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الهدف من الدليل

تقديم فكرة عامة عن المتطلبات المعمارية والتصميمية واالشتراطات الدنيا
الواجب تحقيقها عند تصميم وتنفيذ المباني لتأمين سوية عمرانية متميزة
مع تحديد االلتزامات األساسية للمالك ( المرخص له ) تجاه اإلدارة.
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المتطلبات المعمارية العامة
لمعرفــة كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالمســاحات وعــدد الطوابــق وعالقــة
المبنــى بجــواره يتــم العــودة لمنهــاج الوجائــب الخــاص بالمقســم.
ومــن خــال الشــروط العامــة والخاصــة لــكل مقســم ووجــود الخــط المغلــف
وخــط التحريــك اللــذان يمكنــان مــن التفريــغ للكتلــة وإعطــاء قيمــة جماليــة
مضافــة للمبنــى وتشــكيل حجمــي واســتغالل أمثــل للفراغــاتُ ،يطلــق للــدارس
حريــة التصميــم واإلبــداع مــع الســماح بوجــود :الحدائــق المعلقــة والمســبح
المشــترك والغــرف الالزمــة لتجهيزاتــه ،مــع قاعــة رياضيــة ضمــن الملكيــات
المشــتركة لألبنيــة الســكنية ،واســتخدام الوجائــب كفراغــات تعايشــية ( حدائــق
 مالعــب  ،) ....وإنشــاء األقبيــة علــى كامــل مســاحة المقســم مما يتيح مســاحاتإضافيــة للخدمــات والمرائــب.
وهذا مع االلتزام بما يلي:
عــدم وضــع العناصــر الميكانيكيــة علــى الواجهــات وإخفاءهــا فــي الطوابــق
التقنيــة أو فــي المنــاور أو فــي أماكــن مناســبة موجــودة داخــل المبنــى ( مــع
تأميــن العــزل الصوتــي والحــراري والمائــي بشــكل جيــد ).
ً
إنارة المباني من الخارج ليال بطريقة فنية مناسبة.
جعــل مدخــل البنــاء عبــارة عــن بهــو جميــل فيــه ركــن لالســتعالم ( الحراســة
األمنيــة الخاصــة ) ومفصول بشــكل مناســب عــن غرف الخدمات والمســتودعات
الخدميــة للمبنــى مــن أجــل تالفــي المظاهــر الغيرالئقــة.
تأميــن المــكان المناســب فنيــا وجماليــا لمركــز التحويــل ولمجموعــة التوليــد
الكهربائيــة االحتياطيــة الخاصــة.
مراعــاة تأميــن مواقــف ســيارات إضافيــة للزائريــن فــي األقبيــة والســيما فــي
األبنيــة االســتثمارية والمختلطــة.
وجود خزان مياه موحد للمبنى وحظر وضع خزانات المياه اإلفرادية.
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العمارة البيئية واالستدامة
العامــل البيئــي هــو عامــل مهــم جــدًا يجــب أخــذه بعيــن االعتبــار أثنــاء التصميــم
للوصــول إلــى بنــاء مســتدام صديــق للبيئــة بحيــث تتوفــر فيــه المعاييــر التاليــة:
استخدام التقنيات الموفرة للطاقة الكهربائية والمياه.
استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة.
مراعاة اتجاه الرياح والشمس واستخدام الكاسرات الشمسية والنباتات.
العزل الحراري والمائي والصوتي.
فصل القمامة وفرزها وفقًا للمعايير المطلوبة.
يتــم ســقاية المزروعــات مــن الميــاه التــي تؤمنهــا اإلدارة مــن محطــات المعالجة
المركزيــة ويمنــع اســتخدام مياه الشــرب للســقاية.

السالمة ومكافحة الحريق
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السالمة ومكافحة الحريق

إن معاييـر السلامة واألمـان مـن أهـم المعاييـر التـي ترفـع مـن سـوية المبانـي
تصميميـا السـيما مـن حيـث اإلنـذار والنجـاة و مكافحـة الحريـق.
وتعتبـر أدراج المبنـى الوسـيلة الرئيسـية للخـروج أثنـاء الحريـق  ،لذلـك يتوجـب
تصميمهـا وتنفيذهـا بجدران من الخرسـانة المسـلحة وبأبـواب مقاومة للحريق
لفتـرات زمنيـة متناسـبة مـع عـدد شـاغلي المبنـى ومسـاحة طوابقـه وعددهـا
كمـا يتوجـب وضـع إشـارات مضيئـة ووحـدة إنـارة للطـوارئ لتسـهيل الوصـول
لهـذه األدراج.
وعلـى صعيـد اإلنـذار يتوجـب تأميـن أنظمـة كشـف مبكـر عـن الحريـق فـي كافة
الطوابـق والفراغـات المعماريـة للمبنـى بمختلـف اسـتخداماتها.
ويتوجـب لمكافحـة الحرائـق تأميـن خـزان ميـاه خـاص للحريـق فـي كل مبنـى
مـع سـهولة وصـول رجـال اإلطفـاء إلـى نقـاط ميـاه اإلطفـاء عنـد نشـوب حريـق
وتزويـد المبنـى بآليـة لمكافحـة الحريـق فـي كل طابـق عـن طريـق الخراطيـم أو
المرشـات حسـب االسـتعمال الوظيفـي للفـراغ المعمـاري.
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خدمات و بنى تحتية متطورة
تؤمــن البنيــة التحتيــة لماروتــا ســيتي ســرعة ودقــة وراحــة لمســتخدمي المبانــي
فــي مختلــف المجــاالت الخدميــة.
ً
أوال :إدارة النفايات :
ً
وصــوال إلــى مدينــة نظيفــة البــد مــن نشــر الوعــي بضــرورة فصــل النفايــات
وتطبيــق مبــدأ إعــادة التدويــر ،وإلــزام قاطنــي المبانــي بمبــدأ فــرز النفايــات
وفقــا للمعاييــر المطلوبــة ،وإلقائهــا مــن خــال الفتحــة المؤمنــة فــي جــدار
غرفــة النفايــات الموجــودة فــي كل طابــق بمــا يؤمــن فرزهــا ووصولهــا إلــى غرفة
النفايــات الرئيســية فــي القبــو لتقــوم ســيارة النفايــات بتجميعهــا مــن داخــل
المبنــى إلــى خــارج المنطقــة ،وبذلــك نحافــظ علــى بيئــة وشــوارع نظيفــة خاليــة
مــن الحاويــات وأماكــن تجميــع القمامــة.
ثانيًا :شبكة الغاز :
ماروتــا ســيتي مــزودة بنظــام غــاز مركــزي متطــور يتــم من خاللــه تزويــد القاطنين
بالغــاز الســتخدامه فــي الطهــي وتســخين الميــاه والتدفئــة وتغذيــة مجموعــة
التوليــد الكهربائيــة ،وذلــك عــن طريــق عــدادات ذكيــة موضوعــة داخــل غــرف
مخصصــة لهــا ومربوطــة مــع شــبكة الغــاز األساســية ،ويمنــع اســتخدام عبــوات
الغــاز التقليديــة وأي نــوع آخــر مــن المشــتقات النفطيــة فــي المبانــي.
ثالثًا :الشبكة الذكية :
يتــم مــن خاللهــا تأميــن إدارة ذكيــة للمبانــي عبــر نظــام األليــاف الضوئيــة
ً
بــدءًا مــن داخــل الشــقة ومــرورًا بغرفــة اللوحــات الخاصــة فــي المبنــى وصــوال
إلــى مبنــى إدارة البنــى التقنيــة للمنطقــة الــذي يقــدم خدمــات تقنيــة متعــددة
وعــن طريــق هــذه الشــبكة ســيتم التحكــم بالعــدادات الذكيــة للميــاه والكهربــاء
والغــاز وبنظــام المراقبــة والكاميــرات وبنظــام االتصــاالت والهواتــف ،التــي
تنفــذ بشــكل فنــي مــع مراعــاة جــودة إشــارة الخليــوي داخــل المبنــى بمــا فيهــا
المصاعــد ،ويمنــع اســتخدام نظــام اللواقــط بمــا فيهــا اللواقــط الهوائيــة
المركزيــة ويســتعاض عنهــا بـــ .IP TV
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مباني صديقة لذوي االحتياجات الخاصة
يتوجــب علــى مصممــي المبانــي مراعــاة الشــروط المعماريــة والتقنيــة الالزمــة
لخدمــة هــذا الهــدف مــن خــال:
الرامبات المدروسة الميول.
مراعاة عرض الممرات ضمن المبنى.
توفيــر العناصــر المســاعدة لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المصاعــد
واألدراج.
تزويد المداخل بالدرابزينات والمقابض والعناصر المساعدة للحركة.
مراعــاة األبعــاد الخاصــة بمواقــف ســيارات المعوقيــن والتــي يجــب أن تكــون
قريبــة مــن مداخــل المصاعــد.
تزويــد األبنيــة باللوحــات اإلرشــادية الخاصــة بــذوي االحتياجــات واألنظمــة
الصوتيــة وغيرهــا والخاصــة بالمكفوفيــن.
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االلتزامات األساسية للمالك
 االلتزام بجميع القوانين واألنظمة النافذة.تحمل اآلثار المترتبة على ارتكاب أية مخالفة.
 الحصــول علــى رخصــة البنــاء وتنفيــذ البنــاء مــن قبــل مهنــدس أو مقــاولمصنــف أو أكثــر بمــا يحقــق الحــد األدنــى مــن األعمــال األساســية التاليــة
للحصــول علــى إجــازات الســكن الالزمــة وفــق قانــون إعمــار العرصــات:
 تنفيــذ هيــكل المبنــى واإلكســاء الخارجــي والداخلــي والحدائــق واألدراجوالمصاعــد وبقيــة المرافــق العامــة للمبنــى بشــكل كامــل ،أمــا داخــل الشــقق
فيتوجــب تنفيــذ الجــزء األساســي مــن اإلكســاء ( التمديــدات الداخليــة ،منجــور
األبــواب الداخليــة ،األرضيــات ،الطينــة النهائيــة ،األبــواب الخارجيــة للشــقق
كافــة ).
 تنفيــذ كافــة الشــبكات الداخليــة الخاصــة بالبنــى التحتيــة ومنهــا غرفــةاالتصــاالت بمكوناتهــا وعلــب االتصــاالت بالطوابــق.
 تركيــب تجهيــزات شــبكة االتصــاالت ومحــوالت الكهربــاء وأيــة توصيــاتأو تجهيــزات أو أعمــال يطلــب تنفيذهــا مــن اإلدارة داخــل حــدود المقســم
التنظيمــي وتســديد قيمتهــا لــإدارة وتنفيــذ كل مــا يتعلــق بنظــام
اإلطفــاء واإلنــذار مــن الحريــق وبقيــة الخدمــات المشــتركة المــدارة بأســلوب
.Smart Building
 زراعة الحدائق ضمن وجائب المقسم وعلى األسطحة إن وجدت. تأمين وتركيب معدات تنظيف الواجهات في المبنى.يقع على عاتق مالكي األقسام تسديد قيمة العدادات الذكية العائدة لهم
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متطلبات مرحلة التنفيذ
تقديــم المخططــات التــي توضــح مواقــع الرافعــات الموجــودة بموقــع
التنفيــذ لــإدارة الســتصدار الموافقــة الالزمــة.
يعتبــر المالــك والمقــاول والمهنــدس المشــرف متضامنيــن متكافليــن تجــاه
أي ضــرر يحــدث فــي األمــاك العامــة أو البنــى التحتيــة خــارج حــدود المقســم
التنظيمــي واإلدارة غيــر معنيــة بالخالفــات التــي تنشــأ فيمــا بينهــم.
تنفيــذ التدعيــم الــازم للحفريــات وفــق المخططــات المعتمــدة فــي اإلضبــارة
التنفيذيــة.
يمنــع تصنيــع المجبــول البيتونــي الــازم لصــب العناصــر اإلنشــائية للمبنــى فــي
الموقــع ويتــم توريــده مــن المجابــل المرخصــة بالشــروط والمواصفــات الفنيــة
المناســبة.
يجــب الحفــاظ علــى نظافــة الموقــع وعــدم إثــارة األتربــة بســبب الريــاح ووضــع
الشــوادر إلخفــاء المبنــى قيــد اإلنشــاء و عــدم وضــع احضــارات المشــروع خــارج
حــدود المقســم.
يجــب اتخــاذ كافــة االحتياطــات الالزمــة لســامة جميــع العمــال والفنييــن
العامليــن والمتواجديــن فــي الموقــع.
وضــع ســور حمايــة مؤقــت للمقســم مــع وضــع الدالئــل اإلرشــادية واإلنــارة
الالزمــة ،وتوضــع لوحــة تعريفيــة عنــد مدخــل المشــروع يثبــت عليهــا مايلــي:
اســم المالــك وفــق الترخيــص  -رقــم المقســم واســم المشــروع إن وجــد  -اســم
المهنــدس الــدارس والمشــرف والمقــاول  -رقــم وتاريــخ الرخصــة وانتهاؤهــا -
صــورة كبيــرة لمنظــور ثالثــي االبعــاد للمشــروع.
ترحيــل نواتــج الحفــر للمــكان المخصــص مــن قبــل اإلدارة بواســطة شــاحنات
مناســبة مــع مراعــاة تغطيتهــا بالشــوادر لمنــع تســاقط األتربــة.
يتــم ربــط المقســم مــع شــبكات البنــى التحتيــة العامــة وفــق اإلحداثيــات
والمناســيب المســلمة مــن قبــل اإلدارة.
يتوجب الحصول على عداد كهرباء وعداد مياه مؤقتين .
الدليل االرشادي للبناء في ماروتا سيتي
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الرقابة على التنفيذ
يحــق لــإدارة تكليــف أيــة جهــة تراهــا مناســبة للرقابــة علــى التنفيــذ و اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة بشــأن المخالفــات إن وجــدت و يتــم ذلــك مــن خــال مــا يلــي:
الجوالت الميدانية.
االطالع على تقارير نتائج العينات.
التحقق من تطبيق شروط السالمة في الموقع.
مطابقة التنفيذ لمخططات الرخصة.

يتوجــب علــى المالــك والــدارس واالستشــاري والمقــاول اإللمــام الكامــل بمــا ورد
بهــذا الدليــل وااللتــزام بــه بشــكل صــارم  ،وســيصدر مجلــس المحافظــة خــال
خمســة أشــهر مــن تاريــخ اعتمــاد هــذا الدليــل مــن المكتــب التنفيــذي قــرارًا
لمعالجــة التجــاوزات علــى هــذا الدليــل أو التــي ترتكــب أثنــاء التنفيــذ.
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