى الطابــق األر�ضــي و تفتــح علــى 
، و ال يجــوز أن  مــن خــالل ممــر خدمــة  أو  الســكة مباشــرة  أو  الشــارع 
يوجــد أي عائــق فــي مســار حاويــات القمامــة مــن الغرفــة الــى مركبــات جمــع 

القمامــة.ذ
أو  للبنايــة  النفايــات علــى صالــة املدخــل  تفتــح غرفــة  بــأن  7. ال يســمح 

الســكان لحركــة  املســتخدمة  الرئيســة  املمــرات  أو  الــدرج 
8.  يراعــى أال يقــل عــرض األبــواب و املداخــل و املخــارج و املمــرات ، التــي 

تمــر مــن خاللهــا حاويــات النفايــات عــن 1.20م
9.  يراعــى أن تك�ضــى أرضيــة و جــدران غرفــة النفايــات - )بكامــل ارتفــاع 

غرفة النفاياتاملراكز التجارية

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

فراغات املبنى املتعدد الطوابق
املساحات و األبعاد الدنيا لفراغات املبنى متعدد الطوابق

أ.  توفيــر الفراغــات واإلمكانيــات الكافيــة ملســاعدة املعــاق علــى الحركــة 
بســهولة داخــل وخــارج الــدورة حســب املعاييــر التصميميــة الدوليــة

ب.  تفتــح أبــواب الــدورة الخاصــة باملعــاق للخــارج وال يقــل عــرض البــاب 
عــن )82( ســم ويرتفــع عــن ســطح األرض مســافة )20( ســم

بالــدورة  الخاصــة  وامللحقــات  التحكــم  وأدوات  األحــواض  تثبــت  ت.  
كاملناشــف وحامــل الــورق وخالفــه علــى ارتفــاع ال يقــل عــن )76( ســم وال 

يزيــد عــن )137( ســم 
ث.  يســتعمل مرحــاض إفرنجــي ال يقــل ارتفاعــه عــن )36( ســم ليمكــن 

اســتعماله املعــاق  للطفــل 
ج. و أن يراعى تزويد املبنى املتعددة األدوار بدورة مياه خاصة باملعاقين 

بكل طابق يوجد به دورات مياه مجمعة
ح.الحد األدنى ملساحة الحمام )2.20( م2 

ملنــع  جدرانهــا  عــزل  و  تنظيفهــا  لتســهيل  الســيراميك  ببــالط   - الجــدار( 
تســرب امليــاه ، مــع تزويــد الغرفــة بصنبــور مــاء ، و تجهيزهــا بمصــرف ميــاه 

متصــل بخطــوط الصــرف الصحــي للمبنــى
ملنــع  النفايــات  لغرفــة  ذاتــي  إغــالق  ذو  محكــم  بــاب  توفيــر  يراعــى   .10
الغرفــة لتهويــة  جيــد  نظــام  توفيــر  مــع   ، الحشــرات  و  الروائــح  انتشــار 

11.  يراعــى اســتخدام ضاغــط النفايــات فــي املراكــز التجاريــة ، و األبــراج 
التــي يزيــد عــدد شــققها عــن 140 شــقة
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1. الفراغــات الســكنية و املعيشــيةو املكتبيــة كغرفــة النــوم و غرفــة 
الجلــوس و املكتــب

يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 
)%10( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 1.5 م2 

2. الفراغات الخدمية كالحمامات و املطابخ
أ. يجــب توفيــر فتحــة إضــاءة وتهويــة طبيعيــة ال تقــل مســاحتها الكليــة عــن 

)%5( مــن مســاحة أرضيــة الفــراغ املســتخدم بحــد ادنــى 0.5 م2 
بالنســب  األلتــزام  شــريطة  الســقف  فــي  الفتحــات  هــذه  عمــل  يجــوز  ب . 
املذكــورة و أن تكــون متصلــة بالهــواء الخارجــي مباشــرة و أن تكــون مــزودة 

بوســائل فتــح ميكانيكيــه علــى أرتفــاع مناســب
ت. يجــب أن تكــون فتحــات اإلضــاءة و التهويــه متصلــة بالهــواء الخارجــي 

بكامــل مســاحتها
ث. يجــب أن تؤمــن لكافــة غــرف و صــاالت وممــرات و ســاللم و مطابــخ 
كذالــك  و  املحــدده  الطبيعيــة  التهويــه  و  اإلضــاءة  مبنــى  أي  حمامــات  و 
التهويــه الثانويــه أو التهويــه املتقاطعــة عنــد زيــادة عمــق الغرفــة عــن ثــالث 

أضعــاف عرضهــا
ج. عنــد الحاجــه إلــى إضــاءة وتهويــه أي مدخــل أو ممــر مــن خــالل الغرفــة 
املجــاورة لــه فأنــه يجــب أضافــة مســاحته إلــى مســاحة الغرفــة لتحديــد 

مقــدار التهويــه الالزمــة
ح. يســمح بتوفيــر منــاور لتهويــة  وإنــارة الفراغــات الخدميــة أو املكتبيــة 

 نسبة اإلضاءة والتهوية الطبيعية

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

الفراغات السكنية و املعيشية و املكتبية
يجب توفري إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها الكلية عن 

)%10( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة مبساحة 1.6 م2 لتهوية وإنارة 

فراغ مبساحة 16م2 ما يعادل %10 من 

مساحة الفراغ

الفراغات  الخدمية
يجب توفري إضاءة وتهوية طبيعية ال تقل مساحتها 

الكلية عن )%5( من مساحة الفراغ املستخدم 

فتحة  التهويه
نافذة مبساحة 0.5م2 لتهوية وإنارة 

فراغ مبساحة 7.5م2 

فتحة السقف
فتحة تهوية وإنارة قابلة للفتح في سقف الفراغ 

فتحات التهوية في السقف
ييجب أن تكون متصلة بالهواء الخارجي مباشرة و 
مزودة بوسائل فتح ميكانيكيه على أرتفاع مناسب

مفاتيح التحكم 
مفاتيح التحكم لفتح وأغالق 

فتحة  السقف
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املنور الخدمي
يجب تجهيزها لصرف مياه األمطار مع 

وجوب توفير مدخل للمنور مناسب 
ألعمال التنظيف و الصيانة بحد 

ادنى 1.5 م2 

مدخل املنور
مدخل للمنور الخدمي في الطابق األر�ضي

املبانــي  بعــض  فــي  الطبيعيــة  األضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  تعــذر  حــال  فــي 
يجــوز  فأنــه  الطبيعيــة   التهويــة  تتوجــب  التــي ال  الفراغــات  فــي  التجاريــة 

مايلــي: شــريطة  امليكانيكيــه  التهويــه  و  باألضــاءة  اســتبدالها 
أ . أن يتوفر في هذه األبنيه نظام تكييف هواء مركزي و أضاءه كهربائية 

في جميع أجزاء املبنى  مطابقا للمواصفات و الشروط
ب . أن يتحمل املهندس املســؤول حســابات اإلضاءة و التكييف املركزي 
و التهويــه امليكانيكيــه طبقــا للمواصفــات املعتمــدة لــدى األدارة املختصــة

العــزل  نظــام  فــي  الــواردة  الشــروط  و  املواصفــات  تطبيــق  يتــم  أن  ت . 
الحــراري املعتمــد لــدى الدائــرة املختصــة فــي حســابات التهويــه و التكييــف 

و األضــاءة 
ث . يراعــى تقديــم دراســة توضــح كيفيــة نظافــة الزجــاج الخارجــي للمبنــى ، 
فــى حالــة تغطيــة الواجهــات الخارجيــة بمســاحات زجاجيــة كبيــرة يصعــب 

تنظيفهــا مــن داخــل املبنــى

التهوية و اإلضاءة   امليكانيكية و التكييف املركزي

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

املنور الخدمي
 مينع أشرتاك الفراغات املكتبية و السكنية مع 

الفراغات الخدمية يف نفس املنور

منور سكني
منور سكني لتهوية الفراغات السكنية و 

املعيشية و الكتبية فقط

مــع  الســكنية  و  املكتبيــة  الفراغــات  أشــتراك  يمنــع  بحيــث  الســكنية  أو 
املنــور نفــس  فــي  الفراغــات الخدميــة 

فــي حــال وجــود منــاور خدميــة يجــب تجهيزهــا لصــرف ميــاه األمطــار  خ. 
مــع وجــوب توفيــر مدخــل للمنــور مناســب ألعمــال التنظيــف و الصيانــة

د. يفضــل ان يكــون زجــاج نوافــذ الحمامــات مــن النــوع نصــف الشــفاف 
إلدخــال الضــوء فــي النهــار و حجــب الرؤيــة مــن الخــارج

 
ً
ذ. يراعــى أن تكــون  شــدة اإلضــاءة فــي األجــزاء املختلفــة مــن املبنــى طبقــا

يكــون  أن  و  املختصــة،  االدارة  مــن  املعتمــدة  القياســية  للمواصفــات 
 للكــم و النوعيــة املحــددة فــي املواصفات 

ً
الهــواء الداخلــي فــي املبنــى مطابقــا

و  الصحــة  ادارة  أشــتراطات  مراجعــة  مراعــاة  مــع  بالدولــة  بهــا  املعمــول 
البيئــة الخــاص بهــذة الجزئيــة

ر. كمــا يراعــى فــى النوافــذ املفصليــة التــى تفتــح للخــارج تثبيــت مفصــالت 
تحــول دون ان تزيــد الفتحــة عــن 15 ســم

ز. يفضــل أن يتوفــر فــي الــدرج الرئي�ضــي للمبنــى فتحــات تهويــه و أضــاءة فــي 
كل طابــق و ذلــك ابتــداء مــن الطابــق األول و حتــى األخيــر

س.  يجب تركيب شبك للنوافذ ملنع دخول الحشرات

نافذة للهوية
تهويه رئيسية للغرفة من خالل نافذه 

تهوية ثانوية
عند زيادة عمق الغرفة عن ثالث  أضعاف 

عرضها يجب أن تؤمن تهويه الثانويه أو 

منور للتهوية
تهويه الثانويه للغرفة من خالل منور سكني 
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أستراحة الدرج
أستراحة الدرج بعرض يساوي عرض 

الدرج وبعد 14 درجة

الدرج
عرض االتجاه الواحد للسلم الرئي�ضى 

1.20م و يراعى أال يقل عرض استراحة 
السلم عن عرض السلم نفسه

الدرج
الدرج بعرض ال يقل 

عن 1.2م

الســالمة  مواصفــات  و  شــروط  كافــة  مراعــاة  مراعــاة  يتــم  أن  يجــب  أ . 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ب . تــزود املبانــي متعــددة الطوابــق بــدرج رئيــس علــى األقــل و أدراج ثانويــة 

مناســبة لحجــم املبنــى ، كمــا يلــي:
    -يجــب أن يجهــز كل مبنــى يتألــف مــن أكثــر مــن طابــق واحــد و ال تزيــد 
مســاحة الطابــق الواحــد فيــة عــن 470 م2 أو 1400 م2 للمبنــى ككل بــرج 
رئي�ضــي واحــد كحــد أدنــى، و إذا زادت املســاحة مــن 470 م2 إلــى 1000 
م2 للطابــق الواحــد، أو مــن 1400 إلــى 2800 م2 للمبنــى ككل، فيجــب 

أســتحداث درج إضافــي لــكل زيــادة مماثلــة
ت .  يراعــى عنــد اختيــار موقــع الســاللم أن تتوفــر ســهولة الوصــول إليهــا 
مــن أيــة نقطــة فــي املبنــى ، وأن يكــون موقعهــا قريــب مــا أمكــن مــن الشــارع 
وأبعــد  الســلم  بيــت  بــاب  بيــن  املســافة  تزيــد  أال  يراعــى  كمــا  االرتــداد.  أو 

نقطــة فــي الطابــق عــن 15 م  ، ُمقاســة حســب املســار الفعلــي للم�ضــي
ث . يشــترط أن يتوافــر للســلم منفــذ للخــارج بالطابــق االر�ضــى بمســافة 
بيــن الســلم و أقــرب بــاب ال تزيــد عــن 9م   و توفيــر نظــام مرشــات ميــاه 

الســالمة  و مواصفــات  كافــة شــروط  يتــم مراعــاة مراعــاة  أن  يجــب  ج . 
تصميــم  عنــد  املختصــة  اإلدارة  مــن  املعتمــدة  الحريــق  مــن  الوقايــة  و 

أشــكالها  بكافــة  الســاللم 
ح . يراعــى أال يقــل عــرض االتجــاه الواحــد للســلم الرئي�ضــى عــن 1.20 م، 

كمــا يراعــى أال يقــل عــرض اســتراحة الســلم عــن عــرض الســلم نفســه

 الساللم

السالمل
تزود املباين متعددة الطوابق بدرج رئيس عىل األقل و 

أدراج ثانوية مناسبة لحجم املبنى

سالمل الهروب
يراعى عند اختيار موقع السالمل أن تتوفر سهولة الوصول إليها 

من أية نقطة يف املبنى ، وأن يكون موقعها قريب ما أمكن من 

الشارع أو االرتداد.

املسار الفعيل للميش
كام يراعى أال تزيد املسافة بني باب بيت السلم 

وأبعد نقطة يف الطابق عن 15 م

درج الهروب
يشرتط أن يتوافر للسلم منفذ للخارج بالطابق االرىض 

مبسافة بني السلم و أقرب باب ال تزيد عن 9م  

مخرج 
أقرب باب خارجي لدرج الهروب مبسافة 

ال تزيد عن 9م 

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

ية
نائ

الب
اد 

ملو
ا

ئة
بي

  لل
قة

دي
ص

ف
واق

امل
ية

س
لرأ

ة ا
رك

لح
ر ا

ص
عنا

ءة
ضا

اإل
ة و

وي
لته

ا
اد

بع
األ

 و 
ت

حا
سا

امل
ت

عا
فا

ت ألر
ا

ية
نائ

الب
ب 

س
الن

ت
دا

دا
ت ألر

ا
ية

نائ
الب

ت 
طا

ترا
الش

ا

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 



187 186

الدرج الدائري
يراعى أن يكون عرض الدرجة اليقل عن 27.5 سم 

وذلك على مسافة 45 سم من الدرابزين الداخلى

الدرج الدائرى
الحافة الداخلية للدرج

الدرج
يكون الحد األدنى لصافي 

االرتفاع فوق أي درجة 
هو 2.20 م

الدرج
األرتفاع الصافي تحت الدرج

الدرج
يجب عدم فتح األبواب على درجات الساللم 

مباشرة ، بل يجب عمل استراحة ال تقل عن 1 م

أستراحة
استراحة ال تقل عن 1 م تفصل بين الباب 

و نهاية أخر درجة

عرض الدرجة
عرض الدرجة 30سم

الدرج
يكون إرتفاع الدرجة الواحدة 

15 سم و عرضها 30 سم

أرتفاع الدرجة
ترتفع الدرجة 15 سم 

الدرج
يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن أول 

وأخر درجة

بعد األبواب عن الدرج
يجب أن ال يقل بعد أقرب باب للدرج 

عن 1م ألخر أو أول درجة

خ . يجــب عــدم فتــح األبــواب الخارجيــة فــي الطوابــق العلوىــة علــى درجــات 
الســاللم مباشــرة ، بــل يجــب عمــل اســتراحة ال تقــل عــن 1 م

د . يجب أن تبعد جميع األبواب مسافة 1م عن الدرج 
ذ . يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى لعــدد الدرجــات املســتمرة فــي اتجــاه 

واحــد عــن 14 درجــة
 30 عرضهــا  و  ســم   15 الواحــدة  الدرجــة  إرتفــاع  يكــون  أن  يفضــل  ر .  
ســم ، و يراعــى أال يتجــاوز الحــد األق�ضــى الرتفاعهــا عــن 16.5 ســم وأال 
للمعادلــة   

ً
وفقــا الســلم  قياســات  وتحــدد  ســم   27.5 عــن  عرضهــا  يقــل 

التاليــة ضعــف ارتفــاع الدرجــة الواحــدة + عــرض الدرجــة الواحــدة = 
65ســم ويســتثنى مــن ذلــك الســاللم الدائريــة وذات التصاميــم  إلــى   60

الخاصــة التصاميــم  وذات  الخاصةالدائريــة 
ز . يراعــى فــى تصميــم الــدرج الدائــرى أن يكــون عــرض الدرجــة اليقــل عــن 

27.5 ســم وذلــك علــى مســافة 45 ســم مــن الدرابزيــن الداخلــى
س . كمــا يراعــى أن تتماثــل قياســات الدرجــات فــي االرتفــاع والعــرض للــدرج 

الواحد
ش . يكون الحد األدنى لصافي االرتفاع فوق أي درجة هو 2.20م

مــن  الخالــي  الطــرف  علــى  درابزيــن  حاجــز  هنــاك  يكــون  أن  يراعــى  ص . 
الســلم بارتفــاع ال يقــل عــن 1.2 م. وأال يزيــد عــرض فتحاتــه عــن 13ســم . 
و فــى حالــة الســاللم العريضــة عنــد املداخــل يفضــل وضــع درابزيــن إضافــي 

كل 3.00 م  مــن عــرض الســلم 
ض . فــي حالــة ســاللم الطــوارئ يراعــى فصــل الســلم بجــدار مانــع للحريــق 
وبــاب مانــع للدخــان و مقــاوم للحريــق بدرجــة مقاومــة ال تقــل عــن ســاعة 
واحــدة علــى أن يكــون تلقائــي الغلــق وفــق اشــتراطات الســالمة والوقايــة 
من الحريق . و تزويد مخارج النجاة من الحريق في كافة املباني بعالمات 
واضحــة تبيــن موقعهــا ، كمــا  يراعــى أن تراعــى كافــة شــروط ومواصفــات 
الســالمة والوقايــة مــن الحريــق املعتمــدة مــن إدارة الدفــاع املدنــى عنــد 

تصميــم الســاللم بكافــة أشــكالها ، و تحديــد عــدد مخــارج الطــوارئ

صافي العرض األدنى 
)م(

العدد األدنى 
للمخارج

عدد األشخاص

1.5 2 أقل من 500

1.5 3 750

1.5 4  اقل1000

درابزين
يراعى أن يكون هناك حاجز درابزين عىل الطرف 

الخايل من السلم بارتفاع ال يقل عن 1.2 م. وأال يزيد 

عرض فتحاته عن 13سم

حاجز درابزين 
 حاجز درابزين عىل الطرف الخايل من 

السلم بارتفاع ال يقل عن 1.2 م

حاجز درابزين 
بعرض فتحات اليزيد  عن 13سم
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أ . تدخــل املنحــدرات فــي حســاب املخــارج املطلوبــة للهــروب مــن املبنــى فــي 
حــال توافــر فيهــا اإلشــتراطات الالزمــة

ب . يجــب توفيــر منحــدرات كمداخــل و مخــارج للســيارات إلــى كل طابــق 
مــن طوابــق املواقــف

حــد  مــن  15م  عــن  املنحــدرات علــى مســافة التقــل  تكــون  أن  يجــب  ت . 
هــذه  تقليــل  املختصــة  لــألدارة  يمكــن  و  األرض  مــن  املشــطوفة  الزاويــة 

ذلــك فــي حــال وجــود أســباب فنيــة تســتدعي  9م  إلــى  املســافة 
ج . أن تكــون بعيــدة بمســافة كافيــة توافــق عليهــا لجنــة التراخيــص عــن أي 
تقاطعــات مروريــة، وأال تكــون مقابلــة لتقاطــع شــارعين علــى شــكل T فــي 

حــال الشــوار املفــردة
بمــا  الســيارات  ملواقــف  املخــارج  و  املداخــل  مواقــع  أختيــار  يتــم  أن  ح . 
يتضمــن ســالمة املــرور فــي الشــوارع املحيطــة باملواقــف وذلــك بوضعهــا 

الســريعة الطــرق  و  التقاطعــات  عــن  اإلمــكان  قــدر  بعيــدة 
 1:10 خ .  يجــب أن اليزيــد ميــل املنحــدرات املخصصــة للســيارات علــى 
و يجــوز لــإلدارة املختصــة تعديــل النســبة إلــى1:08 متــى وجــدت أســباب 

فنيــة مقنعــة و توافــق علهــا لجنــة تراخيــص املبانــي
مســتوى  اليزيــد  التــي  األســطح  علــى  ســيارات  مواقــف  بعمــل  يصــرح  د . 

4% عــن  أنحدارهــا 
تكــون أرضيــة املنحــدرات خشــنة أو مجهــزة بطريقــة تمنــع  ذ . يجــب أن 
لهــا مغطــاة  املجــاورة  الحوائــط  و  األعمــدة  زوايــا  تكــون  أن  و   , األنــزالق 
أو  بــروزات  أيــة  مــن  املنحــدرات  هــذه  حمايــة  ويراعــى   ، مطاطيــة  بزوايــا 

املنحدرات

منحدر السيارات
 يجب أن اليزيد ميل املنحدرات 
املخصصة للسيارات على 1:10

منحدر 
منحدر سيارات بميل 1:8 منحدر 

منحدر سيارات بميل 1:10

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

منحدر السيارات
يجب توفري منحدرات كمداخل و مخارج للسيارات 

إىل كل طابق من طوابق املواقف

منحدر السيارات
منحدر سيارات من و إىل الطابق

منحدر السيارات
يجب أن تكون املنحدرات عىل مسافة التقل عن 15م 

من حد الزاوية املشطوفة من األرض

الزاوية املشطوفة
 الزاوية املشطوفة من األرض

مواقف منحدرة
يرصح بعمل مواقف سيارات عىل األسطح التي اليزيد 

مستوى أنحدارها عن  4%

موقف  منحدر 
سطح منحدر مبيل ال يزيد عن 4%

ية
نائ

الب
اد 

ملو
ا

ئة
بي

  لل
قة

دي
ص

ف
واق

امل
ية

س
لرأ

ة ا
رك

لح
ر ا

ص
عنا

ءة
ضا

اإل
ة و

وي
لته

ا
اد

بع
األ

 و 
ت

حا
سا

امل
ت

عا
فا

ت ألر
ا

ية
نائ

الب
ب 

س
الن

ت
دا

دا
ت ألر

ا
ية

نائ
الب

ت 
طا

ترا
الش

ا

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 



191 190

املصاعد

منحدر السيارات
يجب أن اليقل صافي األرتفاع عن 2.4م 

تقاس باتجاه عمودي على املنحدر

اإلرتفاع
صافي أرتفاع املنحدر 

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

منشــآت يمكــن أن تعيــق الحركــه عليهــا أو أســتعمالها بشــكل غيــر صحيــح 
أو أمــن

للطــرق  املحــددة  لألبعــاد  فقــا  و  املنحــدرات  أبعــاد  تكــون  أن  يجــب  ر . 
املخــارج و  املداخــل  عــرض  و  الداخليــة 

ز . يجــب أال يقــل صافــي األرتفــاع فــوق أي نقطــة علــى املنحــدرات عــن 2.4م 
تقــاس باتجــاه عمــودي علــى املنحدر

س . يجــب عــدم و جــود أي بــروزات أو منشــآت يمكــن أن تعيــق حركــة 
الســيارات

املناســبة  بالقياســات  العاكســة  باملرايــا  املنحــدرات  تزويــد  يجــب  ش . 
فــي  و  األتجاهــات  تغييــر  أماكــن  و  املنعطفــات  عنــد  الرؤيــة  لتوضيــح 

كافيــة رؤيــة  مســاحة  فيهــا  تتوفــر  ال  التــي  املناطــق 
طبقــا  املكانيكيــة  أو  الطبيعيــة  اإلضــاءة  و  التهويــه  توفيــر  يجــب  ص . 
للمواصفــات القياســية املعتمــدة لجميــع أجــزاء املنحــدرات مــع تجهيزهــا 

األمطــار ميــاة  لتصريــف  الضروريــة  التمديــدات  بكافــة 
ض . يجب مراجعة الئحة وأشتراطات املواقف ملعرفة األبعاد و الزواريا 

و أنصاف أقطار الدوران

التــي  أو  تجــاري  التــي تخصــص كمركــز  التجاريــة  الســكنية  املبانــي  فــي  أ . 
تســتخدم كمكاتــب كســكن يشــترط توفيــر مصاعــد كهربائيــة ذات ســعة 
كافيــة ، وفــق املواصفــات الفنيــة القياســية وشــروط الوقايــة والســالمة 

مــن الحريــق املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة املختصــة 
ب . يجــب أن يتــم أختيــار مواقــع املصاعــد بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا 
بســهولة مــن أي نقطــة فــي املبنــى و أن تكــون فــي أماكــن ظاهــرة و قريبــة 

مــن أحــد الســاللم
وفقــا  أشــخاص   4 عــن  املصاعــد  مــن  أي  ســعة  التقــل  أن  يجــب  ت . 

باملصاعــد  الخاصــة  القياســية  و  الفنيــة  للمواصفــات 
ث . يجــب أن يتناســب عــدد وســعة املصاعــد فــي املبنــى مــع عــدد و مســاحة 
الجــدول  يتــم حســبها حســب  و  الرأســية  و  األبعــاد األفقيــة  الطوابــق و 

التالــي:
 

سعة املصعد / 
شخص

عدد 
املصاعد

عدد املكاتب 
والشقق بالطابق

عدد الطوابق 
اإلجمالي

غير مطلوب في الطوابق بإرتفاع أقل من أر�ضي + 2

2.7 م

1  الى 2 طابق

8
1

4 – 1 2  الى 5 طابق
10 10 - 5
12 أكثر من 10
8

2
4 – 1 6  الى 20 

10طابق 10 - 5
12 أكثر من 10
8

3

4 – 1 21 الى 30 
10طابق 10 - 5

12 أكثر من 10

8 4 + مصعد 
خدمة

4 – 1 31  الى 40 
10طابق 10 - 5

12 أكثر من 10
8 5 + مصعد 

خدمة
4 – 1 فوق 40 طابق

10 10 - 5
12 أكثر من 10

االســتيعابية  الطاقــة  حســب  للمصاعــد  االدنــى  الحــد  يقــدر  بينمــا  ج . 
التالــى: بالجــدول  موضــح  هــو  ملــا  طبقــا  و  التجــارى  للمبنــى 

سعة املصعد 
/ شخص

حمولة 
املصعد ) 

كجم (

عدد 
املصاعد

الطاقة االستيعابية

10 800 4 600 فرد أو اقل
10 800 5 من 601 الى 800 فرد
10 800 6 من 800 الى 1000 فرد
10 800 7 من 1001 الى 1500 
10 800 8 من 1501 الى 2000 

ح. يشترط في غرف املعدات للمصاعد على أسطح املباني ما يلي: 
للشــركة  القياســية  للمواصفــات   

ً
طبقــا الغرفــة  أبعــاد  تكــون  أن    .1

للمصاعــد. الصانعــة 
2.  أن تــزود ببــاب محكــم اإلغــالق ، و أن تكــون جميــع الفتحــات األخــرى 

للغرفــة محكمــة الغلــق . و أن تــزود الغرفــة بنظــام جيــد لتكييــف الهــواء.
3.  يراعــى أن تكــون جميــع األســالك والكابــالت  مــن مــواد معتمــدة وغيــر 
مــع مراعــاة توفيــر أغطيــة مناســبة لجميــع  قابلــة للصــدأ أو اإلشــتعال. 

املتحركــة  واألجــزاء  البكــرات 
4.   يراعــى مراعــاة اشــتراطات الهيئــة ، مــن حيــث توفيــر مولــد للكهربــاء و 

نظــام الوقايــة مــن الحريــق و اإلضــاءة و غيرهــا
5. يشــترط فــي بئــر املصعــد  أن تكــون أبعــاده حســب املواصفــات الفنيــة 
للشــركة املصنعــة للمصاعــد املســتخدمة . مــع معالجــة األجــزاء املعرضــة 

للميــاه مــن بئــر املصعــد باملــواد املانعــة لتســرب امليــاه.
و  الكهربائــي  اإلغــالق  بنظــام  املصاعــد  تزويــد  مــن  التأكــد  يجــب   .6
كذلــك بنظــام اإلنــذار عنــد تجــاوز الحمولــة القصــوى، و نظــام الهبــوط 
إلنــارة  باألضافــة  كافيــة  ميكانيكيــة  تهويــة  توفيــر  يجــب  و  األضطــراري 

مناســبة داخليــة 
بمنــع  املصاعــد  داخــل  تحذيريــة  و  إرشــادية  لوحــات  ضــع  و  يجــب   .7
التدخيــن و تحديــد عــدد األشــخاص و مقــدار األوزان الكليــة املســموح 
بهمــا باألضافــة لوضــع لوحــات بجانــب كل بــاب للتحذيــر بعــدم أســتخدام 

املصعــد فــي حالــة الحريــق
8. تخضــع كافــة املصاعــد للتفتيــش الــدوري للتأكــد مــن مــدى صالحيتهــا و 

يجب على املالك الحصول على شــهادة صالحية ســنوية

مواقع املصاعد
 يجب أن يتم أختيار مواقع املصاعد بحيث ميكن الوصول 

إليها بسهولة من أي نقطة يف املبنى و أن تكون يف أماكن 

ظاهرة و قريبة من أحد السالمل

املصعد
موقع املصعد قريب من الدرج 

وسهل الوصول
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الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

1. إن وجــود مواقــف عامــة للســيارات بجــوار أي قطعــة أرض ال يعفــي 
هــذه القطعــة مــن شــرط توفيــر مواقــف للســيارات

2. يراعــى األلتــزام بشــروط ومواصفــات األرصفــة و املواقــف الخارجيــة 
الواقعــه خــارج حــدود األرض عنــد تصميــم املوقــع العــام و أخــذ أعتمــاد 

املختصــة اإلدارة 

3. يجــب توفيــر أماكــن لوقــوف الســيارات )مكشــوفة أو مغطــاة( داخــل 
حــدود قطعــة األرض التــي يقــام عليهــا املبنــى حســب األشــتراطات التاليــة 

مالــم يذكــر عكــس ذلــك فــي مخطــط موقــع األرض:

أ . الفراغات التجارية:

1. املعارض : يجب توفير موقف سيارات واحد لكل 70م2

2. املكاتب : يجب توفير موقف سيارات واحد لكل 70م2

45 م2  لــكل  : يجــب توفيــر موقــف ســيارات واحــد  التجاريــة  3. املراكــز 
ويجــب توفيــر مواقــف ســيارات ســطحية إضافيــة بجــوار املبنــى بنســبة ال 
تقــل عــن %30 مــن أجمالــي عــدد املواقــف املطلوبــة و ذلــك الســتخدامها 
كمواقــف معاقيــن أو أغــراض تحميــل وتفريــغ وأو نــزول الــركاب و يمكــن 

االســتعاضة عــن ذلــك بتخصيــص الطابــق األر�ضــي بالكامــل كمواقــف

ب . الشقق السكنية:

1. تحــدد نســبة املواقــف املطلوبــة للشــقق الســكنية و فقــا ألرتفــاع املبنــى 
و مســاحة األرض واملنطقــة

150 م2 وتقــل عــن  التــي تزيــد مســاحتها عــن  يتــم أحتســاب الشــقق   .2

250م2 كشــقتين و الشــقق التي تزيد مســاحتها أو تســاوي 250م2 عن 3 
شــقق ضمــن أجمالــي عــدد الشــقق ألحتســاب املواقــف املطلوبــة 

3. يحســب متوســط عــدد الشــقق لألرا�ضــي التــي تزيــد مســاحتها عــن 720 
املســاحة   + الســكنية  املســاحة  التالية:)مجمــوع  املعادلــة  حســب  م2 
الخدميــة الخاصــة بالفراغــات الســكنية )املمــرات و الســاللم و املنــاور(/ 

90

أو  مســاحتها  تقــل  التــي  لألرا�ضــي  الشــقق  عــدد  متوســط  يحســب   .4  
720 م2 حســب املعادلــة التاليــة: )مجمــوع املســاحة الســكنية  تســاوي 
+ املســاحة الخدميــة الخاصــة بالفراغــات الســكنية )املمــرات و الســاللم 

75 املنــاور(/  و 

بالنســبة ملجمــوع  توافرهــا  الواجــب  الســيارات  عــدد  نســبة  5. تحســب  
: عــدد الشــقق التــي تقــع ضمــن املتوســط حســب اآلتــي 

األرا�ضي التي ال تقع ضمن املناطق 
القديمة

مساحة األرض)م2( أرتفاع املبنى
أقل من 

240
240-
480

481 إلى 
720

أكثر من 
720

- - - - أر�ضي + 2 وما دون

20% 30% 40% 50% أر�ضي + 3 و أر�ضي+ 4

30% 40% 50% 75% أر�ضي + 5 و أر�ضي+ 6

40% 50% 60% 85% أر�ضي + 7 إلى أر�ضي+ 12

- - - 90% أر�ضــي+  إلــى   13  + أر�ضــي 
20

- - - 100% مافوق األر�ضي + 20

األرا�ضي التي تقع ضمن املناطق 
القديمة)النخيل 1 و النخيل 2 و ليوارة 1 

وليوارة 2 و الرميلة 1( أرتفاع املبنى
أقل من 

240
240-480 481 إلى 720

- - - أر�ضي + 2 وما دون

- 10% 20% أر�ضي + 3 و أر�ضي+ 4

- 20% 30% أر�ضي + 5 و أر�ضي+ 6

5 يجب توفير موقف سيارات واحد لكل شقة زادت عن املتوسط

 6. تلغــى املواقــف املطلوبــة فــي حــال كان أجمالــي املواقــف املطلوبــة للمبنــى 
ككل 4 مواقف

7. يســمح بأســتثناء %10 مــن املواقــف املطلوبــة شــريطة أن ال يتعــدى 
عــدد املواقــف املســتثناة 15 موقــف

مواقف خارجية
إن وجود مواقف عامة للسيارات بجوار أي قطعة أرض ال 

يعفي هذه القطعة من رشط توفري مواقف للسيارات

مواقف  للسيارات
مواقف سيارات عامة خارج األرض

مواقف داخل األرض
يجب توفري أماكن لوقوف السيارات )مكشوفة أو مغطاة( 

داخل حدود قطعة األرض التي يقام عليها املبنى حسب 

األشرتاطات التالية مامل يذكر عكس ذلك يف مخطط 

مواقف  للسيارات
مواقف للسيارات مكشوفة  داخل 

األرض يف الدور األريض مواقف  للسيارات
مواقف للسيارات داخل األرض يف 

طوابق متكررة للمواقف
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الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

8. يجــب توفيــر مواقــف لســيارات ذوى االحتياجــات الخاصــة فــى مواقــف 
السيارات العامة بمعدل %2 من املواقف املطلوبة وبحد أدنى موقفين 

ويجــب أن تكــون هــذه املواقــف األقــرب للمداخــل و املصاعــد

9. يجب أن اليقل بعد مواقف السيارات عن 2.5 * 5.5 م

10. ال يقــل عــرض موقــف ســيارات ذوى االحتياجــات الخاصــة عــن 3.60 
* 5.5 م

11. يتــم تزويــد االرصفــة املالصقــة ملواقــف املعاقيــن بمنحــدرات تســهل 
عمليــة حركــة املعــوق مــن و الــى ســيارته بحيــث ال يقــل عــرض املنحــدر 

عــن 0.9 م

12. اليجــوز القيــام بإجــراء أي تعديــالت فــي عــدد و أبعــاد و مواصفــات و 
تصميــم مواقــف الســيارات التــي تــم أعتمدهــا فــي رخصــة البنــاء إال بعــد 
املقــاول و  مــن  الحصــول علــى موافقــة اإلدارة املختصــة. و يتحمــل كل 
املهنــدس املســؤولية املترتبــة علــى وجــود أي تغييــر لــم توافــق عليــة اإلدارة 
املختصــة مســبقا حتــى و إن كانــت هــذه التعديــالت مقبولــة مــن النحايــة 
الفنيــة و الهندســية، كمــا و يتحمــل املالــك املســؤولية عــن أي تعديــالت 
تتــم بعــد صــدور شــهادة إنجــاز املنبــى لــم تتــم  املوافقــة عليهــا مســبقا مــن 

اإلدارة املختصــة

13. اليســمح بتغيــر أســتخدام جــزء مــن املواقــف أو جميعهــا فــي الطابــق 
األر�ضــي فــي حــال أســتيفاءها للحــد األدنــى مــن عــدد املواقــف املطلوبــة أو 

خلــق عجــز فــي مواقــف املبنــى

14. يجــب تزويــد الطوابــق املختلفــة ملواقــف الســيارات بعالمــات أرضيــة 

و  الدخــول  اتجــاة  تبيــن  واضحــة  أماكــن  فــي  مثبتــة  مروريــة  عالمــات  و 
الخــروج وحركــة الســير داخــل املواقــف، وكذلــك وضــع املرايــا العاكســة 

علــى اآلماكــن التــي التتوفــر فيهــا رؤيــة كافيــة

تجــاوز  ملنــع  للعجــالت  خرســانية  بمصــدات  املواقــف  تزويــد  يجــب   .15
و  ســم   20 عــن  يقــل  ال  بارتفــاع  الســيارات  ملواقــف  اآلماميــة  الحــدود 

للســيارة املقابــل  الجــدار  مــن  ســم   90 عــن  تقــل  ال  بمســافة 

لحركــة  املجــاورة  الحوائــط  و  اآلعمــدة  جميــع  تــزود  أن  يجــب   .16
و  الســيارات  حركــة  أثنــاء  للوقايــة  مناســبة  مطاطيــة  بزوايــا  الســيارات 
تعرضهــا  تمنــع  أرصفــة  وجــود  حالــة  فــي  الزوايــا  هــذه  توفيــر  اليشــترط 

الســيارات لحركــة 

أرضيــة طوابــق  فــي  الالزمــة  وامليــول  املصــارف األرضيــة  يجــب عمــل   .17
املواقــف

بحــد  ســم   45 بيــن  تتــراوح  باقطــار  محدبــة  مرايــا  اســتعمال  ينبغــى   .18
ادنــى عنــد زوايــا تغيــر اتجــاه الحركــة للســيارات باملمــرات ذات االتجاهيــن 

لتفــادى حــدوث الصدامــات بيــن املركبــات

19. كمــا يراعــى حمايــة اركان جميــع االعمــدة و االركان املتعرضــة لحركــة 
الســيارات بمــواد مطاطيــة تمتــص الصدمــات و بكامــل ارتفــاع ال يقــل عــن 

1.2 م مــن منســوب تشــطيب ارضيــة طابــق املواقــف 

االدارة  مــن  املعتمــد  التصميــم  حســب  املواقــف  تقســيم  ينبغــى    .20
املختصــة و ذلــك بخطــوط بســمك 10 ســم علــى االقــل و بلــون متبايــن مــع 
لــون ارضيــة ممــرات الطابــق مــع مراعــاة الترقيــم بترتيــب تصاعــدى بــدءا

مواقف لسيارات ذوى االحتياجات الخاصة
يجب توفري مواقف لسيارات ذوى االحتياجات الخاصة مبعدل %2 من 

املواقف املطلوبة وبحد أدىن موقفني ويجب أن تكون هذه املواقف األقرب 

للمداخل و املصاعد

مواقف  املعاقني
مواقف املعاقني األقرب إىل املصاعد

مواقف السيارات
يجب أن اليقل بعد مواقف السيارات عن 2.5 * 5.5 م

مواقف السيارات
أبعاد موقف السيارات 2.5 * 5.5 م

مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة
ال يقل عرض موقف سيارات ذوى االحتياجات الخاصة 

عن 3.60 * 5.5 م

مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة
أبعاد موقف السيارات 3.60 * 5.5 م

ية
نائ

الب
اد 

ملو
ا

ئة
بي

  لل
قة

دي
ص

ف
واق

امل
ية

س
لرأ

ة ا
رك

لح
ر ا

ص
عنا

ءة
ضا

اإل
ة و

وي
لته

ا
اد

بع
األ

 و 
ت

حا
سا

امل
ت

عا
فا

ت ألر
ا

ية
نائ

الب
ب 

س
الن

ت
دا

دا
ت ألر

ا
ية

نائ
الب

ت 
طا

ترا
الش

ا

املعماريــة األشــتراطات  األولــى:  الوحــدة 



197 196

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 

من الطابق االول ثم الثانى و هكذا انتهاءا بالطابق االخير

21.  يجــب ان تكــون الجــدران الخارجيــة للبنايــة بــكل الطوابــق املتكــررة 
الخرســانة  مــن  ســم   100 عــن  يقــل  ال  بارتفــاع  و  الســيارات  ملواقــف 
بقســم  االنشــائية  الوحــدة  مــن  اعتمادهــا  يتــم  ان  علــى  و  املســلحة 

بالبلديــة التراخيــص 

املواقــف  املصاعــد بطوابــق  قبــل فتحــات  و  املواقــف  22. عنــد مخــارج 
يراعــى عمــل مهدئــات ســرعة لتفــادى تصــادم الســيارات املــارة بالطريــق 

مــع تلــك الخارجــة مــن البنايــة

مخــارج  امــام  ســم   100 عــن  عرضــه  يقــل  ال  رصيــف  عمــل  يجــب   .23
املصاعــد التــى تفتــح مباشــرة علــى ممــرات الســيارات بالطوابــق املتكــررة 

للمواقــف

24. عنــد مداخــل و مخــارج املواقــف يراعــى تركيــب بوابــات اليــة الحركــة 
لتنظيــم الدخــول و الخــروج و االصطفــاف بطوابــق املواقــف كمــا ينبغــى 
تركيــب لوحــات ارشــادية تحــدد كل مــن املدخــل و املخــرج و توضــح الحــد 

االق�ضــى لالرتفــاع املســموح للســيارات باملــرور خاللــه 

25. و فــى حــال تركيــب وحــدات تكييــف داخــل طابــق مواقــف الســيارات 
يراعــى ان تركــب علــى ارتفــاع ال يقــل عــن 170 ســم مــن منســوب تشــطيب 

ارضيــة طابــق املواقــف حتــى ال تتعــارض مــع حركــة الســيارات

منحدر
يتم تزويد االرصفة املالصقة ملواقف املعاقني مبنحدرات 

تسهل عملية حركة املعوق من و اىل سيارته بحيث ال يقل 

عرض املنحدر عن 0.9 م

املنحدر
منحدر لتسهل عملية حركة املعوق من 

و اىل سيارته

مصدات للسيارات
يجب تزويد املواقف مبصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز 

الحدود اآلمامية ملواقف السيارات بارتفاع ال يقل عن 20 سم و 

مبسافة ال تقل عن 90 سم من الجدار املقابل للسيارة

مصدات للسيارات
مصدات خرسانية للعجالت ملنع تجاوز 

الحدود اآلمامية 

مهدئات رسعة
عند مخارج املواقف و قبل فتحات املصاعد بطوابق املواقف 

يراعى عمل مهدئات رسعة لتفادى تصادم السيارات املارة 

بالطريق مع تلك الخارجة من البناية

مهدئات رسعة
مهدئات رسعة  عند مخارج املواقف

رصيف امام مخارج املصاعد
جب عمل رصيف ال يقل عرضه عن 100 سم امام مخارج 

املصاعد التى تفتح مبارشة عىل ممرات السيارات بالطوابق 

املتكررة للمواقف

رصيف امام مخارج املصاعد
امام مخارج املصاعد التى تفتح مبارشة عىل 

ممرات السيارات بالطوابق املتكررة للمواقف
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الحائط الخارجي
يجب أن التقل سامكته عن 20 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

الحائط الداخيل 
يجب أن التقل سامكته عن 10 سم 

ويجب أن يكون ذو عزل حراري

1. تكــون جميــع الحوائــط مــن الطابــوق املصنــع آليــا أو مــن مــواد مطابقــة 
للمواصفــات املعتمــدة و أن ال يقــل ســمك الحوائــط الخارجيــة عــن 20 
ســم وعازلــة حراريــا أمــا بالنســبة للحوائــط الداخليــة فيشــترط أن ال تقــل 

ســم   1 0 عــن  
2.يجب أن يكون املبنى التجاري املستخدم كمكاتب ذو سقف خرساني 
و يســمح بأســتخدام أســطح األملنيــوم للمبانــي التجاريــة التــي تحتــوي علــى 
محــالت و معــارض فقــط و يجــب أن يكــون مقــاوم للحريــق بمــا ال يقــل 

عــن ســاعتين
3.يراعــى اســتعمال مــواد مقاومــة للزلــق بتشــطيب االرضيــات املحــالت و 
املعــارض و املمــرات التجاريــة و الفراغــات الخدميــة كغــرف الكهربــاء ...

و  االرضيــات  بتشــطيب  يماثلــه  مــا  او  الســيراميك  اســتعمال  يراعــى   .4
امليــاة و غــرف تجميــع  فــي الحمامــات و دورات  الســقف  الجــدران حتــى 

القمامــة
5. يراعــى اســتخدام مــواد تشــطيب قابلــة للغســل بالجــدران فــي املمــرات 

األخــرى و األدراج
فــي  6. يجــب اســتخدام مــواد مقاومــة للضغــط و االحتــكاك و االنــزالق 

التنزيــل و  التحميــل  فراغــات  تشــطيب 
7. يراعــى تشــطيب أرضيــات املنحــدرات بحيــث تكــون خشــنة و مجهــزة 
بطريقــة تمنــع االنــزالق، و أن تكــون زوايــا األعمــدة و الحوائــط املجــاورة 

لهــا مغطــاة بزوايــا مطاطيــة
8. يراعــى تشــطيب أرضيــات مواقــف الســيارات بطبقــة خرســانية أو أي 

مــواد مناســبة ســهلة التنظيــف.
9. يجــب اســتعمال مــواد ذات معامــل احتــكاك عالــى بارضيــات طوابــق 

الســيارات مواقــف 
10. يراعــى عنــد تصميــم الســطح حمايــة االســقف مــن اشــعه الشــمس و 

االمطــار بإحــدى الطــرق التاليــة:
أ .  املواد العازلة للحرارة 

ب .  اســقف مزدوجــة لعــزل الحــرارة مــع تهويــه الفــراغ بيــن الســقفين تهويــه 
مســتمرة لتقليل درجه الحرارة 

ت . العوازل املائية من احد املواد املعتمدة من االدارة املختصة
11. يجــب تزويــد جميــع عناصــر املبنــى بالتمديــدات الكهربائيــة الالزمــة 
داخليــه  وتمديــدات  التلفزيونــي  األســتقبال  و  الهاتــف  بتمديــدات  و 

الدائــرة لــدى  املعتمــدة  الشــروط  و  للمواصفــات  طبقــا  وخارجيــة 
12. يجــب أن تكــون كافــة املــواد و املصنعيــة الخاصــة باملرافــق الخدميــة 
مــن  املعتمــدة  املواصفــات  و  الشــروط  و  للمواقفــات  تمامــا  مطابقــة 

املعنيــة الدوائــر 

املبنى متعدد الطوابق

الطوابــق متعــدد  ســكني  الثانــي:  الفصــل 
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موقع الفراغات و الشمس و الظل
يفضل دراسة العالقه بني طبيعة الفراغ و موقعه 

ومقدار أحتياجة للضوء

الظل
أشعة الشمس و الظل خالل 

العام الواحد

دراسة وتحليل موقع األرض
موقع األرض و البيئة املحيطة كأتجاة الرياح و أتجاة 

حركة الشمس و الكتل البنائية املحيطة والظل و 

التظليل واألبعاد التاريخية و الثقافية و األجتامعية

عنارص لتحسني البيئة
تعتمد العامرة املحلية القدمية عىل عنارص 

أساسية لتحسني البيئة الداخلية كالرباجيل لإلنارة 

و لتقليل من حرارة

برج تهوية
برج تهويه لتحسني الجو يتعمد 

يف تصميمة عىل فكرة الرباجيل  

 كارسات الشمس
يفضل أستخدام كارسات الشمس األفقية أو الرأسية عند النوافذ للتقيلل من 

دخول اإلشعاع الشميس بطريقة ال تؤثر سلبا عىل اإلنارة و التهوية الطبيعية

كارسات شمس
كارسات شمس أفقية

كارسات شمس
كارسات شمس رأسية

املظالت
كن أستخدام املظالت املفرغه بنسبة ال تقل عن %50 للوصل بني 

العنارص البنائية للتقليل من التعرض لإلشعاع الشميس دون التأثري 

عىل التهوية و اإلضاءة الطبيعية 

املظالت
 املظالت املفرغه بنسبة ال تقل 

عن  %50

يعــد اللجــوء إلــى البنــاء األخضــر الصديــق للبيئــة ضــرورة حتميــة ملــا يترتــب 
عليــه مــن تقليــل التأثيــر الســلبي للبنــاء علــى البيئــة و أســتنزاف مواردهــا 
باإلضافــة إلــى تأثيــرة اإليجابــي علــى صحــة الفــرد و راحتــه دون اإلخــالل 
يقتصــر  ال  و  للمســتخدم  أســتثماريا  أقتصاديــا   

ً
وحــال البيئــي  بالجانــب 

الــدور البيئــي علــى البنــاء أو خــالل عمليــة التصميــم و التشــيد فقــط بــل 
يشــمل دورة الحيــاة الكاملــة للمبنــى كالتشــغيل و الصيانــة والهــدم ويمتــد 
التــي يجــب أن تعتمــد علــى تقليــل  إلــى أســلوب و طريقــة حيــاة الســكان 

اإلســتهالك و املحافظــة علــى املــوارد قــدر اإلمــكان
1. يجــب دراســة وتحليــل موقــع األرض و البيئــة املحيطــة كأتجــاة الريــاح 
و أتجــاة حركــة الشــمس و الكتــل البنائيــة املحيطــة والظــل و التظليــل 
واألبعــاد التاريخيــة و الثقافيــة و األجتماعيــة عنــد تصميــم املبنــى وتوزيــع 
الفراغــات بحيــث يتــم وضــع الفراغــات التــي التحتــاج لتهويــه و إضــاءة أو 
تحتــاج لنســبة قليلــة مــن الفتحــات فــي اإلتجــاة الجنوبــي ويفضــل زيــادة 

ســماكة الحائــط أو أســتخدام مــواد ذات عــزل أكبــر 

لتحســين  أساســية  عناصــر  علــى  القديمــة  املحليــة  العمــارة  2.تعتمــد 
البيئــة الداخليــة للفــراغ ودون الحاجــة ألســتخدام الطاقــة كأســتخدام 
البراجيل لإلنارة و التقليل من حرارة الفراغ بأســتغالل اختالف درجات 
أســتخدام  املبنــى  فــي  هوائــي  تيــار  لخلــق  الهــواء  كثافــة  وفــرق  الحــرارة 

الداخليــة  األفنيــة 

3.يفضــل دراســة العالقــه بيــن طبيعــة الفــراغ و موقعــه ومقــدار أحتياجــة 
للضــوء عنــد تحديــد مســاحة النافــذه للســماح بكميــة الضــوء و التهويــه 

املبنى متعدد الطوابق
املناســب للفــراغ دون املبالغــه فــي مســاحة النوافــذ للتقليــل مــن عمليــة 

أمتصــاص الحــرارة الخارجيــة 

أو  تصميميــة  لدواعــي  الزجــاج  مســاحة  لزيــادة  الحاجــة  حالــة  4.فــي 
لرغبــة املســتخدم كأســتخدام الجــدران الزجاجيــة يجــب دراســة الحمــل 

العــزل   لزيــادة  معالــج  زجــاج  أســتخدام  و  عنــه  الناتــج  الحــراري 
5. يفضل أســتخدام كاســرات الشــمس األفقية أو الرأســية عند النوافذ 
للتقيلــل مــن دخــول اإلشــعاع الشم�ضــي بطريقــة ال تؤثــر ســلبا علــى اإلنــارة 

و التهويــة الطبيعيــة داخــل الفــراغ

6. يمكــن أســتخدام كاســرات الشــمس الثابتــة أو املتحركــة التــي تفاعــل 
مــع العوامــل الخارجيــة املتغيــرة للحفــاظ علــى جــودة البيئــة الداخليــة 

7. يمكــن أســتخدام املظــالت املفرغــه بنســبة ال تقــل عــن %50 للوصــل 
التعــرض لإلشــعاع الشم�ضــي دون  مــن  للتقليــل  البنائيــة  العناصــر  بيــن 

التأثيــر علــى التهويــة و اإلضــاءة الطبيعيــة 

8 يجــب إختيــار دهــان أو مــواد فاتحــة اللــون عنــد كســاء الفيــال بحيــث 
ال تقــل نســبة األلــوان الفاتحــة عــن %75 مــن إجمالــي الواجهــة بحيــث ال 

يقــل معامــل اإلنعــكاس 
9.يجب أختيار مواد ذات معامل أنعكاس شم�ضــي مناســب للتشــطيبات 

الخارجية 
البيئــة  و  الصحــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــي  املــواد  أســتخدام  10.يمنــع 
أو  علــى مكونــات عضويــة متطايــرة  تحتــوي  الــي  املــواد  و  كاألسبســتوس 

الفورمالديهايــد  علــى  تحتــوي  مــواد 
مــن  التقليــل  يفضــل  الداخليــة  تشــطيبات  مــواد  أختيــار  11.عنــد 

الصناعيــة املنشــآت  الرابــع:  الفصــل 
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 العنارص املناخية
يجب أستغالل و تسخري العنارص املناخية لتحسني جودة الهواء 

الداخلية ومستوى راحة املستخدم وتقليل الحمل الكهربايئ

 العنارص املناخية
العنارص املناخية كحركة الرياح و 

أشعة الشمس

مسطحات خرضاء
يفضل توفري مسطحات خرضاء خارجية و بعض النباتات املحلية 

التي تستهلك مياة أقل لتحسني وتنقية الجو وأستخدام تقنيات 

ري متطورة وذات كفاءة كالري بتقطري

مسطحات خرضاء 
مسطحات خرضاء خارجية و 

بعض النباتات املحلية

الطاقة البديلة
 أستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 

لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح ضوئية فولطية  

ألواح ضوئية فولطية

  الطاقة الشمسية لتوفري الطاقة الالزمة 
لتسخني املياة و اإلنارة الخارجية كأسخدام ألواح 

ضوئية فولطية  

الصناعيــة املنشــآت  الرابــع:  الفصــل 

أجــل  مــن  لإلزالــة  القابــل  الســجاد  أســتخدام  أو  الســجاد  أســتخدام 
للحساســية  املســببة  املــواد  و  الغبــار  تراكــم  منــع  و  التنظيــف  ســهولة 
12.يجــب التأكــد مــن جــودة و كفــاءة املــواد و األجهــزة الكهربائيــة كأجهــزة 
التبريــد و املــراوح و أختيــار أجهــزه صديقــة للبيئــة بحيــث تحــدد ملصقــات 
حيــث  مــن  الجهــاز  كفــاءة  مــدى  األجهــزة  أغلــب  علــى  املوجــودة  الطاقــة 

أســتخدام الطاقــة 
التشــطيبات  و  البنــاء  فــي  املصنعــة محليــا  املــواد  أســتخدام  13.يفضــل 
ملــا لــه دور فــي تشــجيع الصناعــة املحليــة و تقليــل التأثيــر الســلبي لعمليــة 

النقــل و التوصيــل علــى البيئــة 
14.عنــد تصميــم اإلنــارة اإلصطناعيــة يفضــل عــدم أســتخدام املصابيــح 
التي تولد حرارة أو ذات كفاءة منخفضة وتستهلك طاقة كبيرة باملقارنة 
مــع أنــواع املصابيــح األخــرى ويفضــل أســتخدام املصابيــح ذات األعمــار 

LED الطويلــة نســبيا وذات كفــاءة عاليــة كالفلورســينت و
15.يجــب أســتغالل و تســخير العناصــر املناخيــة لتحســين جــودة الهــواء 

الداخليــة ومســتوى راحــة املســتخدم وتقليــل الحمــل الكهربائــي

16. يجــب أختيــار املــواد املســتخدمة فــي الحوائــط و الســقف مــن مــواد 
ذات عــزل حــراري مناســب لتقلــل عمليــة أنتقــال الحــرارة إلــى داخــل املنــزل 
ممــا يقلــل الحمــل الكهربائــي و الضغــط علــى أجهــزة التبريــد و املكيفــات 
وعليــة يجــب أن ال يقــل مســتوى العــزل للســقف عــن R-5 و للحائــط عــن 
R-3 حيــث أن R هــي القيمــة الدالــة علــى ســرعة أنتقــال الحــرارة عبــر املــادة 
العــزل  R زاد  العــزل فكلمــا زادت قيمــة  مــع  R بعالقــة طرديــة  و ترتبــط 

الحــراري للحائــط و الســقف

فــي النوافــذ و األبــواب الخارجيــة و  17. يجــب أســتخدام زجــاج مــزدوج 
أســتخدام اإلطارات العازلة لجميع الفتحات املعرضة لألشــعة الشــمس 
كالنوافــذ و األبــواب وفتحــات املكيفــات و مــراوح الشــفط بحيــث تعتبــر 

هــذه الفتحــات مــن أهــم منافــذ الحــرارة 
18. يفضل توفير مسطحات خضراء خارجية و بعض النباتات املحلية 
التــي تســتهلك ميــاة أقــل لتحســين وتنقيــة الجــو وأســتخدام تقنيــات ري 

متطــورة وذات كفــاءة كالــري بتقطيــر 

19. يفضــل زراعــة ســطح الفيــال لألســتفادة مــن خاصيــة العــزل الحــراري 
املســتخدمة  النباتــات  أنــواع  دراســة  وجــوب  مــع  املزروعــه  لألســطح 
ومناســبتها لألســطح و دراســة وتصميــم نظــام الــري وتصريــف مناســب 
وحســاب األحمــال الناتجــة عــن هــذه األســطح ومراعتهــا عنــد التصميــم 

للمبنــى  اإلنشــائي 

لتوفيــر  الشمســية  كالطاقــة  البديلــة  الطاقــة  أســتخدام  يفضــل   .20
ألــواح  كأســخدام  الخارجيــة  اإلنــارة  و  امليــاة  لتســخين  الالزمــة  الطاقــة 

فولطيــة   ضوئيــة 
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