إدارة المناطـ ـ ــق الصنـ ـ ـ ـ ـ ــاعية
اشتراطات البناء في منطقة الصناعات
الصغيرة والمتوسطة

التعريفات
يكون لأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
اإلدارة

إدارة المناطق الصناعية

المبنى أو التشييد الثانوي

أي مبنــى أو تشــييد منفصــل عــن المبنــى أو التشــييد الرئيســي بحيــث ال يســتخدم لســكن
اإلنســان وإنمــا يعــد تابعــا لالســتخدام الرئيســي للمبنــى أو التشــييد الرئيســي ويقــع ضمــن
قطعــة األرض نفســها

المباني الجاهزة للمصانع

أي مبنى قامت اإلدارة بتشييده وتجهيزه لالستعمال كمصنع

التغيير

أي تغييــر فــي جــدار أساســي أو فاصــل أو عمــود أو عتبــة أو عارضــة أو جــزء مــن األجــزاء
التــي تدعــم المبنــى أو التشــييد أو أي ز يــادة فــي مســاحة المحتــوى الحجمــي للمبنــى
أو التشــييد

البروز المعماري

ُ
يقصد به األجزاء البارزة واإلطارات التجميلية والمظالت الواقية وأحواض الزهور المعلقة.

محطة خدمة السيارات

عبــارة عــن مبنــى أو مــكان يتــم فيــه بيــع الجازوليــن وأي مــن المــواد التاليــة مثــل الز يــوت،
والشــحوم ،واإلطــارات وملحقاتهــا  ،و لمبــات اإلضــاءة الكهربائيــة ،وشــمعات االشــتعال،
والبطار يــات التــي يمكــن تخزينهــا أو االحتفــاظ بهــا للبيــع .ويتــم فــي هــذه المحطــة تزييــت
الســيارات أو تشــحيمها أو غســلها أو ضبــط اشــعالها أو نفــخ إطاراتهــا أو شــحن بطارياتهــا،
كمــا تجــري فيهــا اإلصالحــات الضرور يــة للتشــغيل الفعلــي للســيارات وتعز يــز أدائهــا.

الشرفة

المكشــوف مـ ًـن المبنــى المعــرض لدخــول الهــواء والضــوء بصــورة دائمــة وقــد يكــون هــذا
الجــزء مســقوفا .
فــي حالــة الســقف المائــل (مثــل الجملــون أو الســقف المســنم) أعلــى نقطــة منتصــف
المســافة بيــن حافــة الســطح وملتقــى الســطحين المنحدر يــن.
ال يســمح فــي ارتفــاع المبنــى أي تشــييد يقصــد منــه الزخرفــة أو االســتخدام الميكانيكــي
المتعلــق بالمبنــى مثــل المدخنــة أو البــرج

المساحات المخصصة لتجميل
المنطقة

هــي المســاحات التــي ال تســتعمل ألي غــرض غيــر تجميــل المنطقــة وقــد تشــتمل علــى
حشــائش وأشــجار وشــجيرات وزهــور وممــرات ومماشــي وســياجات وجــدران للزينــة ،كمــا
ال ينبغــي أن تشــتمل هــذه المســاحات علــى المعابــر المنحــدرة وأي مواقــف للســيارات
أوممــرات خاصــة بهــا

الممر

أي ممــر يمكــن اســتعماله لعــدد محــدود مــن الســيارات وخطــوط المرافــق وكذلــك ممــرات
المشــاه .الخ.

المستأجر

منطقة الشحن

هو المستأجر لألرض أو المبنى بموجب عقد إيجار مع اإلدارة.
جــزء مخصــص مــن األرض علــى نفــس القطعــة أو القطــع القائــم عليهــا النشــاط الصناعــي
الرئيســي ويكــون هــذا الجــزء:
( أ ) مخصصــا لوقــوف الســيارات التجار يــة حيــث يتــم شــحن أو تفر يــغ الســلع أو المــواد منهــا
أو فيهــا ،وال يجــوز أن يكــون الغــرض مــن هــذه األماكــن بيــع الســلع أو عرضهــا.
(ب) كافيا لوقوف السيارات التجارية مؤقتا.
(ج) ذي منافذ كافية تســمح بدخول وخروج الســيارات التجارية من الشــارع وإليه بواســطة
طرق خاصة بالســيارات وممرات ومســاحات لتســهيل الحركة .
الميزانين (السدة التجارية):
الطابــق الــذي يشــغل جــزءا مــن حجــم الطابقيــن األرضــي واألول ،ويتــم الوصــول إليــه عــن
طر يــق الطابــق األرضــي التجــاري فقــط

السيارات

السيارات الخاصة أو السيارات والشاحنات عدا آليات تشييد الشوارع والبناء

المنور

مســاحة مفتوحــة داخــل المبنــى كمصــدر للهــواء الطبيعــي والضــوء وال يســمح بتغطيــة
أي جــزء منهــا.

المستثمر

الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يملــك مبنــى تــم تشــييده علــى قطعــة أرض
مؤجــرة مــن قبــل اإلدارة.

القبو

الطابق الذي يقع تحت سطح الطابق األرضي.

حدود القطعة

أي حــد يفصــل القطعــة عــن الشــارع أو عــن القطــع المجــاورة بالصــورة الموضحــة فــي
مخطــط الموقــع المعتمــد.

سور القطعة

عبــارة عــن جــدار مــن مــواد ثابتــة أو غيــر ثابتــة ،أو ســياج مــن مــواد مؤقتــة مشــيدة علــى
حــدود القطعــة.

المبنى

أي بنـ ًـاء مــن مــواد ثابتــة أو غيــر ثابتــة ،ويشــمل األساســات والجــدران واألســقف والشــرفات
وأيضــا يشــمل الســور والســياج أو أي جــدار يحيــط بالقطعــة ،ويشــمل كذلــك الطــرق
والمجــاري والصــرف الصحــي التــي يتــم تشــييدها داخــل حــدود القطعــة.

المبنى الفرعي
المبنى الثابت
المبنى المؤقت
حد البناء

مبنى تابع للمبنى الرئيسي ومخصص لخدمته
أي بناء مشيد من الطابوق أو الحجر أو الخرسانة أو أية مواد ثابتة أخرى.
أي بناء أو تشييد صدر به رخصة لمدة محدودة
أي خــط يحــدد موقــع مبنــى أو تشــييد فــي إطــار قطعــة أرض ،وذلــك وفــق أحــكام هــذه
الالئحة.

أنظمة البناء

تعني أنظمة البناء الخاصة باإلدارة.

نسبة البناء

هــي النســبة المئويــة للمســقط األفقــي للجــزء المســقوف مــن المبنــى بالمقارنــة مــع
مســاحة القطعــة الكليــة التــي يقــع عليهــا البنــاء ،وال تشــمل البــروز المعمــاري والتعريشــات
ومواقــف الســيارات ولكنهــا تشــمل الكراجــات المغطــاة.

اإلعمار

القيــام بأعمــال البنــاء واألعمــال الهندســية واألغــراض المشــابهة لذلــك أو العمليــات
المتعلقــة بذلــك علــى قطعــة األرض أو احــداث أي تغييــرات جوهر يــة فــي أي مبنــى أو
قطعــة

يشيد (فيما يتعلق بمبنى)

يقيم أو ينشئ أو يوسع ويجب أن يشمل:
( أ ) القيــام بــأي عمــل طبيعــي مثــل الحفــر والــردم والتســوية أو التصر يــف تمهيــدا إلنشــاء
المبنــى أو إعــادة انشــائه.
(ب) تحريك أي مبنى أو تشييد من موقع ألخر

منطقة الصناعات الصغيرة
والمتوسطة:

هي إحدى المناطق الصناعية التي تديرها إدارة المناطق الصناعية.

الواجهة الخارجية
المساحة الطابقية القصوى
الطابق النصفي
طابق السطح

تعني شكل ولون ونوع المواد المستعملة لواجهة أي جدار خارجي لمبنى أو تشييد
ُ
إجمالي المساحة الطابقية القصوى لكامل المبنى المشيد على القطعة.
طابــق مفصــول تحــت الطابــق األرضــي حيــث يوجــد انحــدار طبيعــي داخــل حــدود القطعــة؛
ويجب أن يكون جزء منه تحت األرض وأن تكون مســاحته أقل من مســاحة الطابق األرضي.
هو الطابق الذي يقع على سطح آخر طابق مسموح به.

الكراج الخارجي
الكراجات العامة

مبنــى أو جــزء مــن مبنــى يســتعمل مؤقتــا كموقــف للمركبــات ،حيــث يتــم تقديــم خدمــات
وإصالحــات بغــرض الربــح.
ُ
مبنــى أو مــكان يحتفــظ فيــه بســيارات لغــرض اإليجــار أو اإلصــاح أو اإليــداع المؤقــت مقابــل
أجــر

مستوى األرض (لقياس ارتفاع
المباني):

ـي فــي الشــوارع التــي بهــا رصيــف جانبــي أو مســتوى
ارتفــاع مســتوى الرصيــف الجانبـ ً
الكربســتون (كتــل األرصفــة) مضافــا إليــه 15ســم.

الالفتة األرضية

أي الفتــة أو لوحــة مفــردة أو مزدوجــة مرتكــزة علــى األرض ،وغيــر متصلــة بــأي جــزء مــن
المبنــى.

االرتفاع

فيمــا يخــص المبانــي يقصــد بــه المســافة العموديــة التــي تقــاس مــن مســتوى األرض فــي
الواجهــه األماميــة لهــذا المبنــى إلــى أعلــى نقطــة فــوق ســطح المبنى.

القطعة الداخلية

هي قطعة أرض تقع بين قطع ألراضي مجاورة ،ولها منفذ لشارع واحد.

القطعة النافذة

هــي قطعــة أرض ،تمتلــك واجهتيــن علــى شــارعين ،وتكــون خالفــا للقطعــة الواقعــة علــى
زاوية

حد القطعة

• في حالة قطعة األرض الداخلية ،فهو الحد الذي يفصل القطعة عن الشارع
• فــي حالــة قطعــة األرض الواقعــة علــى زاويــة ،فــإن حــد القطعــة األقصــر المجــاور لشــارع
ســيعتبر حــد القطعــة األمامــي ،وحــد القطعــة األطــول المجــاور لشــارع ســيعتبر حــد القطعــة
الجانبي
• فيمــا يتعلــق بالقطعــة الواقعــة علــى زاويــة و لهــا واجهتــان متســاويتان علــى شــارعين،
ســيعتبر الحــد الواقــع علــى الشــارع األعــرض هــو الواجهــة أو فــي حالــة شــارعين متســاويين
يمكــن للمســتأجر اختيــار أي الحديــن واجهــة للقطعــة
• فــي حالــة القطعــة النافــذة ،فــإن الحــد الــذي يقــع عليــه منفــذ القطعــة الرئيســي يعتبــر
حــد القطعــة األمامــي.

حد القطعة الخلفي

يعني حد القطعة المقابل لحد القطعة األمامي.

حد القطعة الجانبي

أي حد آخر في القطعة عدا الحد األمامي والخلفي.

الغرفة البارزة  /الشرفة
المرافق العامة
الطريق
االرتداد

الالفتة

مخطط الموقع

الشارع

أي غرفة أو شرفة تطل على الشارع وتقع خلف حدود القطعة.
تعني الخدمات العامة التي تقدمها الجهات المعنية بالدولة.
أي طريق للسيارات داخل حدود المنطقة الصناعية.
يعنــي المســافة بيــن حــدود القطعــة وأقــرب جــدار رئيســي ألي مبنــى أو تشــييد ،ويمتــد
بكامــل عــرض وطــول القطعــة.
ً
ً
ـي لوحــة لإلعــان أو للعــرض – و ًقــد تكــون حاجــزا أو قطعــة قمــاش أو تركيبــا يتضمــن
تعنـ ً
رمــوزا أو أحــرف أو توضيحــات معروضــا عليهــا بــأي شــكل مــن األشــكال ،بمــا فــي ذلــك أيــة
الفتــة داخــل المبنــى يمكــن رؤيتهــا مــن الشــارع وتشــمل ملصقــات إلعــان دعائــي أو رســمة
علــى أي مبنــى أو تشــييد.
رســم بقياس نســبي يوضح على القطعة االســتخدامات والمباني والتشــييدات المقترحة،
ويشــمل تفاصيــل مثــل مواقــف الســيارات ونقــاط المنافــذ والســاحات المخصصــة للتجميــل
ومناطــق البنــاء واالرتــداد الجــداري مــن حــدود القطعــة وارتفاعــات المبنــى وخطــوط
المرافــق.
ُ
ُ
أي هيــكل ينشــا أو يبنــى أو يشــيد مــن أجــزاء ًمتصلــة ببعضهــا ،ويتطلــب اســتخدامه موقعــا
علــى األرض أو إلحاقــه بشــيء يمتلــك موقعــا علــى االرض.

قيود على التغيير

ال يجــوز تغييــر الغــرض مــن اســتعمال القطعــة أو المبنــى ،كمــا ال يجــوز تشــييد مبنــى جديــد أو
إضافــة ألي مبنــى ،وال يجــوز اقتطــاع أي جــزء مــن األرض إذا كان أثــر هــذا التغييــر أو اإلضافــة
أو التشــييد أواالقتطــاع ســيخلق وضعــا يتعــارض مــع شــروط التنظيــم فيمــا يتعلــق بــأي
مبنــى قائــم مســتقل أو مبنــى إضافــي أو قطعــة أرض.

اللوائح المتعلقة بالبيئة وظروف
العمل في المصانع

يجــب أن يكــون مراقبــة التحكــم فــي تصر يــف ميــاه المصانــع الفائضــة ،ونوعيــة الهــواء
وتصر يــف الفضــات الصلبــة (النفايــات) فــي المنطقــة الصناعيــة ،ومراعــاة ظــروف العمــل
فــي المصانــع ،وفــق لوائــح اإلدارة أو أي جهــة حكوميــة مختصــة وفــق النظــام الــذي
تعلنــه الحكومــة.

المباني الجاهزة وعالقتها
بالمصانع

تســري هــذه الالئحــة أيضــا علــى المبانــي الجاهــزة للمصانــع حيثمــا انطبــق ذلــك ؛ وال يجــوز
تعديــل هــذه المبانــي دون إذن مســبق مــن إدارة المنطقــة.
عندمــا تنــص هــذه الالئحــة علــى إمكانيــة اســتخدام قطعــة أو تشــييد مبنــى لغــرض معيــن
يجــب أن يشــمل ذلــك الغــرض أي مبنــى ثانــوي أو تشــييد أو اســتخدام ثانــوي ،وال يجــوز أن
يشــمل أي مبنــى لســكن اإلنســان عــدا المســموح لــه بصــورة محــدودة فــي هــذه الالئحــة.

المباني الثانوية وأحكامها

ً
ُ
أي مبنــى إضافــي أو تشــييد ال يشــكل جــزءا مــن المبنــى الرئيســي ،يجــب أن يتــم تشــييده
فــي الجــزء الخلفــي للمســاحة األماميــة ،شــريطة التقيــد باشــتراطات المســاحة واالرتــدادات،
وذلــك مــا لــم ينــص خــاف ذلــك فــي هــذه الالئحــة.
يسمح بغرفة للحراسة في المساحة األمامية أو الجانبية أو المساحة الخلفية.

الساحات وخلوها من العوائق

يجــب خلــو جميــع الســاحات المطلوبــة مــن العوائــق اإلنشــائية القائمــة مــن األرض إلــى
أعلــى ،باســتثناء اآلتــي:
• المظــات والمداخــل التــي يمكــن أن تبــرز فــي أي ســاحة أماميــة أو خلفيــة مطلوبــة
لمســافة ال تز يــد عــن  5.1م وبارتفــاع اليقــل عــن  6.4م.
• مخارج الحديقة التي قد تبرز في أية ساحة جانبية أو خلفية مطلوبة لمسافة
ال تزيد عن  5.1م.
• المبانــي الثانويــة لالســتخدام الرئيســي ،والتــي تســمح بهــا أحــكام اللوائــح داخــل الســاحة
الجانبيــة أو الخلفيــة المطلوبــة.
• تركيب الالفتات وفق أحكام هذه الالئحة.
• الســياجات والجــدران المســتقلة وســاريات اإلعــام والهوائيــات وحامــات اإلضــاءة وأيــة
إنشــاءات ثانويــة مشــابهة متعلقــة بذلــك والحواجــز واألشــجار والشــجيرات.
• يجــوز أن يبــرز رصيــف الشــحن بســقف أو مظلــة أو بــدون ســقف أو مظلــة لمســافة أربعــة
أمتــار فــي أي ســاحة مطلوبــة.
• يمكــن تركيــب مــا يشــبه المظلــة أو ســقف فــوق مــكان تعبئــة البتــرول فــي محطــات
خدمــة الســيارات ،ويجــوز تمديدهــا مــن المبنــى الرئيســي إلــى مــكان التعبئــة.

االرتفاعات المستثناة من الشروط

ال يمنــع تطبيــق أحــكام االرتفاعــات ،مــن إنشــاء أو تغييــر أو اســتعمال إضافــات المبانــي أو
اإلنشــاءات التاليــة :بــرج مســجد أو ســارية العلــم أو بــرج الســاعة أو المدخنــة أو هوائــي
للراديــو أو التلفز يــون أو أنبوبــة مكيــف هــواء.

يجــب علــى أي مصنــع أو مســتودع يقــوم بأعمــال الشــحن بصــورة منتظمــة ،وتحميــل أو
تفر يــغ المــواد الخــام أو الســلع ،تخصيــص ســاحات ضرور يــة للتحميــل والتفر يــغ بحيــث ال تكــون
جــزءا مــن الشــارع ،باإلضافــة للمواقــف المخصصــة لســيارات الصالــون ويجــب أن تكــون ســاحات
التحميــل والتفر يــغ وفــق الجــدول التالــي:

شروط تخصيص أماكن للشحن

مجمل المساحات الطابقية

العدد األدنى المطلوب

المستخدمة ألغراض صناعية

لساحات الشحن

 500م 2أو اقل

ساحة شحن واحدة

501م2500 2-م2

ساحتان للشحن

 2501م 7000 2-م2

ثالث ساحات للشحن

اكثر من 7000م2

أربع ساحات للشحن

• يجــب أن يتــم تجهيــز وصيانــة أي ســاحة مســموح بهــا للشــحن باســتخدام الخرســانة
المســلحة أو االســفلت.
• ال يســمح بالشــحن فــي أي ســاحة أماميــة ،وإذا خصصــت مســاحة للشــحن فــي الســاحة
الجانبيــة ،فإنــه يجــب حجبهــا عــن الرؤيــة مــن الشــارع األمامــي بقدراإلمــكان.
الساحات األمامية وأدنى
اإلرتدادات المطلوبة

تــم توضيــح شــروط أدنــى ارتــداد للســاحة األماميــة فــي القســم الخــاص بذلــك ضمــن هــذه
اللوائح.
الحد األدنى لتخصيص مواقف للسيارات ومتطلباتها :
ُ
يجــب أن تجهــز الســاحات المخصصــة لوقــوف الســيارات للمبانــي الصناعيــة حســب األســس
التاليــة :
 )1مساحة واحدة لكل ستة مستخدمين .
 )2مســاحة واحــدة لــكل ســيارة خاصــة بالشــركة تعمــل فــي مبيعــات وتســليم البضائــع (اقــل
مــن  300كجــم) .
ُ
ال يسمح بإيقاف السيارات الكبيرة في األماكن المخصصة إليقاف سيارات الصالون.

مواقف السيارات

تخصيص مواقف لسيارات الزوار كما يلي :

الشروط العامة لمواقف السيارات

مجمل المساحة الطابقية المستخدمة

العدد األدنى المطلوب

ألغراض صناعية

لمواقف الزوار

 500م7000 – 2م2

ساحةواحدة للوقوف

أكثرمن 7000م2

ساحتان للوقوف

كل المواقف المطلوب تخصيصها أو السماح بها وفق أحكام هذه الالئحة:
 )1يجــب أن تكــون أدنــى مســاحة لــكل موقــف 16م 2مــع ضمــان ســهولة الوصــول إليــه
فــي جميــع األوقــات ،وســهولة فــي تحر يــك الســيارات دون الحاجــة إلــى تحر يــك أي ســيارة
أخــرى.
ُ
 )2يجب أن تجهز كل المواقف بوسائل اإلضاءة المناسبة.
 )3يجــب تســوية مواقــف الســيارات ومداخلهــا ومخارجهــا وتجهيزهــا بالخرســانة أو
االســفلت ووســائل الصــرف .
 )4يجــب أن يــزود كل موقــف يتســع ألكثــر مــن  15مكانــا مخصصــا للوقــوف ،بمخــارج ومداخل
ُ
كافية من وإلى أي شارع قائم ،وأن يحمل كل مدخل الفتة موجهة وأن يجهز الموقف
بفواصل بين مســاحات الوقوف .
 )5يســتعمل الموقــف لوقــوف الســيارات المرخصــة العاملــة فــي الوقــت الحاضــر فقــط
والســيارات المســتعملة فــي عمليــات ثانويــة لألغــراض المصــدق بهــا.

التصميم الخارجي ومظهر المبنى والجدران المطلة على الشارع

المباني

ال يجــوز اســتعمال الطابــوق العــادي دون تغطيتــه أو تزيينــه للواجهــة الخارجيــة ألي مبنــى
أو تشــييد فــي موقــع داخــل المناطــق التــي تشــملها هـ ًـذه الالئحــة ،فــي حــال وقــع هــذا
الجــزء مــن المبنــى أو التشــييد علــى واجهــة أو كان مطــا علــى شــارع ،ويســمح بالجــدران
الثابتــة والتزيينيــة التــي ال يز يــد ارتفاعهــا األقصــى عــن  3أمتــار ( عــدا المصنوعــة مــن الخشــب).

الجدران المطلة على الشارع

ال يجــوز بنــاء الجــدران الخارجيــة المطلــة علــى الشــارع مــن بلــوكات الخرســانة ،بمــا فــي ذلــك
الجــدار األمامــي أو الجانبــي أو الخلفــي إال إذا كانــت البلــوكات:
 )1بغرض الزينة أو بلوكات محرزة.
 )2مغطاة بالحصى أو ألواح خشبية ذات لون ثابت.
 )3مستعملة في شكل تزييني.

االستعماالت المحظورة

مــع مراعــاة أحــكام هــذه الالئحــة ،ال يجــوز اســتخدام أرض أو إقامــة بنــاء أو تشــييد أو تغييــره
أو اســتعماله ألي غــرض قــد يســبب الضــرر أواالزعــاج ،كإحــداث ذبذبــات أو إصــدار غــازات
أو أبخــرة أو رائحــة كريهــة أو تخز يــن بضائــع أو معــدات أو ســلع أو ممتلــكات ًأو بقايــا أو
مخلفــات الســيارات أو المقطــورات أو اآلليــات أو أي مــواد أخــرى تشــكل منظــرا غيــر الئقــا.

الالفتات

يســمح بالالفتــات ،بعــد الحصــول علــى موافقــة إدارة المنطقــة ،وفــق األحــكام
التاليــة:
 )1يجب تركيب الالفتة بشكل صحيح وآمن .
 )2يجــب تصميــم وتشــييد كل الفتــة وتركيبهــا بصــورة تقــاوم أي حمــل معقــول ،يمكــن أن
يقــع عليهــا.
 )3ال يجوز تركيب الفتة على أي شارع باستثناء :
(أ)الالفتات التي تم تركيبها بواسطة إدارة المناطق الصناعية أو لصالحها.
(ب) الفتات إرشادات الطريق ومواقف الباصات.
(ج) الالفتــات التــي صادقــت عليهــا إدارة المناطــق الصناعيــة علــى وجــه محــدود أو
الســلطات العاملــة .
 )4ال يجــوز تركيــب أو االحتفــاظ بأيــة الفتــة ،يمكــن أن تعــوق رؤيــة أيــة الفتــة أو إشــارة خاصــة
بحركــة المــرور .
 )5ال يجــوز تركيــب الفتــة أو االحتفــاظ بهــا بغــرض توجيــه حركــة الســير فــي الشــارع ،عــدا
الالفتــات التــي تركبهــا إدارة المناطــق الصناعيــة والفتــات الدخــول والخــروج.
 )6ال يجــوز تركيــب الفتــة بصــورة تعرقــل اســتخدام ســالم الحر يــق أو مخــارج الحر يــق أو بــاب
أو نافــذة أو منــور أو مدخنــة أو موضــع لســحب أو طــرد الهــواء أو أي عائــق يحــول دون
وصــول رجــال اإلطفــاء بســهولة ألي جــزء مــن أجــزاء المبنــى.
 )7ال يجــوز تركيــب أي الفتــة ارتفاعهــا أعلــى مــن الســقف أو رفــوف الســقف أو حاجــز
الســامة لســقف المبنــى المركبــة عليــه.
ُ
 )8يسمح بتركيب الفتة مضيئة شريطة أال تحدث وميضا .
 )9يجــب تركيــب الالفتــات بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن إدارة المناطــق
الصناعيــة.

المقطورات والخيام والمباني
الجاهزة

اليجــوز اســتخدام المبانــي الجاهــزة ،أو الخيــم ،أو المقطــورات لغــرض إنشــاء مكاتــب أو
ســكن للعمــال داخــل حــدود وخــارج األرض المؤجــرة .
االرتدادات  :الحد األدنى

االرتدادات والمتطلبات العامة
لمخطط المواقع بالنسبة
للصناعات

المساحة األمامية

7.5م

المساحة المجاورة لشارع

7.5م

المساحة الجانبية

5م

المساحة الخلفية

5م

• الحــد األقصــى للمســاحة المغطــاة (للمبنــى) حســب متطلبــات الصناعــة ووفــق تقييــم
إدارة المناطــق الصناعيــة.
• الساحات المخصصة للتجميل وفق تعليمات ًالمجلس األعلى للبيئة.
المتطلبات العامة لمخطط الموقع • الحد األقصى الرتفاع المبنى ( )12 – 10مترا.
يجــوز إلدارة المناطــق الصناعيــة الموافقــة علــى ز يــادة االرتفــاع المحــدد ،فــي حــال تقــدم
اإلستشــاري بالمســتندات التــي تثبــت حاجــة المشــروع لهــذا التجــاوز ،وإرفــاق الرســومات
المعمار يــة المناســبة.
األراضي المطلة على المنافذ

التخزين بالمناطق المكشوفة

إذا كانــت قطعــة األرض ال تقــع علــى زاويــة ولهــا واجهــة علــى أكثــر مــن شــارع واحــد ،فــإن
متطلبــات الســاحة األماميــة المتضمنــة فــي هــذه الالئحــة ،تنطبــق علــى كل شــارع
ُ
يســمح بالتخز يــن المكشــوف داخــل القطعــة ،وبارتفــاع أقــل مــن ارتفــاع الســور الخارجــي إال
إذا حجــب عــن األنظــار.
مالحظة مهمة:
ُ
ال يسمح بالتخزين في الساحة األمامية.
يشترط أن تكون أدنى مساحات وأبعاد للغرف في المباني حسب الجدول أدناه:
أدنى مساحة
(متر مربع)

اقل أبعاد
(أمتار)

المكتب (شخصان كحد أقصى)

8،10

2،70

المطبخ

10،8

2،07

الحمام

5 ،00

2،00

المرحاض

4،00

1،08

1،35

0،09

الوصف

تحديد المساحات وأبعاد الغرف

يجــب أال تقــل مســاحة النوافــذ التــي تخــدم الغرفــة عــن  % 7مــن مســاحة الجــدار الكليــة
باســتثناء الحمامــات والمطابــخ والمراحيــض ،حيــث يجــوز أن تكــون تلــك المســاحة  % 5مــن
مســاحة الجــدران .علــى أن تكــون التهويــة واإلضــاءة عبــر مســاحات مكشــوفة ،كمــا
يجــوزإلدارة المناطــق الصناعيــة الموافقــة علــى نظــام تهويــة وإضــاءة بديــل ،إذا مــا تــم
تقديــم المســتندات المناســبة.

ارتفاع المباني المصرح بها

يجــب أن تكــون المبانــي المخصصــة لألغــراض الصناعيــة ذات طابــق واحــد ،عــدا المكاتــب التــي
لهــا صلــة بالتطويــر الصناعــي ،فهــذه يمكــن أن تكــون مــن طابقيــن أو طابــق واحــد وميزانيــن .
• يحدد صافي االرتفاع العمودي لكلطابق حسب نوعية المبنى واستعماله .
• يجب أن يكون ارتفاع السقف األدنى لحيز المكتب  2.80م .
• وفيما يختص بحيز صالة العرض فان ارتفاع السقف يجب أن يكون  4.0م .
• للمباني الصناعية فان صافي مجال ارتفاع السقف األدنى يجب أن يكون  4.0م.
ُ
وإذا تــم تركيــب رافعــة قنطر يــة متحركــة فــإن االرتفــاع األســلم للمبنــى يجــب أن يحــدد
حســب متطلبــات الرافعــة.

أسطح المباني

يمكــن اســتعمال هــذا الطابــق لخدمــة المبنــى مثــل الســالم ،وخزانــات الميــاه ،ومعــدات
تكييــف الهــواء والمصعــد ،وقــد تســمح إدارة المناطــق الصناعيــة ببنــاء غرفــة واحــدة أو أكثــر
لخدمــة المبنــى إذا كان ذلــك ضرور يــا ،ويمكــن الســماح بتعريشــة ال تز يــد مســاحتها عــن 20
 %مــن مجمــل المســاحة األفقيــة للطابــق ،ويجــب أال تز يــد نســبة مســاحة طابــق الســطح
المغطــاة عــن  40%مــن مســاحة الطابــق أســفله مباشــرة خالفــا للتعريشــة ،وال يز يــد ارتفــاع
المبنــى عــن  2.20م.

المنور

يمكــن تجهيــز المبنــى العطــاء الضــوء الطبيعــي والتهويــة للغــرف والمكتبــات والحمامــات
والمطابــخ ويجــب أن ترصــف مســاحة الفتحــة بالخرســانة أو البــاط ،وأن تجهــز مــن داخلهــا
بوســائل تصر يــف ميــاه األمطــار والغســيل ،ويجــب أن يكــون لهــا مدخــل فــي الطابــق األرضــي
لتســهيل عمليــة الصيانــة والنظافــة واالنقــاذ ،كمــا يمكــن أن تركــب فيــه األنابيــب والتوصيــات
الصحيــة عموديــا.

الساللم

يجــب أن يــزود أي مبنــى يتكــون مــن أكثــر مــن طابــق بعــدد مــن الســالم باإلضافــة
لمخــارج الحر يــق علــى النحــو التالــي:
• ســلم واحــد علــى األقــل لــكل مبنــى ،إذا كانــت مســاحة الطابــق الواحــد التقــل عــن 500
متــر مربــع ومجمــل مســاحة الطوابــق ال تز يــد عــن  1500متــر مربــع.
• أن يــزود المبنــى بســلم إضافــي لــكل  500متــر مربــع ،تضــاف لمســاحة طابــق واحــد أو لــكل
 1500متــر مربــع تضــاف لمســاحة الطابــق الكلــي للمبنــى.
• يجب أن تكون الســالم الرئيســية من األســمنت المســلح أو أي مواد غير قابلة لالشــتعال
ويجــب أال يقــل صافــي عرضهــا عــن  1.20متــر مربع.
ً
• يجب أن تكون المسافة القصوى التي يخدمها السلم  27مترا.
• يجــب أال يز يــد عــدد درجــات الســلم فــي كل جــزء مــن الســلم فــي اتجــاه واحــد عــن 14
درجــة.
• يجــب أال يقــل موطــئ درجــة واحــدة مــن الســلم عــن  28ســم ،وال يز يــد عــن  30ســم
وارتفــاع درجــة الســلم اليقــل عــن  15ســم وال يز يــد عــن 18ســم.

الممرات

يجب أال يقل عرض الممرات الرئيسية والفرعية عن  2.50متر
( أ ) الرجال (دون مباول)
من 100-1منتفع

مرحـ ًـاض واحــد وحــوض غســيل لــكل ()20
فــردا

أكثر من منتفع100

مرحــاض ًواحــد إضافــي وحــوض غســيل لــكل
( )20فــردا.

(ب) الرجال (مباول)

المراحيض والمنافع الصحية

من  100 -1منتفع

اكثر من  100منتفع

ً
مرحــاض واحــد لــكل  25فــردا وحــوض
غســيل واحــد ومبــول واحــد لــكل ( )10أفــراد
إضافييــن
مرحــاض واحــد لــكل  40فــردا إضافيــا وحــوض
غســيل واحــد ومبــول واحــد لــكل ( )10أفــراد
إضافييــن .

(ج) النساء

توصيالت الصرف الصحي

من  100 -1منتفع

مرحاض واحد وحوض غسيل واحد لكل
( )10أفراد

أكثر من 100منتفع

مرحــاض واحــد إضافــي وحــوض غســيل
واحــد إضافــي لــكل  20منتفــع إضافــي.

ال يجوز أن يقل قطر أنابيب الصرف الصحي عن  10سم ،وال يجوز أن يقل قطر أنبوبة
(التهويــة) عــن  10ســم ،ويجــب أن تكــون هــذه األنابيــب مــن مــواد قويــة غيــر قابلــة لالحتــراق
أو التــآكل.
ويشــترط أال يقــل عمــق أنبوبــة الصــرف الصحــي عــن  60ســم تحــت ســطح األرض وأن
تكــون كمــا يلــي:
 60بالنسبة لألنابيب قطر  10سم.
 90بالنسبة لألنابيب قطر  15سم.
وإذا حــدث وأن تقاطعــت األنابيــب ،فإنــه يجــب أن تكــون أنابيــب الميــاه فــوق أنابيــب الصــرف
الصحــي .ويجــب تصر يــف كل الميــاه (الفائضــة) التــي تســمح بهــا إدارة شــؤون الصــرف
الصحــي ،عــدا ميــاه األمطــار بشــبكة الصــرف الصحــي فــي المنطقــة الصناعيــة.
يجــب عمــل غرفــة تفتيــش ذات غطــاء محكــم فــي كل نق ًطــة يتغيــر فيهــا خــط الصــرف
الصحــي شــريطة أال يز يــد البعــد بيــن أي غرفتيــن عــن  15متــرا.
يجب أن تجتاز أنابيب الصرف الصحي اختبار التسرب قبل دفنها.

احتياطات السالمة من الحريق

ساللم الطوارئ

مخارج الطوارئ

يجــب أن تتقيــد كل الصناعــات بقوانيــن الســامة الصناعيــة التــي صــدرت أو قــد تصــدر عــن أي
ســلطات حكوميــة.
كمــا يجــب أن تؤمــن كل المبانــي بوســائل كافيــة للنجــاة ،إذا كانــت مســاحة طابــق واحــد
أكثرمــن  1000متــر مربــع أو مســاحة طابقيــن أكثــر مــن  3000متــر مربــع ،ويجــب أن تكونفــي
شــكل ممــرات ومخــارج للطــوارئ وســالم إضافيــة تقــود مباشــرة إلــى الخــارج أو لقاعــات
خارجيــة خاليــة مــن الموانــع.
يشــترط فــي المــواد المســتعملة فــي الســالم ومخــارج الطــوارئ والممــرات والجــدران أن
تكــون مــن مــواد غيــر قابلــة لالحتــراق وقــادرة علــى مقاومــة الحر يــق لمــدة نصــف ســاعة
علــى االقــل.
ال يجــوز أن يقــل عــرض الســلم المســتعمل كوســيلة للنجــاة عــن  90ســم وأال يز يــد ارتفــاع
درجــة الســلم الواحــدة عــن  18ســم ،وال يجــوز أن يز يــد عــدد الدرجــات عــن  12درجــة فــي
االتجــاه الواحــد بشــرط أال تز يــد المســافة التــي يخدمهــا ســلم النجــاة عــن  27م.
ُ
يشــترط فــي المبانــي التــي يتواجــد فيهــا أو يجــوز أن يتواجــد فيهــا عــدد كبيــر مــن النــاس ،أن
تؤمــن بمخــارج كمــا هــو محــدد أدنــاه ،مــع وضــع إرشــادات وعالمــات واضحــة باألحمــر تبيــن
مواقــع تلــك المخــارج.
عدد األشخاص

عدد المخارج

صافي عرض المخرج

في حدود 200

2

 90سم

200- 300

2

 120سم

301- 500

2

 150سم

501- 750

3

 150سم

1000 - 751

4

 150سم

يشترط أال تزيد المسافة القصوى بين مخرج آخر عن  23مترا وإذا تجاوز العدد ألف
( )1000شــخص يشــترط توفيــر مخــرج إضافــي عرضــه  150ســم لــكل  500شــخص فــوق
األلــف ( )1000االول.
أجهزة إنذار ومكافحة الحريق

يجــب وضــع أجهــزة إنــذار الحر يــق ومكافحتــه حســب متطلبــات ومواصفــات إدارة الدفــاع
المدنــي

الدرابزينات

يجب تأمين الساللم بدرابزينات اليقل صافي ارتفاعها العمودي عن  80سم
كمــا يجــب أن تؤمــن الشــرفات والمنــاور والبــروزات وأســطح المبانــي بدابزينــات أو جــدران ال
يقــل ارتفاعهمــا عــن متــر واحــد.

السور الداخلي و الخارجي لألرض

يشــترط أن يقــوم المســتثمر بتنفيــذ الســورالداخلي و الخارجــي بنــاء علــى حــدود قســيمة
األرض المــراد إقامــة المشــروع الصناعــي عليهــا ،وفقــا للشــروط والرســومات والمواصفات
التــي تحددهــا إدارة المناطــق الصناعيــة.

جمع القمامة

يجــب أن توضــع الفضــات والقمامــة فــي أكيــاس بالســتيكية قويــة وتوضــع فــي صناديــق
قمامــة مغطــاة ومعتمــدة بواســطة إدارة النظافــة بــوزارة البلديــة والبيئــة.
مراقبة البناء

المقاييس والمواصفات المعترف
بها

يجب اســتعمال المقاييس والمواصفات المعترف بها في دولة قطر عند إجراء الحســابات
اإلنشائية ،شريطة استعمال سعة التحميل األدنى للتربة في حسابات األساسات.

الرسومات

تقــدم الرســومات والخرائــط وفقــا لمتطلبــات إدارة المناطــق الصناعيــة ومــن أربــع نســخ
متكاملــة علــى األقــل ،ويتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل مكتــب استشــاري معتمــد حســب
تصنيف لجنة المهندســين بحيث يحتوي على اســم المصمم مع التأكيد بســامة المبنى؛
ويجــب علــى المكاتــب االستشــارية التــي تشــرف علــى أي مبنــى ،التقيــد بالخرائــط المصدقــة
مــن إدارة المناطــق الصناعيــة والحــدود القانونيــة وتوقيــع تعهــد فــي االســتمارة الخاصــة
بذلــك.

رخصة البناء

ال يجوز بدء الحفر ألي مبنى أو تشــييد إال بعد الحصول على رخصة بناء من إدارة المناطق
الصناعية وتسليم األرض بصورة رسمية.

تعديل رخصة البناء

ال يســمح بإجــراء أي تعديــل علــى رخصــة البنــاء أو علــى الرســومات المعتمــدة أو أي
مســتند رســمي إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة بذلــك مــن إدارة المناطــق
الصناعيــة كمــا ال يعتمــد ذلــك التعديــل إال إذا كان موقعــا ومختومــا بالصــورة المطلوبــة مــن
إدارة المناطــق الصناعيــة.

تعديالت ما بعد البناء

يجــب عــدم تشــييد أو هــدم أي مبنــى أو القيــام بأيــة إضافــات أو تعديــات داخلية أوخارجية
( بمــا فــي ذالــك الفتحــات أو النوافــذ أو األبــواب الخارجيــة) قبــل الحصــول علــى موافقــة
مســبقة مــن إدارة المناطــق الصناعيــة ،والتقيــد بألــوان األصبــاغ المعتمــدة مــن قبــل إدارة
المناطــق الصناعيــة عنــد صبــغ المبنــى  ،وأن تخضــع عينــات هــذه المــواد لمراجعــة إدارة
المناطــق الصناعيــة.

مواد البناء

يجــب أن تكــون المــواد المســتخدمة فــي البنــاء فــي أي مبنــى جديــد أو أي إضافــات
أو تغييــرات فــي مبنــى قائــم ،ذات جــودة عاليــة وتتوافــق مــع المواصفــات القياســية
والعالميــة المعتــرف بهــا فــي دولــة قطــر.

شروط البدء في البناء

يشــترط علــى كل مــن لديــه رخصــة بنــاء أال يشــرع فيــه بــأي صــورة مــن الصــور إال بعــد أن يكــون
المســتثمر قــد اســتلم عالمــات حــدود القطعــة مــن إدارة المناطــق الصناعيــة كمــا يجــب
علــى المســتثمر المحافظــة علــى هــذه العالمــات ظاهــرة فــي موقعهــا دون أي عوائــق
حتــى اكتمــال البنــاء والتقيــد بهــا تقيــدا تامــا خــال عمليــة التنفيــذ.

السور الموقت

يشــترط قبــل الشــروع فــي أي بنــاء ،عمــل ســور علــى حــدود القطعــة المــراد إقامــة البنــاء
عليهــا وذلــك وفقــا للشــروط والمواصفــات التــي تحددهــا إدارة المناطــق الصناعيــة.

الفتات اإلنشاء

يجــب علــى األقــل وضــع الفتــة فــي مــكان العمــل مــع اإلنشــاءات بمقــاس 220 x 120
ســم ،وتثبيتهــا علــى ارتفــاع  280ســم أو علــى الســياج مــن الخــارج ويكتــب عليهــا بحــروف
واضحــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليز يــة اآلتــي:
• وزارة التجارة والصناعة
• إدارة المناطق الصناعية
• منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
• اسم المصنع
• رقم األرض
• اسم وعنوان المقاول
• اسم وعنوان االستشاري
• رقم رخصة البناء

البرنامج الزمني للتنفيذ

يجــب أن يقــدم المســتثمر إلدارة المناطــق الصناعيــة ،البرنامــج الزمنــي لتنفيــذ اإلنشــاءات قبــل
بدئها.

سالمة المرافق والمنشآت
المجاورة

علــى كل مــن يقــوم بأعمــال الهــدم أو البنــاء أو إنشــاء األساســات ،اتخــاذ جميــع اإلجــراءات
الالزمــة للمحافظــة علــى المنشــآت المجــاورة والعمــال والمــارة والشــوارع ومــا بداخــل
األرض أو فوقهــا بمــا فــي ذلــك أجهــزة ومنشــآت المرافــق العامــة

ساعات العمل

ال يجــوز القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال البنــاء بيــن غــروب الشــمس وشــروقها إالبعــد الحصــول
علــى موافقــة مســبقة مــن إدارة المناطــق الصناعيــة بحســب شــروطها.

نظافة الموقع

يجــب علــى المســتثمر أن يضــع جميــع مــواد البنــاء ومخلفاتــه داخــل الســياج ،وأن يعمــل على
ترحيــل المخلفــات واألنقــاض مــن الموقــع حســب األماكــن التــي تحددهــا إدارة المناطــق
الصناعيــة.

توصيل الخدمات العامة

ال يجــوز توصيــل أي مبنــى بالخدمــات العامــة مثــل الكهربــاء والمــاء والغــاز والهاتــف
والمجــاري العامــة إال بعــد توافــر الشــروط اآلتيــة:
• اكتمال المبنى وفقا لرخصة البناء والرسومات المعتمدة من إدارة المناطق الصناعية.
• إزالة جميع مخلفات وفضالت البناء من الموقع وتسطيحه وتسويته جيدا.
• إزالة جميع المكاتب والمخازن والسياجات تماما من موقع العمل وتركها نظيفة.

الكشف على مراحل البناء

علــى المســتثمر أن يطلــب مــن إدارة المناطــق الصناعيــة الكشــف علــى المبنــى عنــد
االنتهــاء مــن حفــر األساســات والتصر يــف وقواعــد األعمــدة؛ للتأكــد مــن صحــة عمــق الحفــر
ومقاســاته ومطابقــة ذلــك لخريطــة الموقــع وأيــة نواحــي فنيــة أخــرى.
شهادة إتمام البناء:
ال تمنــح شــهادة إتمــام البنــاء إال إذا اكتمــل المبنــى تمامــا مـ ًـن جميــع النواحــي ووفقــا
للرســومات المعتمــدة ،ورخصــة البنــاء وأصبــح صالحــا ومؤهــا للعمــل فيــه.

التدخل في األراضي المجاورة

ال يجــوز ألحــد أن يوجــه مزار يــب ميــاه األمطــار أو مجــاري الميــاه أو ميــاه الزراعــة أو الغســيل
إلــى أرض غيــره.

استخدام الساحات غير المرخص
بها

ال يجــوز اســتعمال شــارع أو مربــع أو مســاحة مفتوحــة تملكهــا إدارة المناطــق الصناعيــة
بواســطة أي شــخص أو جماعــة ،دون الحصــول علــى الموافقــة بذلــك مــن إدارة المناطــق
الصناعيــة.

تغيير الطالء الخارجي

ـة إلــزام المســتثمر أو مــن ينــوب عنــه بتعديــل وصيانــة مبانيــه،
يحــق إلدارة المناطــق الصناعيـ ً
كلمــا اقتضــى األمــر ذلــك وفقــا لللمواصفــات التــي تراهــا إدارة المناطــق الصناعيــة مناســبة
وعلــى المســتثمر تنفيــذ ذلــك .

إيقاف العمل

يحــق إلدارة المناطــق الصناعيــة إصــدار أمــر بإيقــاف البنــاء مؤقتــا إذا رأت أن العمــل الجــاري
تنفيــذه غيــر مطابــق للمواصفــات والرســومات المعتمــدة

الجهة المسؤولة عن اإلشراف
و تنفيذ اللوائح

تكون إدارة كل منطقة صناعية مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ هذه الالئحة.

شروط شغل األراضي والمباني

ال يجــوز اســتخدام أرض أو شــغلها ؛ كمــا ال يجــوز االســتخدام الكامــل أو الجزئــي أو التغييــر
الكامــل أو الجزئــي لمبنــى أو تشــييد تــم إقامتــه ،إال بعــد الحصــول علــى إذن مــن إدارة
المناطــق الصناعيــة ،بحيــث يوضــح أن الغــرض المقتــرح لشــغل هــذه األرض أوالمبنــى
أوالتشــييد يتفــق مــع أحــكام هــذه الالئحــة.

دخول الممتلكات والمباني

يحــق لموظفــي إدارة المناطــق الصناعيــة المخوليــن ،دخــول أي أراضــي أو مبانــي فــي
أي وقــت مناســب مــن أجــل أداء واجباتهــم التــي أوكلــت إليهــم مــن قبــل إدارة المناطــق
الصناعيــة.

تعليمات مهمة للمستثمر

 )1ينبغــي علــى المســتثمر صيانــة وصبــغ المبانــي والمنشــآت التــي يقيمهــا علــى األرض
المؤجــرة لــه ،بمــا فــي ذلــك المســاحات الداخليــة والخارجيــة مــن المبانــي والتركيبــات
والمجــاري والمواســير والكابــات ومواقــف الســيارات والحوائــط واألســوار واألراضــي
الفضــاء ،والمحافظــة عليهــا بشــكل دائــم وفقــا لمتطلبــات ومواصفــات اإلدارة فــي هــذا
الشــأن .
 )2ينبغــي عليــه عــدم وضــع أحمــال علــى األرضيــات أو الحوائــط أو األســقف تز يــد عــن
الطاقــة التــي تتحملهــا وفــق التصميمــات الخاصــة بالبنــاء.
 )3تخصيــص أماكــن خاصــة مســفلته داخــل األرض المؤجــرة للمســتثمر ،بحيــث تكفــي
الســتخدام الســيارات الخاصــة بالمشــروع وذلــك وفقــا لتوجيهــات اإلدارة فــي هــذا الشــأن
مــع عــدم الســماح لســياراته أو ســيارات المورديــن أو الــزوار بالوقــوف فــي الطــرق العامــة
للمنطقــة لفتــرة تز يــد عــن المــدة التــي تحددهــا اإلدارة حســب اللوائــح الداخليــة.
 )4ينبغــي علــى المســتثمر التقيــد ببنــود أحــكام الملحــق لعقــد اإليجــار المرفــق والمتعلــق
بالتخلــص مــن النفايــات الســائلة و والغاز يــة والصلبــة.
 )5ال تســتخدم األرض المقــام عليهــا المبانــي لحفــظ النفايــات الصناعيــة وغيرهــا ،وال يتــم
التخلــص منهــا فــي أي مــكان فــي المنطقــة الصناعيــة مــا عــدا األماكــن المخصصــة لهــا
 )6ينبغــي علــى المســتثمر عــدم اإلضــرار باآلخر يــن وإصــاح وتعويــض أي أضــرار تلحــق باألرضيــة
والمرافــق المجــاورة وإعادتهــا إلــى حالتهــا علــى نفقتــه الخاصــة.
 )7توفيــر وســائل الصحــة الوقائيــة ومقتضيــات الســامة لعمــال المشــروع ومراعــاة أحــكام
القوانيــن والتعليمــات الخاصــة بهــا والتــي تصدرهــا اإلدارة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة
بالدولــة.
 )8عــدم وضــع لوحــات داخــل منطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة خــارج األرض
المخصصــة لــه دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن اإلدارة.
 )9عدم تخزين أية بضائع أو خامات خطرة دون الحصول على موافقة اإلدارة بذلك.
 )10يحــق لــإدارة مــد أنابيــب أو كابــات أو أســاك أو خالفــه ،عبــر األرض المؤجــرة وذلــك
بهــدف توصيــل الخدمــات عنــد الحاجــة إلــى ذلــك.
متطلبات مخططات المباني للمصانع

أوال  :المتطلبات العامة

 )1تقديم أربع نسخ من المخططات على األقل .
 )2يجــب تقديــم صــورة عــن كتــاب إدارة المناطــق الصناعيــة الموضــح بــه تخصيــص قطعــة
األرض المؤجــرة.
 )3تقديم نسخة من الرسم المساحي لقطعة األرض.
-)4يجب مراعاة النقاط التالية:
أ -اســتخدام الميــاه لألغــراض المخصصــة لهــا فقــط وتبعــا لذلــك يجــب توضيــح الطريقــة
االقتصاديــة لالســتخدامات والعمليــات الالزمــة إذا كانــت هنــاك حاجــة الســتخدام الميــاه
فــي خــط االنتــاج.
ب -يجــب أال تحتــوي عمليــة الصــرف الصحــي علــى مــواد كيميائيــة تؤثــر علــى شــبكة
المجــاري بالمنطقــة الصناعيــة؛ ولهــذا يجــب علــى المصانــع اســتخدام معــدات فصــل
المــواد الكيميائيــة إذا لــزم االمــر.
 )5المخططات المعتمدة يجب أن تشتمل على:
أ -المخططات الصناعية
ب -المخططات المعمارية
ج -المخططات االنشائية
د -المخططات الصحية
ه -المخططات الكهربائية
و -المخططات المائية
ر -المخططات الهاتفية
و -مخططات مكافحة الحريق

(أ) مخطط الموقع العام للمشروع :
يجــب أن يبيــن موقعــه مــن اتجــاه الشــمال والشــوارع التــي تحــده وكذلــك األرض المخصصــة
للمشــروع بالمتــر المربــع ويجــب أن توضــح المخططــات مــا يلــي :
 )1أبعاد األرض المخصصة للمشروع
 )2موقع واجهة المشروع
 )3مداخل األفراد ومداخل السيارات والشاحنات
 )4موقع وأبعاد منطقة اإلنتاج
 )5موقع وأبعاد المخازن
 )6موقع وأبعاد مبنى اإلدارة وخدمات العمال وأي مباني أخرى
 )7موقع وأبعاد غرفة الكهرباء وغرفة الحارس
 )8االرتدادات:
وهي بين مباني المصنع وملحقاته وبين حدود األرض كحد أدنى ؛ وشروطها كالتالي

ثانيا :المخططات الصناعية

إرتدادات أمامية
إرتدادات مقابلة للشارع
إرتدادات جانبية
إرتدادات خلفية

 7.5م
 7.5م
5م
5م

 )9توضيح الشريط المشجر (بعرض  2متر على األقل ) محاط بسور المبنى.
(ب) المخطط الصناعي لآلالت:
يبين اآلتي :
 )1موقع اآلالت والمعدات المستخدمة
 )2المساحات الالزمة حول اآلالت
 )3مساحات التخزين المؤقت
 )4مستودع المواد الخام
 )5مستودع االنتاج
 )6ورشة الصيانة وقطع الغيار ( إن وجدت)
 )7مباني اإلدارة وخدمات العمال

ثالثا  :المخططات المعمارية

 )1مخطط الموقع العام:
يوضــح صــاالت التصنيــع؛ ومخــزن المنتجــات والمــواد الخــام والمبانــي اإلدار يــة والطــرق
الداخليــة ومواقــف الســيارات وطــرق دخــول وخــروج الســيارات والعمــال؛ وكذلــك المــواد
الخــام والمــواد المنتجــة؛ ويوضــح عليــه كافــة األبعــاد والمقاســات وتكــون بمقيــاس رســم
ال يقــل عــن مقيــاس  200:1طبقــا لســطح المصنــع.
 )2مخطط الواجهات والقطاعات:
يوضــح واجهــات وقطاعــات المصنــع وكذلــك المبانــي اإلدار يــة واألبعــاد واالرتفاعــات
ونوعيــة اإلنشــاء واألســقف والحوائــط واألرضيــات؛ وتكــون بمقيــاس رســم ال يقــل عــن
مقيــاس . 100 : 1
 )3مخطط المساقط األفقية للمباني اإلدارية وخدمات العمال :
ويكــون بمقيــاس رســم اليقــل عــن  ، 100 : 1وتوضــح عليــه كافــة األبعــاد والمقاســات
لألبــواب والنوافــذ.
)4جداول تفصيلية للفتحات  -أبواب ونوافذ:
مــع وصــف كامــل لنوعيــة هــذه الفتحــات وتكــون بمقيــاس اليقــل عــن  50 : 1وتوضــح
عليهــا المســاقط األفقيــة والقطاعــات والواجهــات كاملــة المقاســات بالتقار يــب.
 )5مخطط الشكل الخارجي لسور المصنع:
(رسومات خاصة تطلب من إدارة المناطق الصناعية) .
المالحظات المعمارية الواجب توفرها في المخططات المعمارية للمصانع:
 )1ضرورة توضيح الهيكل اإلنشائي ومباني اإلدارة والخدمات
( خرســاني أو معدنــي ) مــع توفيــر الرســومات للهيــكل الحديــدي عنــد إقامتــه علــى
نــوع معيــن مــن الهيــاكل.
 )2ضرورة االلتزام بعمل رصيف حول المبنى ال يقل عن  100سم .
 )3ضرورة رصف المساحة األمامية والجانبية لقطعة األرض بالخرسانة أو الطوب
المتشابك أو أي مادة أخرى توافق عليها إدارة المناطق الصناعية.
 )4األخــذ فــي االعتبــار ســهولة حركــة الســيارات والشــاحنات داخــل المصنــع مــع ضــرورة
توضيــح المســافة الالزمــة لــدوران الشــاحنات الكبيــرة إن وجــدت ؛ وذلــك طبقــا لنوعيــة
المصنــع.
 )5ضــرورة توفيــر اإلضــاءة والتهويــة الطبيعيــة لصالــة المصنــع؛ إال إذا ذكــر خــاف ذلــك
طبقــا لنــوع المصنــع ؛ كمــا يجــب توفــر اإلضــاءة والتهويــة الطبيعيــة للمبانــي اإلدار يــة
وخدمــات العمــال.
 )6ضــرورة توضيــح المداخــل والمخــارج الالزمــة للعمــال والمــواد األوليــة والمنتجــة
وأبــواب الطوارئ،مــع بيــان أبعــاد الفتحــات.

المالحظات المعمارية الواجب
توفرها في المخططات المعمارية
للمصانع

 )1ضرورة توضيح الهيكل اإلنشائي ومباني اإلدارة والخدمات
 ( )2خرســاني أو معدنــي ) مــع توفيــر الرســومات للهيــكل الحديــدي عنــد إقامتــه علــى نــوع
معيــن مــن الهياكل.
 )3ضرورة االلتزام بعمل رصيف حول المبنى ال يقل عن  100سم.
 )4ضرورة رصف المساحة األمامية والجانبية لقطعة األرض بالخرسانة أو الطوب
 )5المتشابك أو أي مادة أخرى توافق عليها إدارة المناطق الصناعية .
 )6األخذ في االعتبار ســهولة حركة الســيارات والشــاحنات داخل المصنع مع ضرورة توضيح
المسافة الالزمة لدوران الشاحنات الكبيرة إن وجدت ؛ وذلك طبقا لنوعية المصنع.
 )7ضــرورة توفيــر اإلضــاءة والتهويــة الطبيعيــة لصالــة المصنــع؛ إال إذا ذكــر خــاف ذلــك طبقــا
لنــوع المصنــع؛ كمــا يجــب توفــر اإلضــاءة والتهويــة الطبيعيــة للمبانــي اإلدار يــة وخدمــات
العمــال.
 )8ضــرورة توضيــح المداخــل والمخــارج الالزمــة للعمــال والمــواد األوليــة والمنتجــة وأبــواب
الطوارئ،مــع بيــان أبعــاد الفتحــات.

أ -مخططات األساس:
توضــح بهــا قطاعــات األعمــدة ومقاســاتها وتســليحها وقواعدهــا ومحاورهــا؛ والجهــود
التصميميــة لتحمــل التربــة أســفل األســاس؛ وقطــاع تفصيلــي لــكل قاعــدة ذات نمــوذج
مختلــف.
ب -مخططات المنشآت أعلى األساسات:
توضــح بهــا الهيــاكل واألســقف والجســور الرئيســية والثانويــة أيــا كانــت ( معدنية أو خرســانية
مســلحة ) وهــذه المخططــات تشــمل الجــداول المبينــة للمقاســات المختلفــة والتســليح
والقطاعــات التوضيحيــة والفواصــل اإلنشــائية الــخ.
رابعا  :المخططات اإلنشائية

ج -مخطط يوضح تفريد حديد التسليح للجسور الرئيسية:
مخطط تفريد حديد التسليح للجسور الرئيسية بمقياس رسم ال يقل عن مقياس
200 : 1
ه-مخططات للسور الخارجي وغرفة الحارس وغرفة الكهرباء:
مــع تفاصيــل القطاعــات الخرســانية وحديــد التســليح ،ويجــب أن تــدون علــى المخططــات
اإلنشــائية كافــة المالحظــات المهمــة التــي يراهــا المهنــدس المصمــم بمــا فــي ذلــك
نســب خلــط الخرســانة العاديــة والمســاحة وطــرق تثبيــت أجــزاء المنشــأ الحديــدي مــع بعضهــا
بالنســبة للهيــاكل الرئيســية ،ومايواصلهــا مــن وحــدات ثانويــة أخــرى؛ ومــا يتخــذ مــن احتياطــات
لســامة المبنــى لمقاومــة الر يــاح والحــرارة.

خامسا  :المخططات الصحية

• لوحــة تبيــن طــرق الصــرف والتغذيــة للميــاه بالموقــع العــام بمقيــاس رســم ال يقــل
عــن.200:1
• لوحــة تبيــن طــرق الصــرف والتغذيــة للمبانــي اإلدار يــة وغرفــة الحــارس وخدمــات العمــال
بمقيــاس رســم اليقــل عــن .100 : 1
لوحة توضح ميول األمطار لجميع المباني بقطعة األرض.

مالحظات يجب توفرها في
المخططات الصحية للمصانع

 )1ضرورة توفر تهوية وإضاءة طبيعية في دورات المياه
 )2ضــرورة االلتــزام بإيجــاد نظــام لمعالجــة الميــاه الناتجــة عــن الصناعــة فــي المصانــع التــي
تحتــاج إلــى ذلــك مثــل (مصانــع األســمنت ،والكيماويــات ،والمــواد الغذائيــة  ...الــخ) وذلــك
قبــل وصولهــا إلــى المجــاري العموميــة.
 )3ضــرورة الفصــل بيــن خطــوط الميــاه و خطــوط الصــرف الصحــي وإبعادهــا عــن بعضهــا
قــدر اإلمــكان .
 )4ضرورة توضيح أحجام أنابيب الصرف الصحي وأنابيب المياه

سادسا  :المخططات الكهربائية

يجب تصميم األعمال الكهربائية حسب مواصفات كهرماء .
المخططات المطلوبة:
 )1مخططــات إضــاءة لجميــع المبانــي بمــا فيهــا غرفــة الحــارس وغرفــة الكهربــاء وتتكــون
المخططــات مــن اآلتــي :
أ• مواقع وحدات اإلضاءة ووصفها .
ب -أعمال التسليك لإلضاءة من أماكن األحمال وحتى اللوحات ومفاتيح التحكم.
 )1مخططــات لمواقــع الماكينــات ،ومراكــز التحكــم ولوحــات التوز يــع ومســارات خطــوط
التغذيــة لــآالت ؛ويجــب أن توضــح هــذه المخططــات كافــة المعلومــات الكهربائيــة
الخاصــة بــاآلالت والمعــدات .
 )2مخطط عام للموقع مبينا كافة المباني واإلضاءة الخارجية ومسارات التغذية
ومسارات الكوابل بين اللوحة الرئيسية واللوحات الفرعية.
 )3مخططات لتفاصيل اللوحة الرئيسية واللوحات الفرعية :
اللوحة الرئيسية تتضمن :
• مقاسات كل أجهزة الحماية الداخلية والخارجية
• مقاسات كل الكابالت الداخلية والخارجية
• اللوحات الفرعية تتضمن:
• الحمل المغذي من كل دائرة
• مقاسات أجهزة الحماية
• مقاسات الكابالت

مخطط مجموعة التأريض

يحتــوي علــى المعلومــات الخاصــة بأســاك التار يــض ومصدرهــا ،مــع ذكــر المقاومــة
القصــوى المســموح بهــا للمجموعــة.
• يلــزم ذكــر أي معلومــات أخــرى خاصــة مثــل طــرق التســليك وأي معلومــات إضافيــة عــن
لوحــات التوز يــع ،وجــدول الرمــوز ،أو تفاصيــل عــن تركيبــات خاصــة وخالفــه.
• سعة الكابالت طبقا للجداول الموجودة لدى كهرماء
• يطلب تقديم حساب بمجموع األحمال المركبة للمصنع

ً
سابعا  :مخطط مكافحة الحريق

يجب األخذ في االعتبار ما يلي:
• بوابات ومخارج الطوارئ في المباني المختلفة للمصانع.
• تغطيــة الســالم والمخلفــات وفتحــات األرضيــة بمــادة تقــاوم االنــزالق مــع وضــع حواجــز
األمــن حولهــا .
• األخــذ فــي االعتبــار التهويــة الطبيعيــة أو الصناعيــة فــي جميــع أنحــاء المصنــع ،وخاصــة
األقســام التــي تحتــاج إلــى ذلــك.
• توضيح موقع اإلسعافات األولية.

خطوات الحصول على رخصة البناء للمنشأة الصناعية

بعد تخصيص قسيمة صناعية
للمستثمر ،يقوم بمراجعة قسم
اإلمداد الهندسي للقيام بالتالي

 )1التعرف على خطوات اإلنشاء المطلوبة.
 )2الحصــول علــى كتيــب الئحــة تطويــر منطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة بعــد دفــع
الرســوم المحــددة.
 )3الحصول على قائمة المكاتب االستشارية المعتمدة.
 )4اإلجابــة علــى أيــة استفســارات فنيــة أو الحصــول علــى استشــارة قبــل البــدء فــي
التصاميــم.

مرحلة إعداد التصميمات

 )1اختيار مكتب استشاري مصنف ومعتمد من قبل لجنة قبول المهندسين.
 )2يقــوم المكتــب االستشــاري بإعــداد مخطــط مبدئــي لتوز يــع المصنــع يبيــن كيفيــة
اســتغالل المســاحات حســب دليــل البنــاء ،ليتــم اعتمــاده.
 )3إعداد الخرائط التفصيلية للمنشأة الصناعية حسب دليل البناء.
 )4بعــد الحصــول علــى جميــع االعتمــادات يقــوم القســم بإصــدار رخصــة البنــاء معتمــدة
مــن مديــر اإلدارة.
 )5يلتــزم المســتثمر بدفــع الرســوم المفروضــة علــى إجــراءات اســتخراج رخصــة البنــاء واعتماد
الرسومات .

قائمة األلوان المعتمدة للمباني:
ينبغــي أن تكــون كافــة الطــاءات الخارجيــة للمبانــي والمرافــق ،ذات جــودة عاليــة وتتمتــع بمقاومتهــا للميــاه مــع درجــة حــرارة محليــة
معيار يــة.
ُ
يستخدم ظل اللون األبيض فقط ضمن الطالء الخارجي لكافة المباني ،ويستثنى من ذلك مباني المصانع.
فيما يتعلق ًبمباني المصانع ،فإن الطالء الخارجي لها سيتخذ ظالل األلوان التالية والمدرجة في الجدول رقم (،)1
وذلك وفقا لفئة الصناعات التي تنتمي إليها هذه المصانع:
 )1جدول
رمز التصنيف الصناعي
القياسي الدولي ISIC

النشاط الصناعي
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صناعة المواد الغذائية والمشروبات و التبغ

األلوان المكافئة
السقف
الجدار
RAL 9018
RAL 9002

32

المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية

RAL 4003

RAL 4006

33

صناعة الخشب ومنتجاته بما فيها األثاث

RAL 9001

RAL 1001

34

صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر

RAL 4005

RAL 4001

35

صناعــة الكيماويــات والمنتجــات الكيماويــة مــن النفــط والفحــم
ومنتجــات المطــاط والبالســتيك
صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية
)عدا النفط والفحم(
صناعة المنتجات المعدنية األساسية

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7047

RAL 7040

RAL 7047

RAL 7042

38

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة واالمكائن والمعدات

RAL 3015

RAL 3014

39

الصناعات التحويلية األخرى

RAL 3012

RAL 3012

36
37

LIST OF APPROVED COLOURS FOR BUILDINGS
All office and amenity building external paint will be of high quality, waterproof with standing local temperature.
The external shade for all buildings except factory building will be with white shade only.
External finish for factory buildings will have the following shades as per Table (1) as per category of industries.

TABLE –1
Equivalent Colours
Roof
Wall
RAL 9018
RAL 9002

ISIC Code

Industrial Activity
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Manufacture of Food, Beverages and Tobacco

32

Textiles, Wearing Apparel and Leather Industries

RAL 4006

RAL 4003

33

Manufacture of Wood and Wood Products
including Furniture
Manufacture of Paper, Paper Products, Printing
and Publishing
Manufacture of Chemicals, Petroleum, Coal,
Rubber, and Plastic Products
Manufacture of Non – Metallic Mineral Products
except Products and Petroleum and Coal
Basic Metal Industries

RAL 1001

RAL 9001

RAL 4001

RAL 4005

RAL 6021

RAL 6019

RAL 7040

RAL 7047

RAL 7042

RAL 7047

RAL 3014

RAL 3015

RAL 3012

RAL 3012

34
35
36
37
38
39

Manufacture of Fabricated Metal Products,
Machinery and Equipments
Other manufacturing Industries

التاريخ :
السيد /مدير إدارة المناطق الصناعية
دولة قطر
تعهد تصميم
اسم المشروع .............................................. :

Date:
To: The Director, Industrial Estates Department
State of Qatar
Design Undertaking
Project Title :………………………….

يرجــى التكــرم بالعلــم بــأن شــركتنا قــد كلفــت مــن
قبــل المســتثمر للقيــام بأعمــال التصميــم الهندســية
للمشــروع المذكــور أعــاه فــي منطقــة الصناعــات
الصغيــرة والمتوســطة ( المنطقــة الصناعيــة الجديــدة )
علــى قســيمة األرض رقــم ..............................:

Please be informed that the investor has
appointed our company to design the above
referenced project in Small and Medium
Scale Industrial Area (New Industrial Area) at
……………Plot No:

عليــه فأننــا نقــر هنــا بأننــا قــد صممنــا المشــروع وفقــا
لألســس الهندســية المتبعــة وكل القوانيــن والنظــم ذات
الصلــة بدولــة قطــر وبــإدارة المناطــق الصناعيــة .

We hereby confirm that, we have designed the
project in accordance with sound engineering
principles and practice, and in accordance
with all relevant laws and regulations of the
State of Qatar and Department of Industrial
Estates (DIE).
Therefore, we shall bear full responsibility
for any defect in or as a result of the design
(structural, mechanical or electrical). And
confirm that we are aware that the issue of the
Building Permit by DIE and/or the approval of
any relevant Governmental Agencies shall
not relieve us from this responsibility.

عليــه فإننــا نتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن اى خطــأ
فــي التصميــم أو ناجــم عــن التصميــم ( إنشــائي ،
ميكانيكــي  ،أو كهربائــي )  ،كمــا نقــر بأننــا علــى علــم تــام
بــأن الموافقــة علــى إصــدار رخصــة البنــاء مــن قبــل إدارة
المناطــق الصناعيــة أو الموافقــة الصــادرة مــن اى جهــة
حكومية ذات الصلة ال تعفينا من هذه المسؤولية.

االستشاري:

Consultants Information:

الشركة............................................................................

……………………………………………………Company:

الممثل...........................................................................:

Rep:…………………………………………………………...

المنصب.........................................................................:

Title:…………………………………………………………...

فاكس..........................................................................:

Fax:…………………………………………………………...

هاتف...........................................................................:

Tel:…………………………………………………………...

الختم ........................................................................:

Stamp:……………………............................................

التاريخ :التاريخ :
السيد  /مدير إدارة المناطق الصناعية
دولة قطر
تعهد إشراف
اسم المشروع .............................................. :
يرجــى التكــرم بالعلــم بــأن شــركتنا قــد كلفــت مــن
قبــل المســتثمر باإلشــراف علــى المشــروع المذكــور
أعــاه بمنطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة
فــي (المنطقــة الصناعيــة) علــى قســيمة أرض رقــم
...............................
عليــه فإننــا نتحمــل المســؤولية الكاملــة فــي اإلشــراف
علــى هــذا المشــروع وفقــا لرخصــة البنــاء المعتمــدة
وكل القوانيــن والنظــم ذات الصلــة بدولــة قطــر وبــإدارة
المناطــق الصناعيــة ( وحســب المعاييــر والمواصفــات
القياســية للتنفيــذ وخاصــة القانــون رقــم ( )4لســنة 5891
م بشــأن تنظيــم المبانــي وجميــع لوائحــه التنفيذيــة
) وفــي حالــة إنهــاء او إلغــاء تكليفنــا باإلشــراف علــى
المشــروع فأننــا نتعهــد بأخطــار إدارة المناطــق الصناعيــة
كتابيــا كمــا ســنتحمل المســؤولية الكاملــة مــن اى إجــراء
مخالــف لمــا ورد فــي نــص هــذه االتفاقيــة  ،كمــا إننــا
علــى علــم تــام بــأن الموافقــة علــى إصــدار رخصــة البنــاء
مــن اى جهــة حكوميــة ذات الصلــة ال تعفينــا مــن هــذه
المســؤولية.

االستشاري:

Date:
To: The Director, Industrial Estates Department
State of Qatar
Supervision Undertaking
Project Title :………………………….
Please be informed that the investor has
appointed our company to supervise the
construction of the above referenced project
in Small and Medium Scale Industrial Area,
……………………New Industrial Area at Plot No:
Therefore, we shall bear full responsibility for
the supervision of the project in accordance
with the approved Building Permit and
all relevant laws and regulations of the
State of Qatar and DIE (including standard
measurements & description as mentioned
in law no.4 for the year 1985 regarding the
Organization of Building Construction). If
our supervision services are terminated we
will inform DIE in writing. Further, we shall
bear full responsibility for any action contrary
to the aforementioned conditions. We are
aware that, the issue of the Building Permit
by DIE and or the approval of any relevant
Governmental Agencies shall not relieve us
from this responsibility.

Consultants Information:

الشركة............................................................................

……………………………………………………Company:

الممثل...........................................................................:

Rep:…………………………………………………………...

المنصب.........................................................................:

Title:…………………………………………………………...

فاكس..........................................................................:

Fax:…………………………………………………………...

هاتف...........................................................................:

Tel:…………………………………………………………...

الختم ........................................................................:

Stamp:……………………............................................

التاريخ :
السيد  /مدير إدارة المناطق الصناعية
دولة قطر
تعهد مقاول
اسم المشروع ................................. :
يرجــى التكــرم بالعلــم بــأن شــركتنا قــد كلفــت مــن قبــل
المســتثمر بأعمــال إنشــاء المشــروع المذكــور أعــاه
بمنطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة فــي (
المنطقــة الصناعيــة ) علــى قســيمة األرض
رقم ...............:
عليــه فإننــا نتحمــل المســؤولية الكاملــة إلنشــاء هــذا
المشــروع وفقــا لرخصــة البنــاء المعتمــدة وكل القوانيــن
والنظــم ذات الصلــة بدولــة قطــر وبــإدارة المناطــق
الصناعيــة ( وحســب المعاييــر والمواصفــات القياســية
للتنفيــذ وخاصــة القانــون رقــم ( )4لســنة  5891م بشــأن
تنظيــم المبانــي وجميــع لوائحــه التنفيذيــة ) وفــي حالــة
إنهــاء و إلغــاء وجودنــا فــي موقــع البنــاء فأننــا نتعهــد
بأخطــار إدارة المناطــق الصناعيــة كتابيــا كمــا ســنتحمل
المســؤولية الكاملــة مــن اى إجــراء مخالــف لمــا ورد فــي
نــص هــذا التعهــد ،كمــا إننــا علــى علــم تام بــأن الموافقة
علــى إصــدار رخصــة البنــاء مــن اى جهــة حكوميــة ذات
صلــة التعفينــا مــن هــذه المســؤولية.
أخيــرا فإننــا نؤكــد علــى االلتــزام بجميــع القوانيــن الصــادرة
مــن إدارة المناطــق الصناعيــة ذات الصلــة  ،وليســت حصــرا
علــى  :رخصــة البنــاء  ،موافقــة البــدء فــي البنــاء  ..الــخ ،
اللوحــة اإلعالنيــة للمشــروع وتحديــد الموقــع  ،إجــراءات
الســامة  ،تخز يــن المخلفــات وإزالتهــا .

بيانات المقاول:
الشركة............................................................................
الممثل...........................................................................:
المنصب.........................................................................:
فاكس..........................................................................:
هاتف...........................................................................:
الختم ........................................................................:

Date:
To: The Director, Industrial Estates Department
State of Qatar
Construction Undertaking
Project Title :………………………….
Please be informed that the investor has
appointed our company to construct the
above referenced project in Small and
Medium Scale Industrial Area, New Industrial
Area at Plot No:……………….
Therefore, we shall bear full responsibility for
the construction of the project in accordance
with the approved Building Permit and
all relevant laws and regulations of the
State of Qatar and DIE (including standard
measurements & description as mentioned
in law no.4 for the year 1985 regarding the
Organization of Building Construction). If
our construction services are terminated we
will inform DIE in writing. Further, we shall
bear full responsibility for any action contrary
to the aforementioned conditions. We are
aware that the issue of the Building Permit
by DIE and/or the approval of any relevant
Governmental Agencies shall not relieve us
from this responsibility.
Finally, we confirm that we will comply with
all DIE regulations related to, but not limited
to Building Permit, approval to proceed, etc,
site hoarding and signage, safety and refuse
storage and removal.
Contractors information
……………………………………………………Company:
Rep:…………………………………………………………...
Title:…………………………………………………………...
Fax:…………………………………………………………...
Tel:…………………………………………………………...
Stamp:……………………............................................

