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       مقدمةال

لكي تتواكب وتتماشتتتتتتؤ م  ر ية  اإلشتتتتتتترا ات إعادة تحديثنتيجة العمل الذي تقوم به الوزارة حاليًا من  اإلعداديأتي هذا 

ات امام الم تتت،مرين ًا محفزًا لتحقيق أهداف الر ية، في تشتتجي  اتثتتت،مار، وت تتشيل اتشتتترا ، وتكون عنصتتر2030المملكة 

وذلك من خالل توفير البيئة النظامية المناثتتتبة لالثتتتت،مار ، ولتتتبل عملية التطوير، مما ثتتتيكون له أًرًا إيجابيًا  ،والم تتتتفيدين

التأًير ال تتتلبي علؤ حركة المرور في المدينة وتعزيز ال تتتالمة  علؤ البيئة العمرانية، والن تتتيل الح تتتري للمدينة، والحد من

ت اشتتتتتترا ا إعداد وبالتن تتتتتيق م  الجشات ذات العالقة وفق تلية ت تتتتتمن تطبيق األنظمة والتعليمات الصتتتتتادرة ت  ، المرورية

 .مراكز خدمات النقل

 

  األهداف

 لتحقيق األهداف التالية: اتشترا ات هذهت  إصدار 

 ح ب متطلبات واشترا ات كود البناء ال عودي. نشاءاإللبل عملية  .1

 اتثت،مار في هذا المجال. بم اعدة الراغبين  .2

 الم اهمة في النمو اتقتصادي.  .3

 

 نطاق التطبيق

، ومراكز والنقل الخفيف لشتتتتتتاحناتبانقل الب تتتتتتا   بين المدن مراكز تختص هذه اتشتتتتتتترا ات بالمتطلبات الواجب توفرها في 

 .مراكز النقل بالحافالت، وومراكز نقل ال يارات ،تأجير الشاحنات

 

 

 

 



4 

 

 م2202 –هـ 4144                                                                                                                                                              مراكز خدمات النقل                   اشتراطات                                    

 

 

 مصطلحات وتعريفات
 

 

 

 

 

 

 

 أينما وردت في هذه-باأللفاظ والمصطلحات اآلتية  يقصد

 المعاني المبينة أمام كل منشا، ما ل  يقتض -اإلشترا ات

 :ال ياق غير ذلك

 الوزارة:

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلثكان.

 

 ة/ البلدية:األمان

شخصية اعتبارية ذات اثتقالل مالي وإداري تمارس 

الوظا ف الموكلة إليشا بموجب نظام البلديات والقرى 

 .ولوا حه التنفيذية

 

 :الترخيص البلدي

موافقة مكتوبة من الجشة المختصة في الوزارة مت منة 

 لؤ ممارثة النشاط وفق اتشترا اتالموافقة ع

 .""الترخيصبت ويشار إليه فيما بعد والمتطلبات المنظمة له،

 

 :كود البناء السعودي

مجموعة اتشترا ات والمتطلبات وما يتبعشا من أنظمة 

ولوا ح تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والتشييد ل مان 

 .ال المة العامة

 

 :التنظيم المكاني متطلبات

، واترتفاعات، اترتداداتالبلدية التي تولح  اإلشترا ات

 .، ونحوهاواألثوارالبناء، ومواقف ال يارات،  ون بة

 

 :الموقعمساحة 

 حدودها.داخل  المحصورةألي قطعة ارض والكلية  الم احة

 بو:القدور 
، وت يزيد األرضكامل هو دور أو أك،ر يكون أثفل حدود 

متر من من وب منتصف 1.20ثقفه عن  أعلؤمن وب 

يقل  ، وترصيف الواجشة التي فيشا المدخل الر ي ي

 م.2.5المدخل عن 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :األرضيالدور 

من وب أرليته )وجه بالط  ارتفاعهو الدور الذي ت يزيد 

متر من من وب منتصف رصيف الواجشة  1.20عن  األرلية(

 .المدخل الر ي ي التي فيشا

 

 ممر:ال

 من فراغ آلخر. اتنتقالعنصر الحركة الذي يمكن من خالله  

 

  :دور الميزانين
هو دور متوثل بين أرلية وثقف أي فراغ، وت تتجاوز 

ًلث م احة الطابق الموجود به، وُي مح بزيادة  هم احت

هذه الم احة إلؤ نصف م احة الطابق الذي يتوفر به نظام 

 إ فاء تلي وإنذار صوتي معتمد.

 

 :الشارععرض 

  شارع.جانبي ال علؤ الملكيةحدود  بين األفقية الم افة هي

 

 :البناءنسبة 

 الم موح األقصؤلناتل ق مة م احة الحد  المئوية الن بة

 الموق م احة  علؤ المرب  بالمتر األرليالبناء عليه بالدور 

 .بعد التنظي  المرب  بالمتر اإلجمالية

 

 :االرتدادات

 الموق .وحدود ملكية  المبنؤحدود  ينالفاصلة ب الم افات

 

 تأريض:ال
با ي أو شبكة أجشزة من جشة كشربا ي بين جشاز كشر اتصال

توفير ال المة بشدف من جشة أخرى  وكتلة األرض

 .لمنظومة الكشربا ية وللعاملينل
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 اإلعاقة:لشخص ذو ا

ي فبشكل م تقر  جز يأو  كليقصور بشخص مصاب  كل

 قدراته الج مية أو العقلية أو الح ية أو الحركية أو النف ية

إمكانية إلؤ المدى الذي يقلل من  تعليميةأو التواصلية أو ال

ذوي  غيري ظروف أم،اله من فتلبية متطلباته العادية 

 اإلعاقة.

 

 :المعتمدةالقياسية  المواصفات
المعتمدة في المملكة العربية ال عودية هي المواصفات 

للموصفات من جشات اتختصاص كالشيئة ال عودية 

ذاء والدواء والشيئة العامة للغ والمقاييس والجودة

 ما يخصه.يوغيرهما كل ف

 

 :العمراني الكود

ثل لة من اإلرشادات التوجيشية لشرح عناصر التصمي  

التي تراعي الخصا ص والشوية العمرانية المحلية المأمول 

 تحقيقشا في التنمية العمرانية.

 

 :المركبة

كل وثيلة من وثا ل النقل البري ت ير بقوة تلية، ت تخدم 

خاص أو غيره ، وتشتتمل: ال تتيارات، الشتتاحنات، في نقل األشتت

 . الحافالت، الدبابات

 

 :الجهة المشرفة

 الشيئة العامة للنقل.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الدراسة المرورية: 

دراثتتتتة حركة المرور بأنواعشا المختلفة من ثتتتتيارات خاصتتتتة، 

 وشتتتتتاحنات، وقا رات، وحركة المشتتتتتاة، م تتتتتتوى الوصتتتتتولية

ويت  في هذه الدراثتتتتة تولتتتتيح أنماط للمواصتتتتالت العامة. 

الحركتتتة والمرور داختتتل الموق  وختتتارجتتته لتتتتتتتمن المحيل 

العمراني وتحتتديتتد متتدى تتتأًير ذلتتك علؤ الطرق المحيطتتة 

 وكذلك تح ين الحركة لمن وخارج الموق . 

 

 : المستفيدين

كتل شتتتتتتخص اثتتتتتتتعل  أو تلقؤ الختدمتات المقتدمتة من قبتل 

 المركز.

 

 :المركز

تقدم خدمات في النقل ح تتب مرخصتتة لنظامية ومنشتتأة كل 

 (.4في صفحة رق  )التصنيف الوارد 
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 تصنيف مراكز خدمات النقل:
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 النقل بالحافالت: مركز

ومراكز  ملكة،النقل بالحافالت بين المدن وخارج الم مركز هو

 )نقل  الب و البات الجشات التعليمية النقل التعليمي

ومن وبيشا(، ومراكز نقل المعتمرين،  واألهلية الحكومية

 ومراكز النقل ال ياحي، ومراكز تأجير الحافالت.

 

 نقل البضائع: مركز

 لشتتتتتتتتتاحناتبانقتتتتتتتتتل الب تتتتتتتتتا   بتتتتتتتتتين المتتتتتتتتتدن  مركتتتتتتتتتز هتتتتتتتتتو

 . ن 3,5)الخطرة وغير الخطرة( فوق 

 

 بضائع:الخفيف للالنقل  مركز

 فقتتتتتتتتتتتل المتتتتتتتتتتتدن داختتتتتتتتتتتلنقتتتتتتتتتتتل الب تتتتتتتتتتتا    مركتتتتتتتتتتتز هتتتتتتتتتتتو

 . ن 3,5 بالمركبات أقل من

 

 تأجير الشاحنات: مركز

  . ن 3,5فوق  تأجير الشاحنات مركز هو

 

 :نقل السيارات مركز

 لشتتتتتتتتاحناتبابتتتتتتتتين المتتتتتتتتدن  ال تتتتتتتتياراتنقتتتتتتتتل  مركتتتتتتتتز هتتتتتتتتو

 . ن 3,5فوق 
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 متطلبات الترخيص 1

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 .واإللغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية وت حته التنفيذيةواإليقاف لتجديد والتعديل تكون إجراءات اإلصدار وا .1

 .نتقال إلؤ موق  تخراتإلغاء الترخيص واثتخراج ترخيص جديد في حال يجب  .2

 من الجشة المشرفة علؤ النشاط. البدء في أعمال التشغيل دون الحصول علؤ ترخيصيمن   .3

 صدر له الترخيص.شاط الذي يمن  مخالفة الن .4

 يجب الحصول علؤ ثجل تجاري لمزاولة النشاط. .5

 ص.لدفاع المدني قبل إصدار الترخيالمديرية العامة لالحصول علؤ موافقة يجب  .6

 ص.قبل إصدار الترخياإلدارة العامة للمرور الحصول علؤ موافقة يجب  .7
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 المكانيةالمتطلبات  2  
 

 

 

  

 التصنيف
، نقل ال يارات، تأجير مراكز النقل بالحافالت

 النقل الخفيف للب ا   مراكز نقل الب ا   الشاحنات

 داخل المدينة 
التجاري المواق  المخصصة لالثتخداملمن   

التجاري لالثتخدامالمواق  المخصصة لمن  خارج الكتلة العمرانية  

 المنطقة / الشوارع
شارعين زاوية، أحدهما مخصص لالثتخدام التجاري ت يقل عرله عن 

م30  

 ريق ر ي ي/ شارع تجاري لمن منطقة 

 ذات اثتخدامات تجارية

نظام البناء المعتمد في المنطقة الواق  بشا النشاط. ح ب اترتدادات المطلوبة  

نظام البناء المعتمد في المنطقة الواق  بشا النشاط. ح ب اترتفاعات الم موح بشا  

 التشجير

 أدنؤ بحيث:تشجير محيل الموق  والمواقف كحد 

 .تكون من األشجار الظليةأن  .1

 .ت تكون معيقة لحركة المشاةأ .2

الحد 

األدنؤ 

 للم احة

 2م400 2م1500 2م900 منا ق فئة أ

 2م200 2م1200 2م600 منا ق فئة ب

البناءن بة   20%  

 المواقف المطلوبة

م احة أقل  -2م100 /ثيارة موقف •

 2م2000أو ي اوي 

م احة أكبر  -2م200 /ثيارة موقف •

 2م2000من 

 2م300حافلة / •

م احة أقل  -2م100 /ثيارة موقف •

 2م3000أو ي اوي 

م احة أكبر  -2م200 /ثيارة موقف •

 2م3000من 

 2م450موقف شاحنة / •

م احة  -2م100 /ثيارة موقف   •

 2م1000ي اوي  أقل أو

م احة أكبر  -2م200 /ثيارة موقف •

 2م1000من 

 متطلبات اخرى

 

تقدي  دراثة تقيي  تأًير الحركة المرورية علؤ الموق  

 واتثتخدامات والطرق المحيطة 
- 

 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع 2.1
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 متطلبات المظهر العام للنشاط 2.2

 التصنيف
مراكز النقل بالحافالت، نقل 

الشاحنات ال يارات، تأجير  
 النقل الخفيف للب ا   مراكز نقل الب ا  

تطلبات الواجشةم  
 تصمي  الواجشات باتلتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواق  بشا .1

 الواجشات التجارية بكواثر شم يةمعالجة  .2

متطلبات المكونات 

 والتوزي  الداخلي
للمراجعة  لألمانة/ البلدية تقدي  تصمي  مقترح  

ت لمن حدود ملكية العقاريجب ان تكون ال الل  الخارجية ومداخل ال يارا متطلبات اخرى  

 متطلبات اللوحة 2.3

 بالمنطقة الواق  بشا النشاط. التقيد بالكود العمراني .1

 ما.هوفي حال عدم وجودالدليل التنظيمي الصادر من األمانة،   .2

 الصادرة من الوزارة.يت  اتلتزام باشترا ات اللوحات التجارية   .3

 

 فئة أ: مدن ) الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، الدمام، الخبر، الظهران، جدة، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، الطائف، الهفوف، حفر الباطن ( 

 كز اململكة.  ( + محافظات ومرا، جازانمدن ) أبها، الباحة، نجران : فئة ب

 

 المساحة المطلوبة على كامل مساحة األرض وليس نسبة البناء. *:
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 الفنيةالمتطلبات  3  

 

 

 

 

 

 

بتطبيق متطلبات كود البناء ال تتتتتتعودي، والمعايير  اتلتزام .1

والمتطلبات الفنية المولتتتحة أدناه، م  تنفيذ جمي  األعمال 

 .ًا للمواصفات القياثية ال عوديةوالتجشيزات والمواد  بق

 تنفيذماد كافة أعمال التصتتمي  واإلشتتراف علؤ باعت اتلتزام .2

قبتتل التي يت  إنشتتتتتتتا هتتا من  المجمعتتات والمراكز التجتتاريتتة

 الوزارة.لدى  ومقاولين معتمدين هندثيةمكاتب 

 المتطلبات المعمارية 3.1
م، ويكون بعرض 3,5عرض المتتتدختتتل أو المخرج عن ت يقتتتل  .1

 (.م مدخل ومخرج واحد )مشتركم إذا اثتخد6.00

جوار م، وتكون مصمتة جشة ال2.40ارتفاع األثوار عن  ت يقل .2

 .ال كني

شتتتتريطة ، المركزوالشتتتتاحنات داخل  المركباتبغ تتتتيل ي تتتتمح  .3

توفير المكتتتان المخصتتتتتتص لشتتتذا الغرض، وأن تكون مواد 

 تمتصتتاصالتشتتطيب الخاصتتة به من اللون األبيض، وغير قابلة 

 أو ثتتتوا ل خارج الموق  مياهالزيوت، وت ي تتتمح بصتتترف أي 

 .نشا ياً 

والشتاحنات، شتريطة المركبات بولت  مظالت لمواقف ي تمح  .4

 .لمان مقاومتشا للحريق

بطريقة  بالمركزتنظي  المدخل والمخرج للخدمات المرفقة  .5

تحتتد من التعتتارض في حركتتة ال تتتتتتير للمركبتتات داختتل المركز، 

وتكون هتتذه الحركتتة مخططتتة مروريتتًا بطريقتتة إن تتتتتتيتتابيتتة، 

الخروج م  التحك  في هتتذه وبتتدون تعتتارض بين التتدخول و

 باللوحات واإلشارات المرورية.ة الحرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ثتقبالمكتب لال)المكونات الُدنيا لكل مركز مكونة من تكون  .6

تتناثتتتتتتب م   -الم تتتتتتتفيديننتظار وأماكن ت-ومكاتب لإلدارة

يخصص ق   والمتوق ،  الم تفيدين، وعدد م احة المركز

-المعدات وأدوات النظافةن لتخزين وأماك-منفصتتتتل للن تتتتاء 

لألمن وال تتتتتتالمتتتة مجشزة  "علؤ األقتتتل" وتخصتتتتتتص غرفتتتة

لتتتمن مبنؤ ( باإلثتتتعافات األولية وجمي  ما يلزم من أدوات

 .المركز

بطريقة  بالمركزتنظي  المدخل والمخرج للخدمات المرفقة  .7

تحتتد من التعتتارض في حركتتة ال تتتتتتير للمركبتتات داختتل المركز، 

مخططتتة مروريتتًا بطريقتتة إن تتتتتتيتتابيتتة،  وتكون هتتذه الحركتتة

وبتتدون تعتتارض بين التتدخول والخروج م  التحك  في هتتذه 

 باللوحات واإلشارات المرورية.ة الحرك

يلزم أن تكون كل الحوا ل جشة المجاورين مصمتة وت ي مح  .8

 بعمل أي فتحات بشا.

بتتتالمنقوتت في مراكز نقتتتل الب تتتتتتتتا   يكون في  اتحتفتتتاظ .9

من العوامتتتل الجويتتتة كتتتالر وبتتتة أمتتتاكن مظللتتتة ومحميتتتة 

والحرارة واألتربة علؤ أن يكون ارتفاع المظالت ح ب أنظمة 

 البناء المعمول بشا في المنطقة.

 حماية الب ا   في مركز شحن الب ا  .ليجب توفير مظالت  .10

 للتخزين.اثتخدام األرصفة العامة أو منا ق اترتداد عدم  .11

  ل الخارجية ح تتتتتبالعزل الصتتتتتوتي الالزم بالحواتوفير يلزم  .12

الال حة التنفيذية لل تتتتتتولتتتتتتاء الصتتتتتتادرة بموجب المرثتتتتتتوم 

هت الصادرة من وزارة 19/11/1441( وتاريخ 165الملكي رق  )م/

 البيئة والمياه والزراعة.
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فصتتتتل مداخل تنزيل وتحميل الب تتتتا   عن مداخل يجب أن يت   .13

 الم تفيدين.

ات كتتاميرات للمراقبتتة األمنيتتة وفقتتًا للمواصتتتتتتفتتيجتتب تركيتتب  .14

 المعتمدة من األمن العام.

( أو أي مادة Asbestosاثتتتخدام خامة األثتتب تتتوس )يمن   .15

 يدخل األثب توس في تركيبشا.

في  المنا ق المكشتتتوفة واألرصتتتفة الخارجيةعمل ارلتتتيات  .16

 .% لتصريف األمطار ومياه الغ يل2ت تزيد عن تجاه الصرف ا

 المركز.بال كن أو اإلقامة داخل ت ي مح  .17

دي  خدمات النقل الخفيف للب تتتتتتا   في مكاتب ي تتتتتتمح بتق .18

م تتتتتتتقلة بعد توفير مركز واحد لكل منطقة تحددها الجشة 

 المشرفة بعد تطبيق اشترا ات المكاتب الصادرة من الوزارة.

 المتطلبات االنشائية 3.2

( في SBC301-307ال تتتتتتعودي ) البناءتطبيق متطلبات كود  .1

بة  كافة أعمال الخرثتتتتتتانات والمنشتتتتتت ت المعدنية والترثتتتتتت

من خالل اعتماد اثتتتتتتتشتتتتتتاري مؤهل ومعتمد من  واتحمال

الوزارة وباثتتتتتتتخدام جمي  المواد المطابقة للمواصتتتتتتفتات 

 ال عودية.

تطبيق تركيتتتب موان  اتصتتتتتتطتتتدام الالزمتتتة حول المبتتتاني  .2

 المجاورة لم ارات المركبات.

تطبيق عزل الحريق لمدة ثتتتتاعتين علؤ األقل في العناصتتتتر  .3

 المعدنية.

معدات أرلية لجمي  أماكن المواقف بردورات مرتفعة تركيب  .4

 ألمكان اتنتظار

العناية بحماية و الء األثتتتتتطح المعدنية لتتتتتد التأًير ال تتتتتار  .5

 .لعوادم المركبات

عدم اإللتتتتتترار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموق   .6

)ممرات المشاة، الم ارات المخصصة للدراجات الشوا ية( أو 

ع الشتتيء إلؤ أصتتله حال حدو  أي تلفيات، المجاورين، وإرجا

وثد جوانب الحفر وتأمينشا، م  لرورة اتشراف الشندثي 

 علؤ كافة األعمال.

 المتطلبات الكهربائية  3.3
تطبق أحكام هذه اتشتتتتتتترا ات عند تصتتتتتتمي  وتنفيذ وتركيب 

وتشتتغيل وصتتيانة كل األنظمة واألجشزة والتركيبات الكشربا ية، 

فيف للمباني والمنشتتتتتتت ت المحددة لتتتتتتمن وأنظمة التيار الخ

 نطاق هذا اإلصدار.

تكون لوحات وغرف ومحطات الكشرباء الخارجية المخصصة  .1

لتغذية المشروع، داخل حدود الموق  الخاص بالمشروع 

وتحديد أماكنشا بما ت يشوه المششد الح ري، علؤ أن 

تكون المعدات الكشربا ية الخارجية بداخل حاويات مناثبة 

من التالمس العرلي لألفراد غير المصرح لش  ،  ومحمية

 أو الت رب تن كابأوحركة المرور للمركبات ، أو التعرض 

 . العرلي من األنابيب الخاصة باألنظمة األخرى

متن كتود التبتنتتتاء ( 714)تتطتبتيتق متتتطتلتبتتتات التفصتتتتتتتتتل رقت   .2

 بخصوص تركيبات اإلنارة الخارجية .(  SBC401)ال عودي 

من كود  (8.2-52و  2.8.10-52رق  )ت تطبيق متطلبات الفقرا .3

الكابالت  بخصوص متطلبات دفن( SBC401)البناء ال عودي 

األرلية، م  اإللتزام بتحديد وحماية المرافق  والمواثير

وتطبيق الحد األدنؤ من عمق  ،التنفيذتحت األرض عند 

الدفن للكابالت األرلية المنصوص عليه في الفقرة رق  

وذلك (  SBC401)ود البناء ال عودي من ك( 708:52-1.7.2)

في أماكن مرور المركبات أو في األماكن التي يحتمل فيشا 

 ت،بيت المراثي األرلية أو أوتاد الخيام أو ما شابششا .

ناء ( 1.7.3-708:52)تطبيق متطلبات الفقرة رق   .4 من كود الب

في حالة اثتتتخدام خطوط الكشرباء ( SBC401)ال تتعودي 

 الشوا ية.

 ,SBC201)متطلبات الكود الكشربا ي ال تتتتتتعودي تطبيق  .5

SBC401 ) وأصتول الصتناعة في األعمال الكشربا ية العامة

والتحتتديتتدات والتركيبتتات التتداخليتتة والختتارجيتتة مت تتتتتتمنتتة 

متطلبات األمن وال تتتتتالمة ونظ  كشتتتتتف وإنذار م تتتتتخات 

الحريق والتتتتاءة وثتتتتا ل الشروب ونظ  تغذية الطوار  

اعق ومتطلبتتات الظروف والتتتأريض والحمتتايتتة من الصتتتتتتو

المناخية )ح ب م تندات المشروع(، ويوصؤ باثتخدام 

ومتطلبات كفاءة الطاقة ( SBC601)من  (11-1)الجدول رق  

وتوفير مصتتتتادر ( SBC601)الكشربا ية للمبنؤ غير ال تتتتكن 

تغذية الطوار  م  فصتتتتتل األنظمة والشتتتتتبكات المختلفة 

ركيبتتات م  لتتتتتتمتتان أن تكون جمي  المواد والمشتتام والت

 مطابقة للمواصفات القياثية ال عودية.

 المتطلبات الميكانيكية 3.4

( SBC501)تطبيق متطلبات كود الميكانيكا ال عودي  .1

 4، فصل  4،3.3.1.1بخصوص الحد األدنؤ للتشوية جدول 

كما يوصؤ بمراعاة الظروف ( SBC201)من  28والفصل 

تثترشاد ثاعة وا 24المناخية والبيئة، ل مان عمل األنظمة 

ومتطلبات كفاءة الطاقة ( SBC601)من  11-1بالجدول رق  

.تطبيق متطلبات كود الميكانيكا ال عودي (SBC601)في

(SBC501 ) 4،3.3.1.1بخصوص الحد األدنؤ للتشوية جدول  ،

كما يوصؤ بمراعاة ( SBC201)من  28والفصل  4فصل 
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ثاعة  24الظروف المناخية والبيئة، ل مان عمل األنظمة 

ومتطلبات ( SBC601)من  11-1واتثترشاد بالجدول رق  

 .(SBC601)كفاءة الطاقة في

بما فيشا ( SBC701)تطبيق متطلبات التحديدات والتجشيزات  .2

و  SBC702)ومتطلبات الصرف الصحي  403.1، 709.1الجدول 

SBC20 ) جدول  – 29بما فيه الفصل(SBC201.) 

الشم ية،  بالطاقة المياهيوصؤ بتركيب نظام ت خين  .3

وكذلك تجمي  مياه التك،يف من التكييف التي تزيد من 

إلعادة اثتخدامشا في اتغراض  kw350حمولة تبريد 

 .بما ت يالمس مياه اتثتخدام ،الزراعية والصحية

 الوصول الشامل متطلبات 3.5

اتلتزام بتحقيق متطلبات األشتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة بشدف  .1

ولتتتتتتتتاع واألبعتتاد تي تتتتتتير وت تتتتتتشيتتل حركتش  وتشيئتتة األ

والفراغات المناثتتبة تثتتتخدامش   بقًا لمتطلبات الفصتتل 

( من كود البنتتتاء ال تتتتتتتعودي العتتتام 11( والبتتتاب )1009)

(SBC201 وح تتتتتتتب التتدليتتل المب تتتتتتل لمعتتايير الوصتتتتتتول ،)

 .الشامل للمنش ت

تخصتتتتتيص مواقف ثتتتتتيارات لذوي اإلعاقة بالقرب من يلزم  .2

الن تتب المولتتحة المداخل الر ي تتية والمصتتاعد باألعداد و

 العتتتام (  بقتتتا لكود البنتتتاء ال تتتتتتعودي3بتتتالجتتتدول رق  )

(SBC201) ، م  اتلتزام باألبعاد والمواصتتتتتتفات المولتتتتتتحة

 بدليل مواقف ال يارات الصادر عن الوزارة.

 (: عدد مواقف سيارات ذوي اإلعاقة3) جدول رقم       

الحد األدنى للمواقف  إجمالي عدد المواقف

 المطلوبة

1-25 1 

26-50 2 

51-75 3 

76-100 4 

101-150 5 

151-200 6 

201-300 7 

301-400 8 

 % من مجموع المواقف2 501-1000

موقف باإلضافة الى 20 موقف 1000أكثر من 

موقف  100موقف واحد لكل 

 موقف 1000بعد ال

اتلتزام باثتتتتتتتخدام اللوحات اإلرشتتتتتتادية لتوجيه المرتادين  .3

في المواقف والممرات والم تتتتتتتاحات  بقًا لما ورد في 

 العتتتام كود البنتتتاء ال تتتتتتعوديمن  (1009-10الفصتتتتتتتتتل )

(SBC201). 

مختتتارج يلزم اثتتتتتتتختتتدام عالمتتتات الخروج للتوجيتتته إلؤ  .4

من ( 1013وثاحات التجم   بقًا لما ورد بالفصل ) الطوار 

 .(SBC201) العام البناء ال عوديكود 

متطلبات الوقاية والحماية من  3.6

 الحرائق

الكود ال عودي للحماية من الحرا ق يلزم الرجوع إلؤ متطلبات 

(SBC-801) التالية: باتشترا ات واتلتزام 

 متطلبات الكشف الخارجي 3.6.1
أن تتوفر مخططتتتات معتمتتتدة لمتطلبتتتات الوقتتتايتتتة يجتتتب  .1

ريق تشير إلؤ توافقشا م  متطلبات كود والحماية من الح

أن تتوافق والبنتاء وتوافقشتا كتذلتك م  وًتا ق التشتتتتتتييتد، 

 من كود الحريق. 9المخططات م  متطلبات الفصل 

أن تشتتتتتير وًا ق التشتتتتتييد الخاصتتتتتة بأنظمة اإلنذار من يجب  .2

الحريق إلؤ الموق  و بيعتتتة العمتتتل القتتتا   عليشتتتا 

 البناءلبات كود بالتفصتتتتتتيل الذي ي تتتتتتمن موافقتشا لمتط

 ال عودي واللوا ح والقوانين ذات العالقة. 

خالي من أن يكون يجب  .3 يارات اإل فاء   ريق وصتتتتتتول ثتتتتتت

 .العوا ق

أن يكون الكالدينق وفق متطلبتتتات الال حتتتة الفنيتتتة يجتتتب  .4

مواد العزل ومواد تك تتتتتتيتتة  - الجزء ال،تتاني -لمواد البنتتاء 

ية )م ق س  فة القياثتتتتتت ( 2752/2019المباني( والمواصتتتتتت

ألواح األلومنيوم المركبة للتك تتيات الخارجية والتشتتطيبات 

 .الداخلية

الم تتتتتتتافتتة من جمي  اتتجتتاهتتات حول محيل تقتتل أت يجتتب  .5

 ث . 90عن  حنفيات الحريق

 متطلبات سبل الهروب 3.6.2
 .ثبل الشروب ثالكة وخالية من العوا قكون يجب أن ت .1

( ث  80) عرض أبواب مخارج الطوار  ت يقل عنأت يقل يجب  .2

 .( م1,1)وت يقل عرض الممرات عن 

ثتتتتتت ( في حال كان عدد 90يقل عرض الممرات عن ) تيجب أ .3

 .شخص 50شاغلي المبنؤ أقل من 

 تثتتتتتتتخدامأت يقل الحد األدنؤ لعرض ممر الوصتتتتتتول يجب  .4

األنظمة الميكانيكية والكشربا ية واألنابيب أو المعدات عن 

 .ث (60)

الحد األدنؤ لعرض الممرات أو معوقات تعيق يجب أت توجد  .5

 .ال عة المطلوبة لشا
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عندما يكون عدد شتتتتتتتاغلي  2أت يقل عدد المخارج عن يجب  .6

 .( شخص500 -1المبنؤ في الطابق الواحد بين )

ُي تتتتتتمح بمخرج واحتتد للمبتتاني المكونتتة من  تتابق واحتتد أو  .7

شتتخص وت  49القبو عندما ت يزيد عدد شتتاغلي كل  ابق عن 

بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج تتجاوز الم تتتتتتافة 

م، وفي حتتال كتتان المبنؤ محمي بمرشتتتتتتتات الحريق 23عن 

 .م ٣٠يمكن زيادة م افة اتنتقال بحيث ت تتجاوز 

ُي تتتتتتمح بمخرج واحد للمباني المكونة من  ابقين عندما ت  .8

شتتتتتتخص وت تتجتتاوز  ٢٩يزيتتد عتتدد شتتتتتتتتاغلي كتتل  تتابق عن 

 .م23وباب المخرج عن  الم افة بين أبعد نقطة في الطابق

أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج األشتتتتتتخاص إذا أن تكون يجب  .9

 .( أو أك،ر50كان عدد األشخاص )

أبواب الخروج قتتابلتتة للفتح بتتدون مفتتاتيح أو أن تكون يجتتب  .10

 .جشد

اللوحات اإلرشتتتتتتادية لمخارج الطوار  م تتتتتتيئة أن تكون يجب  .11

يتتار ويمكن ر يتشتتا ب تتتتتتشولتتة وتعمتتل في حتتال انقطتتاع الت

 .( دقيقة90الكشربا ي لمدة )

ثبل الشروب م اءة ومزودة بطاقة احتيا ية أن تكون يجب  .12

 .( دقيقة90وتعمل عند انقطاع التيار الكشربا ي لمدة )

 لوحة الطاقة اتثتيعابية معلقةأن تكون يجب  .13

ح تتتتتتب متطلبات  يجب أن يكون هناك لوحات ل تتتتتتالل  الدرج .14

 كود البناء ال عودي.

 التخطيط للطوارئ متطلبات 3.6.3
خطة معتمدة لإلخالء وال تتتتتتالمة والوقاية من  يجب إعداد .1

 .الحريق

الموظفين علؤ خطل اإلخالء وإجراءات ال تتتالمة تدريب يجب .2

 .والوقاية من الحريق

متطلبات أنظمة الحماية من  3.6.4

 الحريق
م( 1‚5) تركيب  فايات الحريق بحيث ت يزيد اترتفاع عنيجب  .1

عن   كج  فتتأقتتل وت يزيتتد18الطفتتايتتة عن عنتتدمتتا يكون وزن 

كج ، والم تتتتتافة بين  18م( عندما يتجاوز وزن الطفاية 1‚1)

 .ث (10) 100قاعدة الطفاية وأرلية الطابق ت تقل عن 

 الم افة تزيد ت بحيث المبنؤ علؤ موزعة الحريق  فايات .2

 م 23 عن وأخرى  فاية بين

 .صيانة  فايات الحريق بشكل دورييجب  .3

طية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إت إذا كان حظر تغي .4

عتتة، وفي حتتال وجود صتتتتتتعوبتتة في  من الشتتتتتتركتتة المصتتتتتتنج

 .جب اثتبداله برشاش جديد معتمدتنظيفه في

لوحتتتة تحك  اإلنتتتذار من الحريق مرتبطتتتة أن تكون يجتتتب  .5

بصتتتمامات إمدادات المياه للمرشتتتات والم تتتخات والخزانات 

 .ومفاتيح لغل الشواء وتدفق المياه

الغرف التي تحتوي علؤ أدوات التحك  أن تكون يجتتتب  .6

الخاصتتة بأنظمة تكييف الشواء والصتتمامات وصتتواعد نظام 

الرش وغيرهتتتا من أنظمتتتة اإل فتتتاء واإلنتتتذار م،بتتتت عليشتتتا 

 .لوحات ارشادية للدتلة عليشا

أبواب الحريق بحتتالتتة جيتتدة ويت  فحصتتتتتتشتتا أن تكون يجتتب  .7

 ثنوياً 

 ةمتطلبات التخزين والنظاف 3.6.5

 العامة
الموق  نظيف وختتتالي من تراك  المواد أن يكون يجتتتب  .1

 .القابلة لالحتراق

 .التخزين منظ  ومرصوص بشكل م تقرأن يكون يجب  .2

المواد القابلة لالحتراق مخزنة ومفصتتتتتتولتة أن تكون يجب  .3

بم تتتتتتافة تمنة عن أجشزة الت تتتتتتخين ومصتتتتتتادر اتشتتتتتتتعال 

 .األخرى

لالحتراق لتتتتتتمن التخزين الختتتارجي للمواد القتتتابلتتتة  يحظر .4

 .م من المبنؤ المجاور3م افة 

حاويات القمامة وعربات جم  الغ تتتتتتيل من أن تكون يجب  .5

 .مواد غير قابلة لالحتراق

يتتحتتظتتر تتتختتزيتتن التتمتتواد فتتي التتمتتختتتارج وثتتتتتتتاللتت  التتتدرج  .6

 .الغرف الميكانيكية والكشربا يةو والمنحدرات

يجب إغالق الم تتتتتتاحات العلوية والفراغات تحت األرلتتتتتتيات  .7

ات المخفية الم تتتتتتخدمة لتخزين المواد القابلة والم تتتتتاح

لالحتراق داخل النشتتاط بمواد مقاومة للحريق لمدة ثتتاعة 

 واحدة

 الكهربائيةمتطلبات السالمة  3.6.6
التوصتتتتتتيالت الكشربا ية من النوع القطبي أو أن تكون يجب  .1

النوع األرلتتتي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة ح تتتب 

(UL 1363.) 

التمديدات الكشربا ية موصتتلة بشتتكل مباشتتر ون أن تكيجب  .2

 وتمن بمقبس م،بت بشكل دا   )في الجدار(.

عدم اثتتتتتتخدام التمديدات الكشربا ية كبديل عن األثتتتتتالك  .3

 .الدا مة

عدم لصتتتق التمديدات الكشربا ية في المباني والمنشتتت ت  .4

أو تمديدها عبر الجدران واألثقف واألرليات وتحت األبواب 

اد أو األًا  وال  حمايتشا من أي ألرار يمكن أن تتعرض وجج

 .لشا ثواء كانت بيئية أو مادية
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المحافظة علؤ التمديدات الكشربا ية في حالة جيدة يجب  .5

 .وتجنب عقدها

التمديدات الكشربا ية موصتتتتلة بشتتتتكل مباشتتتتر في يجب أن  .6

 .مقبس معتمد

أن تكون التمتتديتدات الكشربتا يتتة من التمتتديتدات التي يجتتب  .7

طوط أرلتتتتتتتيتتتة حتؤ تتوافق م  األجشزة يتوفر بشتتتا خ

 الكشربا ية المحمولة التي تحتوي علؤ خطوط أرلية أي ًا 

اثتتتتخدام التمديدات الكشربا ية في توصتتتيل األجشزة يجب  .8

الكشربا ية المحمولة فقل باثتتتتتتت،ناء الدفايات الكشربا ية 

ل مباشرة في مقبس معتمد  .المحمولة حيث يجب أن توصج

ط  ثتتلك التوصتتيلة الكشربا ية عن يجب أت تقل م تتاحة مق .9

رة للجشاز الكشربا ي المحمول  .ال عة المقدج

يانة معدات أن تكون يجب  .10 م تتتتتتتاحة العمل الخاصتتتتتتتة بصتتتتتت

 .الخدمات الكشربا ية مطابقة لألبعاد المطلوبة

يجب توفير أغطية معتمدة لجمي  علب التوزي  والمفاتيح  .11

والمتتت ختتتذ الكشربتتتا يتتتة ويحظر الكود اثتتتتتتتختتتدام العلتتتب 

 لكشربا ية المكشوفةا

باثتتتتتتتخدام األثتتتتتتالك المؤقتة لتركيبات الطاقة  .12 ُي تتتتتتمح 

يومتتًا  90الكشربتتا يتتة وتجشيزات اإللتتتتتتتاءة لمتتدة ت تتجتتاوز 

( NFPA-70علؤ أن تتوافق هذه التمديدات م  متطلبات )

وُي تتتتتتت،نؤ من هذه المدة: األثتتتتتتالك المؤقتة خالل فترة 

ألنشطة المماًلة البناء والترمي  واإلصالحات أو الشدم أو ا

(605.9) 

ُيحظر اثتتتتتتتخدام المحوتت متعددة الم خذ بكافة أنواعشا  .13

 (NFPA-70مال  تكن متوافقة م  متطلبات )

تمييز أبواب غرف لوحتتتة التحك  الكشربتتتا يتتتة بلوحتتتة يجتتتب  .14

مقروءة ووالتتتتتحة للعيان مكتوب عليشا "غرفة كشربا ية " 

 " Electrical Roomأو "

ف الكشربتتا يتتة مزودة بتتذراع فتح أبواب الغرأن تكون يجتتب  .15

 يفتح باتجاه خروج األشخاص بالدف 

الديكورات والتشطيبات متطلبات  3.6.7

 الداخلية
يحظر اثتتتخدام األشتتجار الطبيعية المقطوعة باثتتت،ناء إذا  .1

 .كان الموق  محمي بمرشات حريق

ثتتتتتتتختتدام التتديكورات والفواصتتتتتتتتل القتتابلتتة في حتتال ت  ا .2

 .النطاق المحدد لل المةلمن يجب أن تكون لالحتراق 

 المواد الخطرةمتطلبات  3.6.8

فصتتتتتتتل المواد المخزنتتة الغير متوافقتتة في حتتاويتتات يجتتب  .1

لتر بإحدى  2كج  أو  2عندما تزيد ثتتتعة هذه الحاويات عن 

 الطرق التالية:

 .م6ت تقل م افة الفصل بينشا عن  .أ

ث   45تركيب حاجز مقاوم للحريق ت يقل ارتفاعه عن  .ب

 .اوياتبين هذه الح

المواد ال تتا لة والصتتلبة في خزانات مخصتتصتتة ولتت    .ج

 .للمواد الخطرة

الغازات الم غو ة في الخزانات المخصصة لشا ول   .د

والحرص علؤ عتتتدم تخزين المواد الغير متوافقتتتة 

 داخل هذه الخزانات

رفوف تخزين ال تتتتتتوا ل القابلة لالشتتتتتتتعال أن تكون يجب  .2

 .واتحتراق منظمة

 وا ل القابلة لالشتعال واتحتراق تخزين الأن يكون يجب  .3

 .لتر في خزانات مخصصة 38التي تزيد عن 

يمن  اثتتتتخدام أثتتتطوانات وخزانات غاز البترول الم تتتال  .4

في األقبية أو الحفر أو األماكن المماًلة التي يمكن أن 

 .فيشا الغازيتجم  

عدم تخزين أو اثتتتخدام أثتتطوانات الغازات الم تتغو ة  .5

غراض الصتتتتتتيانة أو تشتتتتتتغيل األجشزة القابلة لالشتتتتتتتعال أل

والمعدات داخل المبنؤ باثتتتتتتت،ناء: أثتتتتتتطوانات الغازات 

الم تتتغو ة الغير م تتتالة القابلة لالشتتتتعال التي ت تزيد 

وأثتتتتتطوانات الغازات الم تتتتتغو ة  3م 7‚08ثتتتتتعتشا عن 

 18تزيد ثتتتتتعتشا عن  الم تتتتتالة القابلة لالشتتتتتتعال التي ت

 .يةكج  عند درجة الحرارة وال غل العاد

عدم تخزين أو اثتتتتتتخدام الغازات الم تتتتتغو ة ال تتتتتامة  .6

ية لتتمن المبنؤ باثتتت،ناء األثتتطوانات  والشتتديدة ال تتمج

عند درجة الحرارة  3( م0‚566ذات ال تتتتعة التي ت تتجاوز )

وال تتتتتتغل العتاديتة حيتث ي تتتتتتمح بولتتتتتتعشتا في خزانتات 

 .مخصصة للغازات

( NFPA-704ولتتتتتت  عالمتتات تحتتذيريتتة مر يتتة وفق )يجتتب  .7

ف بالمواد الخطرة الموجودة في الحاويات ال،ابتة للتعري

والخزانتتات فوق األرض وعنتتد متتداختتل المواق  التي يت  

فيشا تخزين هذه المواد أو توزيعشا أو اثتتتتتتتخدامشا أو 

تداولشا وفي مداخل ومواق  معينة يحددها م تتتتتتؤول 

 .الحريق وذلك للكميات التي تتطلب ترخيصاً 

 لمواد الخطرة المخزنتتة أوأت تتجتتاوز الكميتتة اإلجمتتاليتتة ل .8

ثتتواء ( 3) المعرولتتة عن الكميات المحددة في الجدول

كانت مواد صتتلبة غير قابلة لالشتتتعال أو مواد ثتتا لة غير 

 (.Table 5003.11) اققابلة لالشتعال أو اتحتر

يمن  وجود المركبتتات التي تعمتتل بتتالوقود ال تتتتتتتا تتل أو  .9

 :الغازي داخل المباني باثت،ناء ما يلي

 .انت البطارية مفصولةإذا ك .أ

كميتتة الوقود في خزان المركبتتة ت تتجتتاوز الرب  أو  .ب
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 .لتر )أيشما أقل( 19

 .الوقود مغلقة بإحكام لمن  العبث خزانات .ج

تفر .د تزويتتتد أو  للمركبتتتات داختتتل عتتتدم  يغ الوقود 

 .المبنؤ

الرافعتتات الشتتتتتتوكيتتة ومنظفتتات األرلتتتتتتيتتات  توفر في حتتال .10

يجتتب مراعتتاة  والمعتتدات الممتتاًلتتة التي تعمتتل بتتالطتتاقتتة

 :اآلتي

 .أن تكون أجشزة شحن البطاريات من نوع معتمد .أ

 .توفير تشوية معتمدة في منا ق شحن البطاريات .ب

(، A:20-B:C-4توفير  فاية حريق ت تقل كفاءتشا عن ) .ج

 .( متر من شاحن البطارية6لمن م افة )

تزويتتتد الرافعتتتات الشتتتتتتوكيتتتة والشتتتتتتتتتاحنتتتات أن يت   .د

ل تتتتتتا ل أو غاز البترول والمعدات المماًلة بالوقود ا

لمبنؤ أو في  لشيتتتدروجين ختتتارج ا الم تتتتتتتتتال أو ا

 .المنا ق المعتمدة خصيصا لشذا الغرض

أن يت  إجراء اإلصتتتتتتالحتتتات التي ت تتتتتتتختتتدم اللشتتتب  .ه

المكشتتتتوف أو اللحام باإللتتتتافة الؤ اإلصتتتتالحات في 

أنظمتتتة الوقود واألنظمتتتة الكشربتتتا يتتتة في مواق  

متتتدة معتمتتتدة ختتتارج المبنؤ أو في منتتتا ق معت

 .خصيصا لشذا الغرض

ثتتتتتتتختتدام التتدفتتايتتات الختتارجيتتة المحمولتتة التي في حتتال ا .11

لتتتتتتمن الحدود اآلمنة والم تتتتتتافات أن تكون تعمل بالغاز 

 .المحددة

تختتتدام أجشزة التتتتدفئتتتة الختتتارجيتتتة يمن   .12 تخزين أو اثتتتتتت

 :المحمولة التي تعمل بالغاز في األماكن التالية

 الغاز داخل أي إشغال في حال كانت متصلة بأنبوبة .أ

 داخل الخيام أو المظالت أو المنش ت الغشا ية .ب

 في الشرفات الخارجية  .ج

من  (6.20)وي ت،نؤ من ذلك ما هو م موح به في الق   

(NFPA 58.) 

المواد القتتابلتتة والتتدفتتايتتات الختتارجيتتة عن المبتتاني تبعتتد أن  .13

شتتتتتتتابششتتا  لالحتراق كتتالتتديكورات والزختتارف والمظالت ومتتا

 .مل  1500م افة ت تقل عن  جالمخارج أو منافذ الخروو

تزود أجشزة التتتدفئتتة الختتارجيتتة المحمولتتة التي تعمتتل أن  .14

بالغاز بمفتاح يغلق بشكل تلي م ار تدفق الغاز في حال 

 .درجة من الم توى العامودي ◦15ميل األجشزة أك،ر من 

األثتطوانة الم تتخدمة في تشتغيل هذه أت تتجاوز ثتعة  .15

 .كج  9عن  الدفايات
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      المتطلبات التشغيلية  4 

     

                

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 .المركز مكتب إدارةاتلتزام بعرض الترخيص البلدي في موق  بارز في  .1

 عقد نظافة.يلزم وجود  .2

 .لهالمرخص المركز خارج حدود  أنشطةيمن  ممارثة  .3

 .الخاصة بتخزين واثتخدام المواد الخطرة أو ال مية أو الحارقة وال المة تثتخدامابتعليمات  اإللتزام .4
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 والشكاوى والتظلمات األحكام العامة 5 

           
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 أحكام عامة 5.1 

عليمات أو اشترا ات قد أصدرتشا لوا ح أو قرارات أو ت أحكام وردت فيما يتعارض معشا من كل تلغي هذه اتشترا ات  .1

 .الوزارة

 تطبق هذه اإلشترا ات في حال ت  إصدار رخصة بناء جديدة أو رخصة إلافة أو تعديل مكونات أو رخصة ترمي .  .2

ءًا ت يتجزأ من هذه تخ   هذه اتشترا ات للتحديث أو اإللافة إذا دعت ال رورة، وتصبح كل التعديالت أو اإللافات جز .3

 .ويكون لشا نفس قوة ونفاذ هذه اتشترا ات بعد اعتمادها ،اتشترا ات

 التظلمات والشكاوى 5.2

اتشترا ات وفقا  من األحكام الواردة في هذه الشكاوى /بالنظر في التظلماتاللجان المكونة في األمانات/ البلديات تختص 

خص مخالفات كود البناء ال عودي فيت  لبطشا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية وت حته التنفيذية، وفيما ي

وتوًيقشا من قبل الجشات ذات العالقة بنظام تطبيق كود البناء ال عودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيت  التظل  

أنظمتشا. مام الجشات المختصة وفق منه أ
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