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 الرتخيص بإنشاء املالهى 

 

  المحافظة  :  الترخيص جهة 
. إدارة الرخص  : االدارة المختصة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :المستندات المطموبة- 1
 يقدم طمب الترخيص فى إقامة المميى أو إداراتو إلى الجية المختصة عمى النموذج المعد 1/1

(  1مرفق رقم  ):                                 لذلك ويذكر فى الطمب مايمى 
اسم الطالب ولقبو وجنسيتو وسنو ومحل ميبلده وصناعتو ومحل إقامتو وعنوانو الذى توجو إليو فيو - 1

. المكاتبات 
اسم كل من مستغل المميى ومديره المشرف عمى األعمال فيو ولقبو وجنسية وسن ومحل ميبلد - 2

. ومحل إقامة كل منيم ورقم وتاريخ الترخيص الخاص بكل منيم والجية الصادر منيا 
. نوع المميى موضوع الطمب - 3
. عنوان المميى واسم ولقب مالك العقار أو المكان الذى سيفتح فيو - 4
. اإلسم التجارى المقترح لممميى - 5
. القيمة اإليجارية لممميى - 6
. عدد من يستخدمون فيو - 7
. عدد المقاعد أو األشخاص الذين يتسع ليم المميى - 8
. نوع اآلالت المستعممة فى المميى وقوتيا وكيفية تشغيميا - 9
 
  ثبلث نسخ من رسم عام لمموقع المطموب إقامة أو إدارة المميى فيو عمى خريطة مساحية بمقياس  1/2

 بالنسبة إلى القرى مبينا عمييا موقع المميى فى 2500:1 بالنسبة إلى المدن وعن 1000:1ال يقل عن 
ويجوز فى حالة تعذر الحصول عمى .  مترا عمى األقل 250حدود دائرة مركزىا ىذا الموقع ونصف قطرىا 

. الخرائط المساحية تقديم رسومات كروكية معدة بمعرفة ميندس نقابى 
  شيادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة سوابقو فإذا كان أجنبيا يقدم شيادة من دار التمثيل 1/3

الدبموماسى أو القنصمى لمدولة التابع ليا عن سوابقو أو بحسن سيره أو سموكو وفى حالة ما إذا كان 

                                                 
 372 فى شأى تفىيض الوحبفظيي فى بعض اإلختصبصبث الىاردة ببلقبًىى رقن 1961 لسٌت 717قزار وسيز الشئىى البلديت والقزويت رقن  

.  فى شأى الوالهى 1956لسٌت 

.  فى شأى الوالهى1956 لسٌت 372 بتٌفيذ بعض أحكبم القبًىى رقن 1957 لسٌت 425قزار وسيزالشئىى البلديت والقزويت رقن  
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الطالب ىيئة أو شركة فترفق بالطمب أيضا صورة معتمدة من مستندات تكوينيا ومن األوراق الخاصة 
. بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون 

 مبينا 200:1 نسخ من رسم ىندسى لمتخطيط العام لمموقع بمقياس رسم ال يقل عن 3  عدد 1/4 
. عمييا مساحة وأبعاد المكان المخصص إلقامة المميى والشوارع التى يطل عمييا وعرضيا 

أو خطاب من الضرائب العقارية  (مع اإلطبلع عمى األصل  )  صورة عقد اإليجار أو التمميك 1/5 
. بالقيمة اإليجارية لممميى 

.  سنة 30 ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منيا لمن يقل سنو عن 1/6 
 
 :تقدم المستندات التالية فى حالة العمل مستغبل أو مديرا أو مشرفا عمى أعمال فى مميى  1/7 

.  صورة شخصية لمطالب 2 -
شيادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة سوابقو فإذا كان طالب الترخيص أجنبيا قدم شيادة  -

من دار التمثيل الدبموماسى أو القنصمى لمدولة التابع ليا عن سوابقو أو بحسن سيره 
 .وسموكو 

اذا كان طالب الترخيص فى اإلستغبلل أو اإلدارة شركة أو ىيئة فيرفق بالطمب أيضا صورة  -
معتمدة من مستندات تكوينيا ومن األوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن أعمال 

 .اإلستغبلل واإلدارة 

 .شيادة طبية لمعمل فى تشغيل آالت العرض السينمائى تفيد بثبوت لياقتو ليذا العمل  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372 بتٌفيذ بعض أحكبم القبًىى رقن 1957 لسٌت 425قزار وسيز الشئىى البلديت والقزويت رقن  
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: الرسوم - 2
 35 من مساحة المميى بحيث ال يقل عن جنيو واحد وال يزيد عن 2 قروش رسم معاينة عن كل م5 - 

. جنيو ويسدد خبلل شير من تاريخ اإلببلغ بقبول الطمب بصفة مبدئية 
 من أرضية كل دور من أدوار المميى داخبل فيو الخارجات واألفنية 2 قرش رسم نظر عن كل م2 - 

المكشوفة ويسدد خبلل ستة شيور من تاريخ تكميف طالب الترخيص بتقديم الرسومات التفصيمية 
. لممميى 

من القيمة اإليجارية السنوية لممميى بحيث ال يقل عن جنيو واحد وال يزيد عن % 5رسم تفتيش بواقع - 
ذا كان المميى مرخص لو ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو الخمور يكون الرسم  مائة جنيو سنويا ، وا 

  .ثبلثة أمثال وذلك بحيث ال يقل عن ثبلثة جنيو أو يزيد عن ثبلثمائة جنيو ال غير سنويا 
 . مميم فى حالة طمب الترخيص مستغبل أو مديرا أو مشرفا عمى أعمال فى المميى 600- 
.  جنيو فى حالة طمب مزاولة أكثر من عمل داخل المميى 1- 
.  مميم لمزاولة نشاط تشغيل آالت العرض 600- 
.  ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد عمى الترخيص بإنشاء مميى 300.1- 
 
: اإلجراءات / 3
 
 يقدم طمب الترخيص إلى الجية المختصة مشتمبل عمى البيانات ومرافقا لو األوراق والخرائط 3/1

وعمى الجية المقدم إلييا الطمب أن تبدى رأييا فى مرفقاتو فى ميعاد . والرسومات المنصوص عميا 
. اليجاوز شيرا من تاريخ وصولو 

 
سواء كانت منشأة  ( 2المرفق رقم  ) تسرى أحكام ىذا الترخيص عمى المبلىى المبينة أنواعيا فى 3/2

من البناء أو الخشب أو األلواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى او كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات 
ولوزير التخطيط والتنمية المحمية بقرار . أو عمى أية وسيمة من وسائل النقل البرى أو النيرى أو البحرى 

. منو أن يعدل فى ىذا الجدول باإلضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر 
 

                                                 
 . فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372 بتٌفيذ بعض أحكبم القبًىى رقن 1957 لسٌت 425قزار وسيز الشئىى البلديت والقزويت رقن  

 . 1960 لسٌت 1022قزار وسيز الشئىى البلديت والقزويت رقن  
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 يعمن الطالب بالموافقة عمى موقع المميى أو رفضو فى ميعاد اليجاوز خمسة وأربعين يوما من 3/3
تاريخ أداء رسم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة عمى الموقع فوات ىذه المدة دون تصدير إخطار لمطالب 

. بالرأى 
 فى حالة الموافقة عمى موقع المميى يكمف الطالب بتقديم الرسومات الخاصة بو مستوفاة ومطابقة 3/4

وعمى .لئلشتراطات العامة الواجب توافرىا فيو عمى أن يرفق بيا اإليصال الدال عمى أداء رسم النظر 
الجية المقدم إلييا الطمب أن تبمغ الطالب رأييا فى الرسومات خبلل ثبلثين يوما من تاريخ وصوليا 

ويعتبر فى حكم الموافقة عمييا فوات ىذا الميعاد دون تصدير إخطار لمطالب بالرأى وفى حالة الموافقة 
. يعمن الطالب باإلشتراطات الخاصة الواجب توافرىا فى المميى 

 
 عند وفاة المرخص لو بالمميى يجب عمى من آلت إلييم الممكية إببلغ الجية المختصة خبلل 3/5

أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائيم واسم من ينوب عنيم ويكون ىذا النائب مسئوال عن تنفيذ أحكام ىذا 
القانون والقرارات المنفذة لو وعمييم إتخاذ اإلجراءات البلزمة لنقل ترخيص المميى إلييم خبلل أربعة 

. شيور من تاريخ الوفاة 
 
 يجوز التنازل عن ترخيص المميى بموافقة الجية المختصة وعمى المتنازل إليو خبلل أسبوعين من 3/6

تاريخ التنازل أن يقدم طمبا بنقل الترخيص إليو مرافقا لو عقد التنازل مصدقا عمى توقيعات طرفيو بأحد 
. مكاتب التوثيق وعمى الجية المقدم إلييا الطمب أن تثبت فيو خبلل ثبلثين يوما من تاريخ تقديمو 

 
 عمى المرخص لو بالمميى إببلغ الجية المختصة بإسم مستغمو وعمى المستغل إببلغ تممك الجية 3/7

 .بإسم مدير المميى أو المشرف عمى أعمال فيو وذلك قبل مباشرة أى منيما لعممو 
 
 
: الضوابط واإلشتراطات - 4
 
 ال يجوز إقامة أى مميى أو إداراتو إال بعد الحصول عمى ترخيص فى ذلك ويجوز أن يشمل 4/1

الترخيص أكثر من نوع من أنواع المبلىى تشغل مكانا واحدا ، كما يجوز أن يشمل الترخيص أى محل من 
المحال الصناعية أو التجارية أو المحال العامة من النوع األول الممحقة بالمميى والتى يستمزميا مباشرة 

. نشاطو األصمى 
                                                 

.  فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372القبًىى رقن  
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:  يجب أن تتوافر فى المبلىى اإلشتراطات التالية 4/2
وىى اإلشتراطات الواجب توافرىا فى كل المبلىى أو فى أى نوع منيا وفى : اإلشتراطات العامة - (أ)

ويجوز بقرار منو اإلعفاء من . مواقعيا ويصدر بيذه اإلشتراطات قرار من وزير التخطيط والتنمية المحمية 
مرفق رقم  ).        كل أو بعض ىذه اإلشتراطات فى بعض الجيات إذا وجدت أسباب تبرر ىذا اإلعفاء 

3 .)
وىى اإلشتراطات التى ترى الجية المختصة بإصدار الترخيص وجوب توافرىا : اإلشتراطات الخاصة - (ب)

وكذلك أية إشتراطات أخرى ترى المحافظة أو المديرية وجوب . فى المميى المقدم عنو طمب الترخيص 
. توافرىا لصالح األمن العام 

ولوزير التخطيط والتنمية المحمية بقرار منو أن يضيف إشتراطات جديدة يجب توافرىا فى أى مميى 
. مرخص بو 

 
 عمى الطالب بعد إقامة المميى طبقا لئلشتراطات والرسومات المعتمدة إببلغ الجية المقدم إلييا 4/3

فإذا ثبت ليا . الطمب وعمى ىذه الجية التحقق من تمام اإلشتراطات خبلل ثبلثين يوما من اإلببلغ 
. إتماميا صرف الترخيص مرافقا لو اإلشتراطات الواجب توافرىا فى المميى عمى الدوام 
فإذا لم تتم . وفى حالة عدم إتمام ىذه اإلشتراطات يسمح لمطالب بميمة ال تجاوز ثبلثة شيور 

اإلشتراطات خبلليا فمو أن يحصل عمى ميمة أو أكثر ال يجاوز مجموعيا ستة شيور عمى أن يقوم بأداء 
ذا لم تتم اإلشتراطات  رسوم إعادة معاينة عن كل ميمة من ىذه الميل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة وا 

وتعاد المعاينة عند إنتياء كل ميمة أو قبل إنتيائيا بناء عمى إخطار .  فى نياية ىذه الميل رفض الطمب
من الطالب بأنو أتم اإلشتراطات وتبدأ الميمة من تاريخ المعاينة التى تسبقيا ويجوز لمطالب قبل إنتياء 

  .الميمة بوقت كاف أن يطمب مدىا فى الحد األقصى لمميل المنصوص عمييا فى الفقرة السابقة 
 
 إذا لم يقم الطالب بإتمام اإلشتراطات خبلل سنتين من تاريخ الموافقة عمى الرسومات أعتبرت ىذه 4/4

. الموافقة كأن لم تكن 
 
دارة مميى إلى األشخاص اآلتى بيانيم 4/5 .  ال يجوز إعطاء الترخيص بإقامة وا 
. المحكوم عمييم بعقوبة جنائية ولم يرد إلييم إعتبارىم - (أ)
. المحكوم عمييم فى جريمة مخمة باألمانة أو الشرف ولم يرد إلييم إعتبارىم - (ب)

                                                 
 . فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372قزار رئيس الجوهىريت ببلقبًىى رقن  
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المحكوم عمييم فى جريمة حكم بسبب وقوعيا إغبلق المميى والمحل العام الذى كانوا يستغمونو أو - (ج)
يديرونو أو يشرفون عمى أعمال فيو لمدة ثبلثة شيور ولم تمض ثبلث سنوات عمى صدور الحكم 

. بالعقوبة 
عديمى األىمية أو ناقيصييا إال إذا إشتمل طمب الحصول عمى الترخيص عمى إسم النائب الذى - (د)

. يكون مسئوال عن أية مخالفة 
 
 ال يجوز ألى شخص أن يستغل مميى أو أن يعمل مديرا لو أو مشرفا عمى أعمال فيو إال بعد 4/6

. الحصول عمى ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم المقررة 
 
:  سنة إال بالشروط اآلتية 21 ال يجوز أن يعمل فى المميى أشخاص تقل سنيم عن 4/7
.  سنة بموافقة أولياء أمورىم 18سنة واإلناث البلتى تبمغ سنين 12الذكور الذين تبمغ سنيم - (أ)
 سنة بموافقة أولياء أمورىم ووزارة الداخمية 18سنة وتقل عن 12اإلناث البلتى تبمغ سنين - (ب)

. والمحميات 
سنة بموافقة أولياء أمورىم ووزارة الصحة ووزارة الداخمية 12األشخاص الذين تقل سنيم عن - (ج)

. والمحميات 
 
 ال يجوز بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة لرواد المميى إال بترخيص خاص فى ذلك 4/8

وال .يصدر من المدير العام إلدارة الرخص بعد موافقة وزارة الداخمية وبناء عمى توصية وزارة السياحة 
 سنة أو لمن كانوا فى حالة سكر بين 21يجوز تقديم ىذه المشروبات لؤلحداث الذين تقل سنيم عن 

ولمدير إدارة عام إدارة الرخص رفض منح ىذا الترخيص أو تحديد مدتو أو تقيده بأى شرط كما يجوز 
بموافقة وزارة الداخمية أو بناء عمى طمبيا وقف العمل بو مؤقتا فى المناسبات كاألعياد والموالد 

واإلنتخابات وىذا الترخيص شخصى وال يسرى الترخيص إال بالنسبة إلى المميى المعطى عنو ويمغى إذا 
توفى المرخص لو بالمميى أو تغيير ألى سبب ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إلييم 

 .ممكية ىذا المحل أو المستغل الجديد
 
 ال يجوز فى المبلىى لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من األلعاب ذات الخطر عمى مصالح الجميور 4/9

وفى حالة مخالفة حكم ىذه المادة تضبط األدوات .وىى التى يصدر بتحديدىا قرار من وزير الداخمية 
ويستسنى من ذلك العقود التى تبرميا . والنقود وغيرىا من األشياء التى إستعممت فى إرتكاب الجريمة 

                                                 
 . فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372قزار رئيس الجوهىريت ببلقبًىى رقن  
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الحكومة مع الشركات أوالمؤسسات فى مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحيا رخصا فى مزاولة ألعاب 
القمار فى المبلىى الموجودة فى تمك المناطق عمى أن يقتصر الدخول إلى األماكن التى تزاول فييا تمك 

األلعاب عمى األجانب البالغين وأن يكون دخوليم بمقتضى جوازات سفرىم أو تصاريح اإلقامة 
ولو أن يفرض عمى . ولوزيرالتخطيط والتنمية المحمية إلغاء ىذه التراخيص فى حالة مخالفة ىذه الشروط 

يرادات كل منيا من لعب القمار بحيث ال يجاوز الرسم  تمك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا يتناسب وا 
نصف ىذه اإليرادات وتخصص حصيمة ىذا الرسم لموجوه التى يعينيا وذلك مالم يتفق فى العقود عمى 

. غير ذلك 
 
:  يحظر فى المميى 4/10
التدخين فى المبلىى المقفمة إال إذا كان مرخصا بالتدخين فييا وفى حالة المخالفة يخرج المدخن - (أ)

. من المميى فورا 
. سماح إدارة المميى بالوقوف أو الجموس فى الممرات أو شغميا ولرجال البوليس إخبلؤىا فورا - (ب)
. سماح إدارة المميى لغير مستخدمى وعمال المميى بالدخول فيو فى غير أوقات العرض - (ج)
إرتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخمة بالحياء أو األدب أو النظام داخل المميى أو التغاضى عنيا - (د)

. ولرجال البوليس أن يخرجوا فورا كل من يخالف ذلك 
وال يجوز بيع تذاكر المميى فى غير األماكن المخصصة لذلك فيو إال بترخيص خاص من إدارة الرخص 

. وفى حالة المخالفة تضبط التذاكر والنقود 
 
 : تمغى رخصة المميى فى األحوال األتية 4/11
لغاء الترخيص - (أ) . إذا أبمغ المرخص لو الجية المختصة بوقف العمل بالمميى وا 
.  شيرا متصمة 24إذا أوقف العمل بالمميى لمدة - (ب)
. إذا أزيل المميى ولو أعيد إنشاؤه - (ج)
. إذا كان المميى ثابتا ثم نقل من مكانو - (د)
. إذا تم تغير نوع المميى أو الغرض المخصص لو - (ه)
. إذا أصبح المميى غير قابل لمتشغيل - (و)
.  إذا صدر حكم نيائى بإغبلق المميى لمدة ثبلثة شيور - (ى)
 

              

                                                 
.  فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372قزار رئيس الجوهىريت ببلقبًىى رقن  
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( 1)مرفق رقم  
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( 2)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

بيان أنواع املالهى                            
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: القسم األول  
 
. المسارح ودورالتمثيل المقفمة التى يزيد عدد المقاعد فييا عمى خمسمائة مقعد - 1
. التى يزيد عدد المقاعد فييا عمى خمسمائة مقعد  (الصيفية  )المسارح ودور التمثيل المكشوفة - 2
. دورالسينما المقفمة التى يزيد عدد المقاعد فييا عمى خمسمائة مقعد - 3
. التى يزيد عدد المقاعد فييا عمى خمسمائة مقعد (الصيفية  )دور السينما المكشوفة - 4
. حمقات اإلنزالق المخصصة لمعرض التى تتسع لعدد يزيد عمى خمسمائة شخص - 5
القاعات المخصصة إلقامة الحفبلت أيا كان نوعيا سواء كانت حفبلت الزفاف أو غيرىا مما يقدم فييا - 6

. أنواع من الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو التمثيل والتى تتسع لعدد يزيد عمى مائتى شخص 
. دور الكازينو المخصصة لعدد يزيد عمى مائتى شخص - 7
. المخصصة لعدد يزيد عمى مائتى شخص  (كباريو  )الحانات الميمية - 8
 

: القسم الثانى 
 
. المسارح ودورالسينما المقفمة التى يكون عدد المقاعد فييا خمسمائة أو أقل - 1
. التى يكون عدد المقاعد فييا خمسمائة أو أقل  (الصيفية  )المسارح ودور السينما المكشوفة - 2
. دور السينما المقفمة التى يكون عدد المقاعد فييا خمسمائة أو أقل - 3
. التى يكون عدد المقاعد فييا خمسمائة أو أقل  (الصيفية  )دور السينما المكشوفة - 4
. حمقات اإلنزالق المخصصة لمعرض التى تتسع لخمسمائة شخص أوأقل - 5
القاعات المخصصة إلقامة الحفبلت أيا كان نوعيا سواء كانت حفبلت الزفاف أو غيرىا مما يقدم فييا - 6

. أنواع من الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو التمثيل والتى تتسع لعدد ال يتجاوز مائتى شخص 
. دور الكازينو المخصصة لمائتى شخص أو أقل - 7
.  المخصصة لمائتى شخص أو أقل  (كباريو  )الحانات الميمية - 8
 
 
 

( 3)مرفق رقم 
                                                 

.  فى شأى الوالهى 1956 لسٌت 372قزار رئيس الجوهىريت ببلقبًىى رقن  

 . 1956 لسٌت 372 بتعديل بعض األحكبم الىاردة فى القبًىى رقن 1966 لسٌت 231قزار وسيز اإلسكبى والوزافق رقن  
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 المشار إليو 1956 لسنة 372ىذه اإلشتراطات عمى جميع المبلىى الخاضعة ألحكام القانون رقم  تسرى أحكام -
. مالم ينص عمى ما يخالفيا فى اإلشتراطات العامة المقررة لنوع معين منيا 

: الموقع 
متر البعد بين أية نقطة من حدود المميى وبين أقرب نقطة من حدود 100يجب أال يقل عن  -

المؤسسات العبلجية التى تحتوى عمى عشرين سريرا عمى األقل أو دور العبادة المصرح بإقامة 
الشعائر الدينية فييا أو معاىد التعميم الحكومية أو الخاضعة إلشراف وزارة التربية والتعميم عمى أنو 

ال يجب توافر ىذا البعد عن دور العبادة ومعاىد التعميم إذا كانت مواعيد العمل بتمك المبلىى ال 
 500كما يجب أال يقل البعد عن .تتعارض مع مواعيد إقامة الشعائر الدينية أو الدراسة بالمعاىد 

متر بين أية نقطة من حدود المميى وبين أقرب نقطة من حدود مزارع المجارى أو مقالب المواد 
ويراعى أن تكون مواقع المبلىى مكشوفة طبقا لمتخطيط العام . البرازية أو قمائن الجير أو المدابغ 

لممدن أو فى األحياء والجيات والشوارع التى يصدر بتحديدىا قرار من وزير التخطيط والتنمية 
. المحمية 

يجب إستيفاء األبعاد المقررة لمصالح الرى والطرق والكبارى والييئة العامة لسكك حديد جميورية  -
 .مصر العربية أو فروعيا إذا كان المميى قريبا لمرافق تمك الجيات 

يجب أن تكون واجية المميى مطمة عمى طريق عام أو عمى ممر خاص متصل بطريق عام وفقا  -
 :لئلشتراطات األتية 

 متفرج وجب فتح المميى عمى طريق عام ال يقل عرضو 500إذا كان عدد من يتسع ليم المميى ال يزيد عمى - 1
عن عشرة أمتار ومفتوح لممرور من جيتين أو عمى ممر خاص يستعمل لممشاه فقط وال يقل عرضو عن خمسة 

. أمتار ويتصل بطريق عام ال يقل عرضو عن عشرة أمتار مفتوح لممرور من الجيتين 
 متفرج وجب فتح المميى عمى طريقين عامين ال يقل 500إذا كان عدد من يتسع ليم المميى يزيد عمى - 2

وال يجوز فتحو عمى طريق عام واحد إال إذا كان عرض الطريق يزيد عمى .عرض كل منيما عن عشرة أمتار 
عشرة أمتار بنسبة متر واحد لكل مائة متفرج يزيدون عمى الخمسمائة األول الذين يتسع ليم المميى وأن يفتح 
أيضا عمى ممر خاص متصل بالطريق العام وال يقل عرضو عن مترين ونصف إذا فتح عميو باب واحد لمخروج 

ذا فتح المميى عمى ممر خاص وجب أال . ويزاد عرض ىذا الممر بمقدار عروض األبواب األخرى المفتوحة عميو  وا 
يقل عرضو عن عشرة أمتار وأن يقتصر استعمالو عمى المشاة فقط وأن يتصل بطريق عام ال يقل عرضو عن الحد 
المذكور آنفا وأن يفتح المميى عمى ممر إضافى خاص يتصل بالطريق العام ال يقل عرضو عن مترين ونصف إذا 

. فتح عميو باب واحد لمخروج ويزداد عرض ىذا الممر بمقدار عروض األبواب األخرى المفتوحة عميو 
مواد اإلنشاء والبناء 

ذا أقيم المميى  - إذا كان المميى منشأ من البناء وجب أن تكون مواد البناء غير قابمة لئلحتراق ، وا 
من تركيبات خشبية أو غيرىا من التركيبات الخفيفة فى الحاالت التى توافق عمييا اإلدارة العامة 

لموائح والرخص وجب أن تقام من مواد مقاومة لمحريق أماكن تحضير المأكوالت والمشروبات ودورات 
                                                 

.  فى شأى اإلشتزاطبث العبهت الىاجب تىافزهب فى الوالهى 1957 لسٌت 1655قزار وسيز الشئىى البلديت والقزويت رقن  
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ذا أقيم المميى فى العائمات .المياه وغيرىا من األماكن التى يوجد بيا مواقد أو نيران أو محركات  وا 
أو عمى أحد وسائل النقل البرى أو النيرى أو البحرى المصنوعة من الخشب وجب أن تكون األماكن 

ويراعى فى المبلىى التى تنشأ من مواد أخرى أن .التى تتعرض لمنيران من مواد مقاومة لمحريق 
يسمح النشاط الذى يزاول فييا بإستعمال تمك المواد وأن توافق عمى إستعماليا اإلدارة العامة لموائح 

. والرخص 
تنشأ من مواد غير قابمة لئلحتراق غرف الممثبلت والممثمين والسبللم وصاالت العرض واألماكن  -

 ويجب أن تكون أبواب غرف الممثبلت والممثمين –التابعة ليا كالدىاليز وأماكن التدخين وغيرىا 
 بوصة وتنشأ من مواد غير 1/8وغرف الورش والمستودعات والمخازن من صاج ال يقل سمكو عن 

 .سيمة اإلحتراق المسارح ومنصات العرض وما شابو ذلك

 األرضية

تكون أرضية المميى من مواد صمبة غير قابمة لمغسيل وال تتشرب بالمياه ومع ذلك ال يجوز أن تكون  -
األرضية من الخشب أو مايماثمو فى أماكن الجموس والمسرح بعد موافقة الجية المختصة بالترخيص 

وتكون أرضية صالة العرض بدور السينما الصيفية مغطاة بطبقة من مادة صمبة ال تتصاعد منيا 
ويجوز ترك الحيشان . األتربة ويجوز أن تزرع بالحشائش بعد موافقة الجية المختصة بالترخيص 

 .بدون دكة أو تبميط مع تسويتيا كما يجوز زرعيا بالحشائش 

يجب أال تكون أرضية المميى منخفضة عن منسوب سطح األرض المجاورة ليا أو الشوارع المحيطة  -
 :بيا فإذا تعذر ذلك يجوز الموافقة عمييا إذا توفرت اإلشتراطات اآلتية 

. وضع طبقة عازلة أفقية ورأسية لمنع الرطوبة بالحوائط واألرضية - 1
أن تسمح مناسيب األرضيات بصرف المياه المتخمفة من المبلىى بواسطة مواسيرمن الزىر باإلنحدار الطبيعى - 2

ذا إقتضى  إلى المجارى العمومية أو إلى مصرف آخر مسموح بو عمى أن يتم الصرف بجاذبية الثقل ، وا 
ستعمال جياز رافع يقدم تفصيمى ألعمال الرفع إلى الجية المختصة بالترخيص لمموافقة عميو  . األمرا 

: إعداد اإلحتياجات الكافية لمنع األتربة عن المميى 
إذا زاد إنخفاض أرضية صالة العرض عمى نصف متر من مستوى سطح الطريق وجب فضبل عن  -

توافر اإلشتراطات المنصوص عمييا فى المادة السابقة أن يزيد إتساع أبواب الخروج والسبللم عمى 
عن كل زيادة فى اإلنخفاض قدرىا نصف متر وأال تقمل درجات السبللم % 10الحد المقرر بنسبة 

. واألسطح المماثمة المؤدية إلى الطريق العام من عروض الممرات والطرقات الداخمية 
يكون سطح أرضية الممرات والطرقات والدىاليز والسبللم بصاالت العرض بحالة ال تؤدى إلى إنزالق  -

ذا استعممت أبسطة أو مشايات أو سجاد أو ماشابو ذلك وجب تثبيت حوافيا جيدا فى  المتفرجين وا 
 .كما يجب أال يزيد بروزىا عن منسوب األرضية عمى سنتيمتر واحد . األرضية والسبللم 

 فإذا إختمف منسوب األرضية وجب أن تكون –ال يجوز إنشاء سبللم فى ممرات صاالت العرض  -
أما فى المدرجات فيجوز إنشاء .  سنتميترا فى المتر 12الممرات بمستوى ماثل ال يزيد إنحداره عمى 

 .سبللم ليا حسب الحاجة بشرط إضاءتيا بالنور األحمر 
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اإلرتفاع 
:   يجب أن ال يقل اإلرتفاع بين مستوى األرضية والسقف عما يأتى  -

.  مترا2.70:فى األمكنة المخصصة لمجميور - 1
فى الممحقات التابعة لممميى كحجرات الممثبلت والممثمين وأماكن التخديم ودورات المياه وغرف الخدم - 2

. مترا 2.30والمكاتب والمخازن ومافى حكميا 
ويجوز .مترا 2.10فى المبلىى المنشأة فى العائمات وعمى أية وسيمة من وسائل النقل النيرى أو البحرى - 3

مترا 2.70لئلدارة العامة لموائح والرخص أن توافق عمى مزاولة نشاط معين فى أماكن يقل إرتفاع أسقفيا عن 
. مترا 2.30بشرط أال يقل عن 

السقف 
ينشأ سقف المميى من الخرسانة أو األلواح المعدنية أو من العروق أو الكتل واأللواح الخشبية أو ما  -

ويجوز تغطية األسقف الخشبية من أسفل بالبغدادلى أو الشبك . يماثميا سواء كانت مائمة أو أفقية 
ويجب أن تكون أسقف األماكن . المعدنى وبياضيا أو تبطينيا بالصاج المحكم الوصبلت أو ما يماثمو

ويجوز فى بعض المبلىى الموافقة عمى أن تكون أمكنة . التى بيا نيران من مواد مقاومة لمحريق
. الجموس أو العرض أو مزاولة األلعاب فى مكان مكشوف 

المسرح  
.  إذا وجد بالمميى مسرح وجب مراعاة اإلشتراطات المتعمقة بمسارح دور التمثيل -

صاالت العرض  
يجب أال تقل مساحة صالة العرض عن القدر الكافى  ألماكن الجموس والممرات وغيرىا من األماكن  -

. وفقا ألحكام ىذا القرار كما تشمل صالة العرض السنادروالبمكونات المخصصة لممتفرجين 
 :يجب فى ممرات صاالت العرض باألدوارالمختمفة مراعاة ما يأتى  -

يكون باألدوارالمختمفة عدد من الممرات الموازية لصفوف المقاعد يكفى لخروج المتفرجين بنظام وتكون -  (1)
. ىذه الممرات  أمام منافذ الخروج بقدر اإلمكان 

تترك ممرات عمودية عمى صفوف المقاعد لفصميا عن بعضيا بحيث اليزيد عدد المقاعد فى الصف الواحد - (2)
. بين ممرين عمى خمسة عشرمقعدا أو عمى ثمانية مقاعد فى الصف الذى يكون الوصول إليو من جانب واحد 

يحدد عرض الممر عمى أساس نصف متر عن كل مائة متفرج يحتمل إستعماليم عمى أال يقل عرضو عن - (3)
.  مترا 1.20

ال يجوز وضع أى شى بصفة دائمة أو مؤقتة فى الطرقات والممرات يكون من شأنو التأثير عمى إتساعيا - (4)
. أو إعاقة المرور فييا 

. ال يجوز وضع أو إقامة حواجز أو درجات غير مثبتة بين صفوف المقاعد     - 
. تقام فى المدرجات حواجز بإرتفاع مناسب لمنع سقوط المتفرجين      - 
يجب توزيع األبواب المؤدية إلى صالة العرض بطريقة تمنع تزاحم أو تصادم المتفرجين فإذا كان المميى      - 

مكونا من عدة أدوار يخصص لكل دورعدد من األبواب يتناسب مع عدد المتفرجين الذين يتسع ليم 
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 متفرجا ويدخل فى ذلك أبواب الدخول التى 250ويخصص لمخروج فى كل دورمن أدوارالمميى باب لكل .الدور
ويجب فى جميع األحوال أال يقل عدد أبواب الخروج عن بابين فى كل . تستعمل لخروج المتفرجين عند الضرورة 

. دوريتسع ألكثرمن مائة شخص 
ذا إشتمل المبنى الواحد عمى أكثرمن مميى سواء فى دور واحد أو فى أدوارمختمفة وجب أن يكون لكل مميى  وا 

سواء فى دورواحد أو فى أدوارمختمفة وجب أن يكون لكل مميى أبواب الخروج الخاصة بو مالم تكن مواعيد العمل 
ذا فتحت األبواب عمى سبللم موصمة إلى دىاليز أو ممرات أو طرقات  بكل منيا تختمف عن مواعيد العمل األخرى وا 

. أو أية مرافق لممميى وجب ترتيب األبواب بطريقة ال تقمل من عرض السمم 
: يجب فى أبواب المميى المخصصة إلستعمال المتفرجين مراعاة ما يأتى  -

. أن تفتح جميع األبواب إلى الخارج - 1
 الغرض المخصص لو أو الغرض المخصص لمجزء من المميى –أن يبين عمى كل باب يمكن لممتفرجين رؤيتو - 2

. المؤدى إليو الباب
ويجب أال تكون مكاتب .أال تكون الكتابة عمى األبواب مضيئة إال عمى أبواب وسبللم الخروج ودورات المياه - 3

. مراقبة الداخمين مثبتة فى األرض عند مدخل المميى حتى يمكن نقميا إذا إقتضى الحال ذلك 
: يجب فى أبواب الخروج مراعاة ما يأتى       - 

أن يكون الباب من ضمفتين متحركتين ، وال يقل عرضو عن متر ونصف إذا كان معدا لخروج عدد ال يزيد - (1)
 متفرجا ويزداد العرض بزيادة العدد عمى أساس نصف مترعن كل خمسين متفرجا أو أقل بحيث ال يزيد 150عمى 

.  متفرجا 250عدد من يخصص ليم الباب الواحد عمى 
. أال تغمق األبواب من الخارج باألقفال أو السبلسل أثناء وجود متفرجين داخل المميى - (2)
أن تزود األبواب بوسيمة آلية بحيث يسيل فتحيا بمجرد الضغط عمييا فإذا كانت تقفل أثناء العرض وجب - (3)

. كتابة طريقة الفتح بوضوح عمى الباب 
أال توضع أشياء أمام فتحات اآلبواب تؤثرعمى إتساعيا أو تعيق المروربيا ولو كان إتساع األبواب يزيد عمى - (4)

.  كما ال يجوز وضع أى مرايا أو صور فى إتجاه منافذ الخروج –الحد المبين فى البند األول من ىذه المادة 
أن تكون األبواب المؤدية لمطريق أو السبللم الموصمة إلى الخارج فى أماكن يسيل رؤيتيا من الطرقات - (5)

. الموصمة إلييا بحيث تمنع الزحام أو اإلرتباك عند الخروج اإلضطرارى 
بالمغة العربية وبإحدى المغات األجنبية بحروف واضحة ال يقل إرتفاعيا عن عشرة " خروج "أن تكتب كممة - (6)

 2.10سنتيمترات وذلك فوق عبلمة ضوئية تركب عمى عتب كل باب أو فتحة لمخروج أو عمى إرتفاع ال يقل عن 
. مترا من منسوب األرضية 

. أن تكتب إشارات أو تعميمات فى أجزاء المميى ترشد المتفرجين إلى طريق الخروج - (7)
يجب فى المبلىى الدائمة المسموح فييا بوضع مقاعد فى صفوف منتظمة مراعاة لما يأتى        - 

. أال تقل المسافة بين شاسة السينما وبين أقرب المقاعد إلييا عن ستة أمتار- (1)
. أال توضع مقاعد متنقمة أو متحركة بالممرات الداخمية - (2)
. أن تثبت المقاعد بأرضية المميى تثبيتا جيدا - (3)
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: أال تقل المسافة بين الحافتين الخمفيتين لمقعدين أحدىما أمام اآلخرعن - (4)
.  سنتيمترا إذا كانت المقاعد بظير منجد85      
.  سنتيمتر إذا كانت المقاعد بظيرغيرمنجد 80      
ذا كانت المقاعد بدون ظير 70        .  سنتيمترا 

.      وتزداد ىذه المسافات بمقدار خمسة سنتيمترات فى المدرجات والبمكونات والسنادر
أال تقل المسافة الخالصة بين حافة المقعد األمامية وظير المقعد الذى أمامو عند منسوب قاعدتو عن - (5)

. أربعين سنتيمترا إذا كانت المقاعد ذات قاعدة متحركة وعن خمسة وأربعين سنتيمترا إذا كانت قاعدتيا ثابتة 
أال يقل عرض المقاعد عن خمسين سنتيمترا إذا كان ليا مساند وعن خمسة وأربعين سنتيمترا إذا كانت - (6)

. بدون مساند 
. أن يكون ظيرالمقعد كامبل غيرمفتوح إذا استعممت مقاعد ذات ظير- (7)

تطبق األحكام السابقة عمى مقاعد المبلىى الصيفية والمبلىى المؤقتة المسموح فييا بإستعمال مقاعد            - 
 وتثبت المقاعد مع بعضيا البعض فى مجموعات ال تقل عن أربعة  مقاعد عمى –متبلصقة فى صفوف منتظمة 

أن تثبت فى األرض تثبيتا جيدا المقاعد القريبة من أبواب الدخول والخروج أو المتاخمة   لممرات الموصمة إلى 
. المقاعد 

السنادر والبمكونات 
إذا وجدت بالمميى سنادر أو بمكونات وجب أن تكون قوية البنيان بحيث تتحمل ما أعدت لو من  -

أحمال مقررة وال يزيد مجموع ما تشغمو من حيز عمى نصف مساحة أرضية المميى وأال يقل إرتفاع 
.  مترا من أرضيتيا 2.30أسقفيا عن 

السبللم  
إذا إقتضت إقامة المميى أو إداراتو وجود سمم أو أكثروجب وضعو فى مكان يسيل الوصول منو إلى  -

لى دىاليز وأبواب الخروج  ويكون لممميى سممان عمى األقل إذا كان لمدورأو .جميع أجزاء المميى وا 
 متفرج فإذا زاد عدد من تتسع ليم ىذه 100األدوارالعموية التى فوق الدوراآلرضى تسع أكثرمن 
 متفرجا أو أقل زيادة عمى الخمسمائة 250األدوارعمى خمسمائة متفرج وجب إضافة سمم لكل 

ويحسب عدد سبللم كل دور عمى أساس عدد من يتسع ليم الدورمن المتفرجين مضافا إليو . األول 
. عدد من تتسع ليم األدوار التى تعموه 

 :يجب فى درجات السمم مراعاة ما يأتى  -

. من الجانبين ( كوبستو )أن تكون مسورة بحوائط أو مساند - (1)
. أال تكون الدرجات بشكل مروحة - (2)
. مترا 1.20أن يكون الطول الظاىرلمدرجات موحدا فى كامل ارتفاع الدور وال يقل عن - (3)
 درجة وأال يقل عرض البسطات والصدفات عن 15أال يزيد عدد الدرجات المتوالية فى قمبة واحدة عمى - (4)

.  مترا 1.20



 

 19 

 سينتمترا مقايسا من األنف 27أن يكون المسقط األفقى ألنف كل درجة مستقرا وال يقل عرض الدرجة عن - (5)
.  سنتيمترا 17لؤلنف وأال يزيد إرتفاعيا عن 

 سنتيمترا 25فى حالة إستعمال درج فى بئر منحن يجب أال يقل عرض الدرجة عند المنحنى الداخمى عن - (6)
.  سنتيمترا 40وأال يزيد عدد المنحنى الخارجى عمى 

شابيك بيع التذاكر 
يكون فتح الشابيك المخصصة لبيع أو حجز التذاكر عمى ردىة أو عمى دخمة من حد الطريق بحيث ال        - 

. تعوق المرور عمى صفة الطريق العام وال يجوز فتحيا عمى حافة الطريق 
المورد المائى 

يزود المميى بالمياه النقية الصالحة لبلستعمال اآلدمى والتى توافق عميو الجية المختصة بالترخيص  -
 50 مترفى المدن و100فإذا كان بعد مواسير المياه من الشبكة العمومية عن المبلىى ال يزيد عمى 

 ومع –مترا بالنسبة لمقرى وجب توصيل المميى بيا إذا سمحت السمطات المختصة بإجراء التوصيل 
ذلك فالئلدارة العامة لموائح والرخص إشتراط توصيل المياه المرشحة لممميى بالنسبة لنشاط معين 

وتؤخذ المياه من حنفيات .يزاول فيو ولو كان بعد المواسير العمومية يزيد عمى المسافة المذكورة 
تركيب فى األمكنة المعتمدة وفقا لمرسم اليندسى لممميى فوق أحواض من الصينى أو الزىر المطمى 
أو أى معدن غيرقابل لمصدأ أو أية مادة مماثمة كما يجوز أن تكون األحواض من البناء ومغطاة من 

الداخل والخارج بالببلط القيشانى غيرالمشطوف لحواف أو ما يماثمو وتزود األحواض بالسفونات 
البلزمة لتركيب رخامة أفقية بميل لمنصفية مبلصقة لحوض غسيل األوانى كما تعمل مرايات من 

سنتيمترا بكامل 60الببلط القيشانى غيرالمشطوف الحواف أو ما يماثمو كل حوض أو رخامة بإرتفاع 
أطواليا المبلصقة لمحوائط وتعفى من عمل ىذه المرايات المبلىى التى تزاول نشاطيا فى العائمات أو 

. عمى اية وسيمة أخرى من وسائل النقل البرى أو النيرى أو البحرى 
إذا وافقت الجية المختصة بالترخيص عمى إستعمال المياه الجوفية وجب غز طممبة ماصة كابسة  -

عمى أبعاد مطابقة لقرارات لجنة المياه بوزارة الصحة العمومية وتحمل ىذه المياه لثبوت صبلحيتيا 
 الكيمائية والبكترولوجية لئلستعمال اآلدمى وذلك فى آحد المعامل الحكومية طبقا –من الوجيتين 

لقرارات ىذه المجنة عمى أن تؤخذ العينات بمعرفة اإلدارة المختصة ، ويجوز إستعمال المياه الجوفية 
ألغراض غيرالشرب بشرط موافقة اإلدارة العامة لموائح والرخص عمى ذلك  عمى أن يتوافر  فى موارد 

المياه األبعاد المقررة وأن تثبت صبلحية المياه بكترولوجيا لؤلغراض المطموبة  وترفع المياه إلى 
صيريج عموى من الصاج المجمفن ذى سعة كافية لو غطاء محكم وقفل متين ويوصل الصيريج 
 .بماسورتى فائض وتيوية وتوصل المياه الصالحة لئلستعمال اآلدمى بواسطة مواسير الحنفيات 

 دورات المياه

يزود المميى بعدد كاف من دورات المياه يتناسب مع عدد من يتسع ليم مع تخصيص دورة مياه   -
لمسيدات تكون منفصمة عن دورة مياة الرجال وليا مدخل خاص ويكتب عمى مدخل كل دورة بخط 

 :حسب األحوال وتزود كل دورة باألدوات الصحية عمى الوجو اآلتى " رجال"أو " سيدات "واضح 
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ولئلدارة العامة لموائح والرخص التجاوز عن .وتزود المراحيض من الطراز الشرقى بحنفية لمغسيل  -
زيادة األدوات إذا كانت زيادة عدد من يتسع ليم المميى عمى الحد األدنى المقرر فى كل حالة تقل 

ذا كان يعمل .  وليا التجاوز عن وجود مباول فى بعض المبلىى إذا رأت عدم لزوميا –عن مائة  وا 
. بالمميى ممثبلت وممثمين وجب إنشاء دورة مياه خاصة لكل منيم تزود باألدوات الصحية البلزمة 

تكون جميع المراحض والمباول والسبلبسات واألحواض من الصينى أو الفخارأو الزىرالمطمين  -
 .بالصينى أو من أى معدن غيرقابل لمصدأ أو من أية مادة مصقولة 

تغطى أرضيات دورات المياه بأية مادة ممساء قابمة لمغسيل وال تتشرب الماء أو السوائل وبيض  -
السفل بإرتفاع متر ونصف عمى األقل بمادة األسمنت المخموم جيدا ويدىن ببوية الزيت أربعة أوجو 

أو يكسى بالببلط القيشانى غير المشطوف الحواف أو بالفتيروليت أو الماربريت أو ما يماثميا ويدىن 
ذا كان بياض السفل باألسمنت وجب تركيب مرايات من . باقى إرتفاع الحائط والسقف ببوية الزيت  وا 

 سنتيمترا أعمى الحافة العميا 60القيشانى غيرالمشطوف الحواف أو ما يماثمو من األرضية والرتفاع 
 سنتيمترا من الجانبين كما تعمل مرايات أعمى األحواض 15لممبولة من الطراز الحوضى ولمسافة 

 سنتيمترا 15 سنتيمترا فوق الحوض وبعرضو وتعمل وزرة مقوسة لدورات المياه بإرتفاع 60بإرتفاع 
 .بسفل الحوائط من الببلط القيشانى غيرالمشطوف الحواف أو من نوع الببلط المستعمل فى اآلرضية 

 .تركيب أبواب مروحة لمداخل دورات المياه كما تغطى نوافذىا بشبك معدنى ضيق النسيج  -

 :يجب فى دورات المياه مراعاة ما يأتى  -

.  مترا 1.20*0.80أال تقل مساحة المرحاض من الداخل عن - (1)

عدد المقاعد التى 
يتسع ليا المميى  

أدوات دورات مياه 
السيدات  

أدوات دورات مياه الرجال  

أحواض مباول  مراحيض  أحواض  مراحيض  الى  من  
1 200 1 1 1 2 1 

201 500 3 1 2 3 1 
501 1000 4 2 3 5 2 

1001 1500 5 2 4 7 2 
1501 2000 6 2 5 9 2 
2001 2500 7 3 6 11 3 
 3 13 7 3 8فأكثر  2501
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ذا كان المرحاض من الطراز - (2) أن يكون لكل مرحاض صندوق طرد ال تقل سعتو عن جالونين وا 
الشرقى فتكون قاعدتو منخفضة عن منسوب أرضيتو بحيث تميل األرضية المحيطة بالقاعدة نحوىا 

. بإنحدار
أن يكون لكل خمسة مباول أو أقل صندوق طرد ذاتى ذو سعة كافية يتناسب مع عدد المباول - (3)

. المخصص ليا بحيث ال تزيد الفترة بين كل طرد وآخرعمى عشرة دقائق 
إذا كانت المباول من الطراز ذى الحوض فتزود كل مبولة بسيفون صرف يتصل بمداد حائطى أو - (4)

. أرضى ينتيى إلى غرفة تفتيش 
أن تصرف المباول الرأسية أيا كان عددىا إلى مجرى مكشوفة متصمة بيا ومكونة معيا جسما واحدا - (5)

بواسطة سيفون من الزىر لو مصفاة كروية من النحاس وتتصل بمداد من الزىر الثقيل فوق فرشة من 
. الخرسانة السمنتية ينتيى إلى غرفة تفتيش أو إلى مداد رأسى قبل غرفة التفتيش 

أن تكون حوائط المراحيض ودورات المياه بإرتفاع كاف مع عمل فتحات لئلضاءة والتيوية بالحائط - (6)
. الخارجى 

إذا كانت المراحيض أو المباول داخل المبانى الرئيسية لممميى وجب أال تفتح مباشرة عمى صالة - (7)
. العرض وتكون ليا طرقة ذات تيوية كافية 

أعمال الصرف 
يجب صرف متخمفات دورات مياه ومتخمفات المميى إلى المجارى المائية إذا كانت مواسيرىا ال تبعد     - 
 مترا عن المميى وكان العقار الكائن بو المميى موصبل بيذه المجارى وبشرط أن يكون ذلك 30أكثرمن 

وفقا لما ىو مبين عمى الرسم المعتمد وبعد موافقة السمطة المشرفة عمى أعمال المجارى كما يجوز 
الصرف إلى مجموعة العقارالكائن بو المميى فإذا لم توجد مجارى عمومية عمى ىذا البعد يكون الصرف 
إلى خزان أصم أو غيرأصم أو ببيارة أو خندق صرف حسب طبيعة التربة عمى أن يتم الصرف أوال إلى 

 كما يجوز الصرف إلى مجموعة العقار –خزان تحميل ذى سعة كافية فى حالة وجود مراحيض بالمميى 
. ويكون الصرف قبل النيائى فى جميع األحوال كاآلتى . الكائن فى المميى بشرط موافقة الجية المختصة 

. تصرف األحواض إلى جالى تراب أو إلى مجرى مكشوفة - (1)
. تصرف المجارى المكشوفة إلى غرفة ترسيب ومنيا إلى جالى تراب - (2)
. تصرف المباول والمراحيض إلى غرف تفتيش - (3)

ذا أريد الصرف إلى أحد المجارى المائية العامة كالنيل والترع والمصارف وجب مراعاة أحكام القوانين  وا 
ذا  والوائح المنظمة لصرف المتخمفات إلى مجارى المياه العامة والحصول عمى موافقة الجيات المختصة وا 

كان بالمميى آالت ميكانيكية جاز صرف مياه التبريد إلى حوض تبريد بالطريقة الدائرية أو إلى أرض 
زراعية لرييا بشرط أن تكون مساحتيا كافية إلستيعاب المياه المنصرفة دون حدوث برك أو مستنقعات بيا 

وتكون فتحة ماسورة الصرف تحت سطح المياه بقدركاف وذلك فى المبلىى التى تزاول نشاطيا فى 
العائمات أو عمى أى وسيمة من وسائل النقل البحرى  أو النيرى  

: إذا كان صرف المتخمفات إلى خزانات وجب إتباع الشروط اآلتية - 
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أن تكون جميع الخزانات فى أمكنة مكشوفة تابعة لممميى وتبعد عن جميع المبانى حوليا بمسافة - (1)
. مترين عمى األقل ويجوز التجاوز عن شرط المسافة إذا كان الخزان أصما وزود بطبقات عازلة 

أن يكون لؤلمكنة المخصصة لمخزانات مدخل خاص بحيث ال يتطمب كسحيا أو تنظيفيا المرور بأى - (2)
. جزء من أجزاء المميى 

إذا أقيم الخزان فى الطريق العام وجب موافقة السمطة القائمة عمى أعمال المجارى عمى ذلك ويجب - (3)
 سنتيمترا وتبنى 40أن ينشأ الخزان تحت منسوب الطريق فوق فرشة من الخرسانة بسمك ال يقل عن 

 سم مع بياضو جيدا باألسمنت وتعمل لو فتحة أبعادىا 40جدرانو بالطوب األحمر والمونة السمنتية بسمك 
.  سنتيمترا تغطى بغطاء محكم وذلك مالم تكن ىناك إشتراطات أخرى تقررىا تمك السمطة 60*60
 مترا من موقع المميى وكان العقار 30إذا أنشئت مجارى صرف عمومية عمى بعد ال يزيد عمى - (4)

الكائن بو المميى موصبل إلى ىذه المجارى وجب توصيل المميى بيا مع ردم الخزانات بعد كسحيا 
. وتطييرىا 
: يشترط فى أعمال الصرف ما يأتى      - 

. عدم إيجاد أى خزان أو مجرور أو فتحة تتصل بأييما مباشرة تحت أرضية المميى أو مبانيو - (1)
عدم وجود أعمدة سقوط أو مدادات صرف أو كيعان مراحيض داخل أمكنة التخديم وعدم إيجاد غرفة - (2)

. تفتيش أو جالى تراب يحث أرضية ىذه األمكنة 
فإذا تعذر . أن تقام غرفة التفتيش وغرف الترسيب والجالى تراب فى أماكن مكشوفة وتابعة لممميى - (3)

ذلك يجوز أن تكون فى أماكن مسقوفة وتركب ليا غطاءات مزدوجة من الزىر الثقيل بشرط أال تكون تمك 
. األماكن معدة لمتخديم أو كمخازن لؤلغذية أو المشروبات 

أن تغطى غرف التفتيش والترسيب وفتحات الخزانات بأغطية محكمة من الزىر ويجوز بعد موافقة - (4)
. الجية المختصة أن تكون الغطاءات من الخرسانة 

 بوصات ويرتفع مترا عمى األقل من سطح 4أن تكون تيوية أول غرفة تفتيش بقائم من الزىر قطره - (5)
المبنى الكائن بو المميى ويركب بنيايتو ىواية كروية من السمك النحاس المتين فإا تعذررفع القائم بالقدر 
المطموب يركب فى نيايتو رأس بداخمو لوح من الميكا يسمح بدخول اليواء الخارجى دون خروج اليواء 

. الداخمى 
أن يكون تصريف المباول ومجموعة األحواض وما فى حكميا بواسطة مداد من الزىر ال يقل قطره - (6)

 بوصات ويجب تيوية 4 بوصات أما تصريف المراحيض فيكون بمداد من الزىر ال يقل قطره عن 3عن 
. أعمدة الصرف الرأسية بنوعييا وسيفونات المراحيض بواسطة أعمدة تيوية اليقل قطرىا عن بوصتين 

أن تكون مواسير الصرف األفقية المركبة تحت سطح األرض من الفخار الحجرى المطمى بالطبلء -(7)
الممحى تامة الحريق أو من الزىر أو من أية مادة أخرى مماثمة توافق عمييا اإلدارة العامة لموائح والرخص 

 بوصات وتمحم وصبلتيا جيدا وتركب المواسير فى خطوط 4وتكون المواسير بقطر كاف ال يقل عن 
.  درجة عمى األقل 90مستقيمة بين غرف التفتيش بحيث تكون زوايا الصرف 
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أن تكون األعمدة الرأسية من الحديد الزىر أو من األسبستوس أو أى نوع آخر مماثل توافق عميو - (8)
ويجوز عند الضرورة مرور مدادات الصرف .اإلدارة العامة لموائح والرخص ويجب أن تمحم وصبلتيا جيدا 

تحت أرضية المميى بشرط أن تكون من الزىر الثقيل وممحومة الوصبلت جيدا وتركب عمى عمق نصف 
متر عمى األقل من منسوب األرضية فوق فرشة من الخرسانة السمنتية وتغمف بطبقة منيا ال يقل سمكيا 

.    سنتيمترا مع إيجاد غرفتى تفتيش إحداىما فى بدايتيا والثانية فى نيايتيا 15عن 
القوى الكيربائية 

إذا كان المميى يتسع ألكثر من خمسمائة متفرج وجب تغذيتو بالتيار الكيربائى البلزم لئلنارة من  -
: مصدرين مستقمين تماما عمى الوجو اآلتى 

مصدر أصمى من الشبكة الكيربائية العامة لمبمدة أو مولد كيربائى خاص ال يقل ضغط تشغيمو عن : أوال 
. مائة فولت 

مصدرثانوى لئلضاءة الفرعية ويكون من مولد كيربائى خاص آخر أو من بطارية مكثفة لئلضاءة : ثانيا 
الفرعية بسعة كافية ألن تنير لمدة ساعة عمى األقل ويكون شحنيا بطريقة ذاتية دائمة مستمرة ال ينقطع 
إال عند تمام الشحن مع تجربتيا من حين آلخر لمتثبت من صبلحيتيا ويجوز آخذ التيار البلزم لمشحن من 

.  ذات المصدر األصمى 
يجب مراعاة الشروط الفنية والمواصفات المقررة فى الجية المختصة بأعمال المبانى فى مواصفات  -

األدوات والميمات المستعممة فى التركيبات الكيربائية وفى طرق توصيميا وتثبيتيا فى األسقف 
. والحوائط 

 :يجب فى التوصيبلت الكيربائية بجميع أنحاء المميى مراعاة ما يأتى  -

أن تكون الوصبلت داخل مواسير أو غبلف معدنى سميك بشرط أن تكون أجزاء معدن المواسير أو الغبلف - (1 )
متصمة ببعضيا إتصاال ميكانيكيا وكيربائيا تاما وأن توصل مجموعات ىذه األغمفة إلى األرض عند تجميعيا فوق 
أو خمف لوحات التوزيع بواسطة أسبلك من النحاس العارى ال يقل قطاعيا عن ستة ممميمترات مربعة بتوصيمة 

معتمدة أو توصل ألقرب ماسورة مياه ويجب أن يكون التوصيل قبل المحبس ويكون اإلتصال بالمواسير اما 
بواسطة المشابك الخاصة بمفو لفا محكما عمى المواسير ثم لحامو جيدا بالقصدير مع مبلحظة أن يكون لكل لوحة 

. توزيع توصيمة أرضية خاصة بيا 
أال تزيد المقاومة بين أى جزء من المواسير أو األغمفة المعدنية الواقية لموصبلت الكيربائية وبين نقط - (2)

. توصيميا إلى األرض عن أدم واحدة ، كما يجب أال تزيد مقاومة األرض لمموصل إلييا عن أدم واحد
. أن تبعد جميع األسبلك الكيربائية عن أجزاء البناء المعدنية بمسافة ال تقل عن عشرة سنتيمترات - (3)

يجب فى جميع الوصبلت الكيربائية المعرضة لممياه أو يحتمل وصول األيدى إلييا أو المركبة بالحوائط أو     - 
 –األسقف الخرسانية أن توضع داخل مواسيرمن الصمب السميك الممحوم متصمة ببعضيا وخاصة بأعمال الكيرباء 

. وتدىن المواسيرببوية الفرن كما يجب توصيميا باألرض 
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يجب أن تكون قطاعات الموصبلت الكيربائية المستعممة فى التركيبات مناسبة ألقصى شدة لمتيارالكيربائى     - 
 بحيث ال تزيد كثافة التيارفى أى موصل عمى الحدود الموضحة فى الجدول اآلتى والتى ال يدخل فى –المار بيا 

. تحديدىا أى اعتبارلفقد فى الضغط 
قطاع الموصبلت                                                    أقصى كثافة باألمبيرلممميمترالمربع   

 أمبير لكل مميمتر مربع  2.5 ممميمترمربع                                          4الى 1من 
 أمبير لكل ممميمترمربع  2 ممميمترمربع                                           10الى 6من 
 لكل ممميمترمربع  1.75 ممميمتر مربع                                       25 الى 16من 
 لكل ممميمتر مربع  1.5 ممميمترمربع                                         65 الى 35من 
 لكل ممميمترمربع  1 ممميمتر مربع                                        150 إلى 95من 

 
ويجب أال يقل مقطع أى سمك خارج من لوحة التوزيع عن ثبلثة ممميمترات مربعة عمى أن يكون قطاع وعدد 
األسبلك أو الموصبلت المارة فى المواسيرالتى تركب داخل الحائط أو خارجيا وفقا لمجداول المقررة بالجية 

. المختصة بأعمال المبانى 
إذا كان التوزيع الداخمى من سمكين وخط تعادل أو ثبلثة أسبلك وخط تعادل وجب اإلمتناع عن وضع  -

. مصير  لخط التعادل عمى الموحات الرئيسية 
ال يجوز إستعمال التركيبات الكيربائية إال بعد فحصيا والتحقق من صبلحيتيا ومطابقتيا لممواصفات  -

والرسومات المعتمدة وذلك بحضور مندوب من الجية المختصة بالترخيص ويجرى ىذا الفحص مرة 
 :عمى األقل كل سنة عمى أن يراعى ما يأتى 

أن تكون جميع المصيرات المركبة عمى لوحة التوزيع من النوع األتوماتيكى المصمم تصميما خاصا بحيث - 1
تتحكم فى دوائر اإلنارة أى تعمل كمفتاح سكينة وذلك بالضغط عمى الزرار الخاص بيا إذا أريد اتصال الدائرة وعمى 

زرار آخر إذا أريد فتحيا وتقوم فى ذات الوقت مقام المصيرفى حماية الدائرة ويجب فى ىذه المصيرات مراعاة 
ويوضع جياز المصير ذاتو داخل غبلف خاص . مقاومتيا إلرتفاع التيار الفجائى السريع دون أى ضرر بالدائرة 

غيرالغبلف الخارجى لحمايتو ، ويراعى فى المصير أن يقطع الدائرة إذا زاد الحمل عمى الحمل الطبيعى لمدائرة بعد 
: وقت مناسب وذلك وفقا لمجدول اآلتى 

 
% 500% 100% 75% 50% 25زيادة الحمل 

الوقت الذى يفتح بعده 
المصيرلمدائرة  

فى الحال  ثانية  25 ثانية  35دقيقة   دقائق 6

 
وال يقل مقدار العزل فى كل .عدد الدوائر الفرعية ميجا أوم / 50أال يقل العزل العام من لوحة التوزيع عن - 2

. الدوائرالفرعية ميجا أوم / 100دائرة عامة عمى حدتيا سواء بين أحد األقطاب واألرض أو بين القطبين عن 
 ميجا أوم فإذا قل عن ذلك 1/2 فولت وأال يقل العزل عن 500ويجب أن يكون الضغط المستخدم فى اإلختبار
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لى مجموعات بحيث ال تقل مقاومة كل منيا عن  ذا كانت األسبلك معزولة بكموريد .  ميجا اوم 1/2قسمت الدوائرا  وا 
. البوليفنيل وجب أال يقل مقدارالعزل عن ربع المقاديرالمذكورة 

يجب أن يبعد عن متناول األيدى لوحات التوزيع ومفاتيح قطع التياروالمصيرات ويخصص لكل دائرة      - 
وتكون لوحات التوزيع من الرخام األبيض ذات لون واحد وخالية من المواد . كيربائية زوج من المصيرات 

 وتوضع داخل صناديق من الصاج الصمب السميك أو الحديد أو –المعدنية والشروخ والنقط والعروق أو مايماثميا 
األلمونيوم المسبوك ويركب باب بمفصمة حديد أو من األلومنيوم المشطوف ويكون بحافتو شنبرمن المطاط أو من 

ويركب داخل الصناديق المذكورة فى الفقرة . االسبستوس ويقفل بواسطة قفل أو عصفورة مقموظة من النحاس 
السابقة المصيرات المطموبة وفقا لعدد أقطاب التوزيع بطريقة يمكن معيا إخراج الموحة بالمصيرات المثبتة عمييا 
لعمل التوصيبلت البلزمة ثم إعادتيا بسيولة ويكتب عمى المصيربخط واضح اسم جية التغذية ويجب أن تكون 

جميع الموصبلت المسترخية أو التى تكون فى متناول األيدى من النوع المغطى بكاوتشوك سميك أو داخل 
. مواسيرمن الصمب المرن المكون من حمقات متداخمة بشرط أن توصل ىذه المواسير إلى األرض 

يجب أن تكون أسبلك الدوائر الخاصة بتوصيل التيار الكيربائى إلى مصابيح النجاة مستقمة تماما عن      - 
.  وكذلك دوائراألجراس واإلشارات الضوئية وبرايز القوى –الدوائر والمفاتيح المستعممة لئلنارة العادية 

يجب وضع األجيزة المعدة لمقاومة التيار أو تقميمو داخل غرفة آالت العرض أو فى غرفة المراقبة فى      -  
. دوالب مصنوع من مواد غيرقابمة لمحريق ، ويجب أن يكون بالحجرة وسائل تيوية كافية 

إذا استعمل فى المميى فانوس سحرى وجب وضع الجياز القوسى لئلنارة داخل فانوس ذى جوانب معدنية      - 
. ليا ثقوب لمتيوية ويثبت الفانوس عمى قاعدة مثبتة ومصنوعة ومغطاة بمادة غير سيمة اإلحتراق 

ال يجوز استعمال أسبلك الكيرباء فى حمل أدوات اإلنارة وتكون الحبال المستعممة لتعميق أدوات اإلنارة     - 
المتحركة من مواد غير قابمة لئلحتراق ويجوز اإلستعاضة عن الحبال بأسبلك أو حمقات من الصمب ويكون تعميق 

النجفات أو المعمقات الثابتة بواسطة ماسورة أو سمسمة ذات حمقات ممحومة بحيث تتحمل عشرة أمثال وزن 
 فإذا كانت النجفة أو المعمقة قابمة لمرفع أو الخفض فيستعمل لذلك حببل من الصمب يتحمل –النجفة أو الممعقة 

كل منيما عشرة أمثال وزن النجفة أو المعمقة عمى أن تزود ببكرة من الصمب لتسيل عممية اإلرتفاع 
ويجب فى جميع األحوال أن يثبت بالسقف أو بالحائط خطاف متين لمتعميق يتحمل عمى األقل .واإلنخفاض 

. عشرون مثبل لوزن النجفة أو المعمقة 
إذا استعممت فى المميى مناظر متحركة وجب تثبيت شبكة معدنية تثبيتا جيدا حول جميع مصابيح اإلنارة     - 

ويجب أال يقل عن . واألجيزة الكيربائية التى يحتمل إرتفاع درجة حرارتيا سواء باإلستعمال العادى أو غيرالعادى 
خمسة عشر سنتيمترا بعد السطح الداخمى لمشبكة عن المصباح أو الجياز وتكون الشبكات من نوع يسمح بتيوية 

. المصابيح واألجيزة الكيربائية 
إذا استعممت مصابيح كيربائية عمى األشجارأو عمى المناضد فى اليواء الطمق أو فى اإلعبلنات وجب أن   - 

. تكون جميع التوصيبلت الكيربائية والمصابيح من النوع المانع لممياه ومطابقا لممواصفات القياسية الخاصة بيا 
األنابيب التى تعمل بالتفريغ الكيربائى 
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. يجب مراعاة األحكام اآلتية إذا استعممت فى إنارة المميى أنابيب ضوئية تعمل بالتفريغ الكيربائى  -
ويقصد . وال يجوز استخدام أنابيب ضوئية لضغط أعمى من خمسة أالف فولت بالنسبة الى األرض 

باألنابيب الضوئية التى تعمل بالتفريغ الكيربائى أى أنبوبة أو وعاء أو ما شابو ذلك مصنوع من 
مادة غيرمانعة لمضوء محكمة القفل من أطرافيا ومصممة إلعطاء ضوء كيربائى ناشىء من مرور 
تيار كيربائى فى الغاز أو البخار المحصورداخميا وال يعتبرمن ىذه األنابيب المصابيح التى ينشأ 

 500أغمب ضوئيا من لمعان الميبط أو أية مصابيح تعمل بالتفريغ الكيربائى عمى ضغط أقل من 
فولت عند بدء إشعاليا فقط متى كان معيا الممف 500فولت أو التى قد تحتاج إلى ضغط أعمى من 

. الخاص بيذا البدء 
يجب فى جميع التركيبات البلزمة لؤلنابيب الضوئية بالتفريغ الكيربائى سواء كانت ثابتة أو قابمة  -

 :لمنقل كوحدة كاممة مراعاة ما يأتى 

. أن تكون فى تصميميا وصناعتيا مطابقة لممواصفات القياسية المعتمدة ليا - (1)
أن تكون جميع التركيبات واألجيزة المتصمة بيا مفصولة عما حوليا ومنظمة بطريقة تحول دون - (2)

. زيادة انتشار الحريق الذى قد ينتج منيا وأن تكون فى متناول يد اإلخصائيين لصيانتيا 
 ويستثنى من –أن يكون توصيل جميع األجزاء المعدنية الداخمة فى تكوينيا الى األرض تاما وثابتا - (3)

. ذلك الحوامل واألجيزة المعدنية لربط األنابيب البعيدة من أطرافيا 
أن تركب األنابيب الضوئية وما يتصل بيا من أجيزة بكيفية تقييا من العوامل الجوية إذا كان - (4)

. التركيب فى اليواء الطمق 
أن يغذى من دائرة كيربائية خاصة يحكميا مصير مستقل عمى لوحة توزيع كل محرك أو جياز - (5)

يوصل التيار إلى األنابيب أو يقطعو أو يجرى عممية الوصل والقطع عمى فترات ويزود المصيربجياز 
. حرارى أتوماتيكى لقطع التيار فى حالة زيادة أو نقص األحمال ويكون مصدر تغذيتو التيارالرئيسى 

ويستثنى من ذلك البلفتات القابمة لمنقل فيمكن تغذية محركاتيا من ذات الموصل المرن المغذى لممحوالت 
متى كانت البلفتة مقسمة أقساما مستقمة ومركب بيا العدد الكافى من المآخذ الكيربائية لتغذية المحركات 

والمحوالت الكيربائية بحيث يمكن فصميا تمام عن البلفتة عمى أن تكون المآخذ وقطع اإلتصال 
. والمواصبلت من النوع المانع لممياه 

أن تكون الدائرة أو الدوائر الثانوية الموصمة الى األنابيب الضوئية منفصمة تماما من خطوط التغذية - (6)
الرئيسية لممبنى وذلك أيا كانت طريقة الحصول عمى الضغط العالى المغذى لتمك  الدائرة أو 

. الدوائرالثانوية 
أن يكون لكل مكثف يستعمل مع األنابيب الضوئية طريق لتفريغ شحنتو فورا بمجرد إنقطاع التيار - (7)

. عنو وذلك بأن يستعمل مع كل مكثف مقاومة عالية لمتيريب 
: يجب فى جميع التركيبات الخاصة باألنابيب الضوئية التى تعمل بالتفريغ الكيربائى مراعاة مايأتى     - 
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أن تبعد عن متناول األيدى جميع التركيبات الخارجية بما فييا األجيزة والوصبلت الحاممة - (1)
لمتيارالثانوى الخاصة بالضغط العالى وتعمل ليا أغطية كافية من النوع الغير القابل لبلشتعال وتقييا من 

. المؤثرات الجوية 
أن تزود التركيبات الكيربائية الداخمية بمفاتيح أو قاطع أو مآخذ كيمائى وتركب قطعة إتصال بالقرب - (2)

. منيا لقطع التيار الكيربائى بقطبيو 
أن توصل الدائرة الثانوية إلى األرض بطريقة ثابتة وواقية من التفريغ عند المحول كمايجب وصل - (3)

. كل محول إلى األرض 
أن تعمل وصمة أرض دائمة وواقية لمدائرة االبتدائية الخاصة بالضغط الواطىء من عند المولد أو - (4)

جياز التحويل أو المحرك الكيربائى وذلك فى حالة تشغيل األنابيب الضوئية عن طريق دائرة إبتدائية 
منعزلة تماما عن الشبكة الكيربائية الموجودة كما فى حالة التشغيل بواسطة مجموعة من محرك ومولد أو 

. جياز تحويل بممفين معزولين 
كما . يجب أن تخصص الدوائر العامة البلزمة لتشغيل أجيزة اإلضاءة باألنابيب ليذا الغرض وحده   - 

يجب تخصيص دائرة عامة لتغذية كل محول كيربائى عمى حدة لتشغيل األنابيب الضوئية ويستثنى من 
 فولت أمبير عمى ممفاتيا االبتدائية فيجوز أن يغذى بدائرة عامة 250ذلك المحوالت التى تستيمك أقل من 

. واحدة عدد من ىذه المحوالت ال تزيد قوتيا الكمية عن ألف فولت أمبير 
تحكم كل دائرة عامة إبتدائية تغذى اضاءة أنابيب التفريغ الكيربائى بمفتاح كيربائى لوصل وقطع   - 

ويجب أن يكون المفتاح من النوع ذى القفل الميكانيكى المصنوع بطريقة ال . التيار بجميع أقطابو عنيا 
داراتو داخل  يمكن معيا توصيل التيار الكيربائى إلى الدائرة المذكورة إال بعد وضع مفتاح القفل فى مكانو وا 
القفل وال يمكن نزع المفتاح منو إال بعد قطع التيارالكيربائى عن الدائرة كما يجب أن يكون غطاء المفتاح 

ويجب أن يوضع عمى المفتاح .محكم الوضع بحيث ال يتيسر نزعو إال بإستعمال مفتاح القفل أو آلة خاصة 
كما تثبت بجانب المفتاح ال فتة مكتوب عميو بخط . أو بجانبو الوضع الدال عمى إنقطاع التيار عن الدائرة 

ال بعد التأكد من عدم وجود أى شخص –خاص بإنارة أنابيب التفريغ الكيربائى  )واضح   ال يوصل التيارا 
ويجوز إستعمال مفتاح واحد من النوع ذى . يعمل فى األنابيب أو توصيبلتيا أو قريبا منو ألى غرض 

القفل المنصوص عميو فى ىذه المادة ليتحكم فى قبضان التوزيع المغذية لموحة أو لوحات التوزيع 
المجاورة وذلك فى حالة تخصيص لوحة توزيع بمصيرات أو عدد من الموحات المتجاورة لتغذية 

. الدوائرالعامة اإلبتدائية ألجيزة اإلضاءة بأنابيب التفريغ الكيربى 
إذا ثبت خارج المبنى التركيبات الخاصة بأنابيب التفريغ الكيربى فيجب فضبل عن وجود المفتاح    - 

المشار إلييا سابقا أن يركب مفتاح آخر ألعمال الوقاية من الحريق ليقطع أو يوصل جميع أقطاب الدائرة 
: العامة اإلبتدائية ويشترط فى ىذا المفتاح 

أن يكون تركيبو خارج المبنى وفى مكان ظاىر أسفل أنابيب اإلضاءة عمى عمى قدراإلمكان عمى - (1)
. ارتفاع ال يتجاوز مترين ونصف من سطح األرض 

. أن يتحكم المفتاح فى جميع التركيبات الخاصة بأنابيب التفريغ الكيربائى الموجودة بجميع المبنى - (2)
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يجوز أن يشتغل ىذا المفتاح بواسطة متمم كيربائى يحكم من بعد القطع أو وصل التيار بجميع - (3)
أقطابو بحيث يسقط المفتاح العام مباشرة وبطريقة ذاتية الى الوضع الذى يمكن فيو قطع التيار عن الدائرة 

. اإلبتدائية لؤلنابيب الضوئية فى حالة إنقطاع التيارعن دائرة المتمم 
وتكون عبلمة االتصال . أن يكون لممفتاح عبلمتان واضحتان لمداللة عمى قطع التيار أو اتصالو - (4)

. ىى العميا 
يجب فى الموصبلت الكيربائية لمدوائرالثانوية الخاصة ألنابيب اإلضاءة بالتفريغ الكيربائى     - 

: كما يجب مراعاة ما يأتى . توافرالمواصفات القياسية الخاصة بيا 
أن تكون من النوع المسمح أو محمية بأية طريقة أخرى وذلك إذا ركبت فى أماكن يحتمل فييا - (1)

وال يجوز أصبل كيييا  (كما لو تعرضت لصدمات أو ضغط ميكانيكى من أى نوع  )إصابتيا بأى ضرر فعمى 
. فى مواسير معدنية غيرمعزولة 

أن يكون عزليا محميا ضد التأثر باألوزون  - (2)
. أال تعمل فييا وصبلت - (3)
 وكل نوع من المعادن يستعمل –أن توصل إلى األرض الغبلفات المعدنية وأسبلك أو أسياخ التسميح - (4)

. لوقاية الموصبلت حتى ولو كانت الوقاية جزئية 
بسبب وجود موصبلت أخرى ) أن تعين الموصبلت فى الحاالت التى ال تكون فييا مستقمة الظيور - (5)

بأن يثبت عمييا أو عمى غبلفيا شريط أو الفتات صغيرة عمى أبعاد ال تجاوز مترونصف ويكتب  (قريبة 
. (خطر)عمى ىذه األشرطة أو البلفتات بخط واضح وبطريقة ال تمحى كممة 

( باستثناء الموصبلت المسمحة ) أال تزيد المسافة بين أقفزة حمل الموصبلت المحمية بمعدن ما - (6)
: عما ىو مبين بالجدول اآلتى 

أقصى مسافة بين قفيزين اتجاه تركيب الموصل 
 سنتيمترا 75أفقيا  
 سنتيمترا  120رأسيا  

   
 سنتيمترا وفى 25فى حالة الموصبلت المسمحة يجوز زيادة أقصى مسافة بين كل قفيزين بمقدار  -

حالة الموصبلت غيرالمحمية بوقاية معدنية وغيرالمسمحة تكون أقصى مسافة بين كل قفيزين ميما 
.  سنتيمترلمتركيب الرأسى 75 سنتيمترا لمتركيب األفقى و50كان ضغط التشغيل

يجوز استعمال الوصبلت العادية فى توصيل األنابيب الضوئية عمى التوالى وال يجوز استعماليا فى  -
توصيبلت الدائرة الثانوية من محوالت إلى األنابيب وال فى توصيل ىذه الى الييكل المعدنى الموصل 

عمى أنو فى حالة تعذرعمل خط معزول لمرجوع . الى األرض أو أى أجزاء معدنية موصمة الى األرض 
كخط رجوع بشرط بقاء جميع األجزاء  )كعقارب الساعة " يجوز استعمال األجزاء المعدنية الدوارة 

وال يجوز فى الحاالت التى يسمح فييا .المعدنية المعزولة موصمة الى األرض بصفة دائمة وافية 
باستعمال الموصبلت العادية أن يجاوز طوليا خمسين سنتيمترا وتوضع داخل أنابيب من الزجاج ال 
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يقل قطرىا الخارجى عن خمسة سنتيمترات وال تزيد عن سبعة سنتيمترات وال يقل سمك الزجاج عن 
 .ممميمتر واحد 

يجب عند عمل وصمة من كاببلت مسمحة نزع الغبلف المعدنى المبلصق لمموصبلت ويكون التسميح  -
بعيدا عن عزل الموصبلت مسافة ال يقل طوليا بالسنتيمترات عن العدد الدال عمى الكيموفولت بين 

ويحمى العزل الداخمى .  عندما تكون الدائرة مفتوحة أى غيرمحممة –الممف الثانوى لممحرك واألرض 
لممواصبلت التى نزع عنيا التسميح والوقاء المعدنى ضد تأثيراألوزون بواسطة مزيج عازل أو بأى 

غبلف مناسب يؤدى ىذا الغرض ويجب أن تحجب بحجاب معدنى أطراف الموصبلت التى تربط 
. األنابيب وكذلك القطع الصغيرة من الموصبلت العادية المسموح باستعماليا فى الدائرة الثانوية 
ويوصل الحجاب المعدنى إلى األرض توصيبل تاما بغبلف من مادة عازلة غير قابمة لئللتياب 

 .كالزجاج عمى أال يكون معرضا لمكسرألى سبب 

 عن كل معدن متصل – إذا لم تكن محمية بعازل مناسب –يجب إبعاد مواصبلت الدائرة الثانوية  -
باألرض ويجب أال يقل البعد بين الموصل والمعدن المتصل باألرض عن عدد من السينتمترات مسار 

لثمث العدد الدال عمى الضغط بالكيمو فولت بين الموصبلت الثانوية واألرض عند فتح الدائرة أى 
 .بدون حمل عمى المحوالت 

يجب فى تصميم وتركيب أى محول أو ممف خانق أو مقاومة أو أى جياز آخر فى الدائرة الثانوية  -
 مراعاة  المواصفات القياسية الخاصة –لتركيبات اإلضاءة باألنابيب التى تعمل بالتفريغ الكيربائى 

 : كما يجب مراعاة ما يأتى –بيا 

إذا لم تكن جزءا متمما لوحدة إضاءة كاممة قابمة لمنقل ومعدة لئلستعمال داخل المبانى يجب أن - (1)
تكون إما مغمقة فى وعاء معدنى متين موصل لؤلرض توصيبل محكما أو تركب فى مكان مناسب مغمق جيد 

التيوية مصنوع من مادة غيرقابمة لمحريق أو مقاومة لو مخصصة ألجيزة الضغط العالى وال يسمح 
. بالوصول إلييا إال لؤلخصائيين المسئولين عن التركيبات

. أن تركب أقرب ما يمكن إلى نقط تغذية األنابيب الضوئية وفى الحاالت الممكنة تركب خارج المبنى - (2  )
. أن تركب بشكل يجعميا محمية تماما من الخطر والعوامل الجوية ومن القوارض ومن الحشرات األخرى - (3  )
. إذا كانت ستركب فى اليواء الطمق فيجب أن تكون مصممة أصبل ليذا الغرض - (4  )
أن تثبت عمييا وعمى المكان المغمق الموضوعة داخمو الفتة ظاىرة مكتوب عمييا بخط واضح كبير كممة - (5  )
 . (خطر)

يجب فى أجيزة اإلضاءة باألنابيب ذات التصنع الكيربائى المستعمل داخل المبنى سواء كانت ثابتة أو - (6  )
ويجب وضع كل معدن مشحون بالكيرباء داخل غبلف أو صندوق معدنى موصل إلى األرض أو . قابمة لمنقل 

داخل غبلف من مادة عازلة ويجب أن يكون ىذا الغبلف أو الصندوق محكم القفل ويكتب عميو بخط واضح كممة 
 . (خطر )
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يجب وضع الفتات واضحة فى األماكن الموصمة فى األماكن الموصمة إلى موضع األنابيب لتحذير       -  
الموظفين والعمال أيا كانت مينتيم اإلقتراب من أنابيب التفريغ الكيربائى وأجيزة تشغيميا قبل أن يتأكدوا من أن 

. التيار مقطوع وأنو سيستمر قطعو بواسطة المفتاح 
 اآلالت المحركة

: إذا وجد بالمميى قوة محركة وجب توافراإلشتراطات اآلتية  -
. الحصول عمى رخصة إقامة واذن إدارة من تفتيش اآلالت عن كل آلة ميكانيكية أو بخارية - (1)
. أال يجرى أى تعديل فى نوع ومقدارالقوة المحركة قبل موافقة الجيات المختصة - (2)
تنشأ حواجز لموقاية حول السيوروالطارات وباقى األجزاء المتحركة فإذا كانت اآلالت التى بالمميى - (3)

تداربمحركات ميكانيكية ال تزيد قوتيا عمى خمسة خيول فرممية فبل تتقيد بشرط مسافة بشرط إتخاذ اإلحتياطات 
قامة حاجز حول اآللة من مواد غيرقابمة لبلحتراق  . البلزمة لمنع اإلقبلق واإلىتزازات وا 

إذا أديرالمميى محركات ميكانيكية تزيد قوتيا عمى خمسة خيول فرممية ينشأ ليا مأوى من البناء المتين - (4)
طبقا لممواصفات التى توضع ليا ويعمل فرش لآللة طبقا لؤلصول الفنية ويكون سقف حجرة القيزان سيل اإلنفصال 

ويجوز - عن الحوائط ويجب أال تقل المسافة بين مأوى المحرك أو القيزان وبين المساكن المجاورة عن عشرة أمتار
. التجاوز عن ىذه المسافة فى حالة عدم وجود إقبلق أو إىتزاز من إدارة ىذه اآللة أو القيزان 

يكون لكل محرك مفتاح وكوبس مزدوجان يوضعان عمى لوحة من الرخام أو األردواز أو مايماثميما فى مكان - (5)
. مناسب وكذا مقاومة إبتداء الموتور 

تكون اإلنارة المستعممة فى المميى ىى الكيرباء ويجب مراقبة المحركات واآلالت وصيانتيا وأال يسمح - (6)
. بدخول أمكنيا لغيرالعمال المختصين واألشخاص المسئولين 

 الوقود
: إذا وجد فى المميى مواد لموقود وجب مراعاة ما يأتى  -

. ال يجوز استعمال القمامة أو السيمة أو ما شابو ذلك - (1)
ال يجوز تخزين مواد قابمة لبللتياب أو مفرقعة فى غير المكان المخصص ليا بمقتضى الترخيص الصادرفى - (2)

. ذلك 
أال تزيد كمية الوقود الجاف بالمميى عما يكفى اإلستيبلك اليومى مع وضعو فى مكان مناسب مالم - (3)

لييا دون المروربغرف أخرى  . يخصص لتخزينو غرفة يتيسر نقل الوقود منيا وا 
أن يوضع الوقود السائل بفنطاس لمتغذية فى مكان مناسب داخل المميى يبعد أربعة أمتار عمى األقل من - (4)

بيوت النار وال يجوز وضعو أو فوقيا أو عمى السطح وال يجوز أن تزيد سعة الفنطاس عمى الكمية البلزمة 
. لبلستيبلك اليومى 

إذا رخص بتخزين كميات من الوقود السائل أكثرمن حاجة االستيبلك اليومى بالمميى وجب وضعيا فى خزان - (5)
تحت األرضية وفى مكان مناسب أو فى غرفة خاصة بعيدة بقدراإلمكان عن المبانى المجاورة ويعمل محبس 

عمومى عمى ماسورة الوقود السائل بجوارالخزان ومحبس آخر عمى ذات الماسورة قريبا من كل فنطاس لمتغذية 
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ولمجية المختصة بالترخيص أن . لسرعة قطع الوقود عند المزوم ويوضع جردل رمل ناعم نظيف أسفل كل محبس 
. تشترط عدم إستعمال مادة وقود معينة بالمميى 

 
المواقد والمداخن 

: إذا وجدت بالمميى نار أو مدخنة وجب إستيفاء اإلشتراطات التالية  -
أن تكون محبلت النار ثابتة وبكيفية يمكن معيا تحويل الدخان كمو إلى مدخنة ترتفع مترين أعمى سطح -  (1)

ويراعى فى .  مترا ومركزىا المدخنة ويركب فى نيايتيا كرارة وخزان 25أى بناء يقع فى نطاق دائرة نصف قطرىا 
. مكان الخزان أن يكون فى متناول اليد ليسيل تنظيفو 

أن تكون المداخن من الفخار المبنى حولو بسمك كاف أو مايقوم مقام ذلك إذا كانت داخل المناور التى تطل - (2)
ويمكن اإلستغناء عن المدخنة إذا كان . عمييا فتحات األدوارالعميا عدا ما كان منيا خاصا بدورات المياه والمطابخ 

. الكيروسين ىو الوقود المستعمل 
التيوية 

يجوز أن تكون التيوية فى المميى المقفل وممحقاتو طبيعية إذا كان عدد من يتسع ليم ال يزيد عمى  -
فإذا تعذرعمل فتحات بالمسافة المطموبة أو زاد عدد من . خمسمائة متفرج وبو فتحات كافية لمتيوية 

يتسع ليم المميى عمى خمسمائة وجب اإلستعانة بالتيوية الصناعية أو تكييف اليواء بعد إعتماد 
ويراعى فى توزيع فتحات التيوية أن تشمل جميع أجزاء . ذلك من الجية المختصة بالترخيص 

. المميى بطريقة تضمن عدم حدوث تيارات ىوائية 
 :إذا كانت التيوية طبيعية بصالة العرض وجب مراعاة ما يأتى  -

أن تفتح نوافذ بالحوائط الخارجية أو األسقف وتكون قابمة لمفتح دائما بحيث تكون عمودية عمى إتجاه الريح - (1)
. ومقابمة لو 

 أو يسمح بمرور كمية من –أن يكون مجموع فوارغ النوافذ معادال لمترين مسطحين عن كل مائة متفرج - (2)
.  قدما مكعبا أييما أكبر 250 قدما مكعبا فى الدقيقة لكل متفرج بإعتبارأن الشخص يشغل 20اليواء تعادل 

 من مجموع المسطح األفقى لؤلرضية وتفتح 200:1أال يقل مجموع فراغ فتحات خروج اليواء بالصالة عن - (3)
: بأحد األوضاع اآلتية 

. فى جانب المبنى المضاد رأسا إلتجاه الريح - (أ)
. فى أركان الجوانب ذات الضغط الواطىء الناشئة عن تخمخل اليواء فى مروره عمى جانب المبنى - (ب)
. فى السقف بالمنطقة ذات الضغط الواطىء الناشئة من تخمخل اليواء فى مروره عمى سطح المبنى - (ج)

: إذا كانت التيوية طبيعية بمرافق المميى وجب مراعاة ما يأتى        - 
من مساحة األرضية لممكاتب وبئر السمم وتحسب مساحة % 8أن تفتح نوافذ وفتحات ال تقل مساحتيا عن - (1)

لدورات % 10بئرالسمم عمى أساس مساحة أرضيتو مضروبة فى عدد األدوار التى يوصل إلييا وتكون النسبة 
. المياه بشرط أال تقل عن نصف متر مربع 
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أن تكون ىذه الفتحات بالحوائط أو باألسقف بشرط إتصاليا مباشرة باليواء الخارجى وفى حالة فتحيا فى - (2)
فإذا تعذر عمل فتحات بالمساحة . األسقف يجب تغطيتيا بطريقة ال ينتج عنيا نقص فى التيوية المطموبة 

المطموبة فى دورات المياه جاز اإلستعانة بمراوح طاردة ليا قوة طرد توازى قدما مكعبا فى الدقيقة لكل قدم مربع من 
.  مرة فى الساعة أييما أكبر 15مساحة األرضية أو يمكن بيا تغيير اليواء 

: إذا استعممت التيوية الصناعية فى المميى وجب مراعاة ما يأتى       - 
أن يزود المميى بمراوح كيربائية طاردة وفتحات لدخول اليواء النقى أو مراوح أخرى إلدخال اليواء عن - (1)

.  قدما مكعبا فى الدقيقة لكل شخص 30طريق مآخذ اليواء الخارجى ومرشحات اليواء وتكون سعتيا ما يوازى 
أن يتم عمل خطوط مجارى اليواء والفتحات بحيث تتم التيوية بدون أى عائق وبدون إقبلق لراحة - (2)

. المتفرجين 
. أن يزداد القدرالمنصوص عميو سابقا إذا كان المميى مسموح فيو بالتدخين - (3)
أن تركب فى دورات المياه مراوح طاردة ليا قوة طرد توازى قدم مكعب فى الدقيقة لكل قدم مربع من مساحة - (4)

.  مرة فى الساعة أييما أكبر15أرضية الدورة أو تضمن سعتيا تغيير ىواء الدورة 
:- إذا استعممت فى تيوية المميى وسائل تكييف ىواء وجب مراعاة ما يأتى      - 

 قدما فى الدقيقة فى جميع 25 و15أن تكون سرعة اليواء داخل المميى فى مستوى مناسب تتراوح بين - (1)
. أنحاء المميى 

 21و20 فيرنييت أى بين 70 و68أن تكون درجة الحرارة المقيسة بالترمومتر الجاف داخل المميى مابين - (2)
 مئوية صيفا عمى أال يزيد الفارق ما بين درجتى الحرارة 25 و24  فيرنييت أى بين 78 و75مئوية شتاء وبين 

ذا زادت درجة الحرارة خارج المميى فتحسب  الجافة لميواء داخل المميى وخارجو عمى عشرين درجة فيرنييت ، وا 
. درجة الحرارة الداخمية عمى أساس ىذا الفارق 

. شتاء % 45صيفا وأال تقل عن % 55أال تزيد نسبة الرطوبة لميواء المكيف الداخمى لممميى عمى - (3)
.  قدما مكعبا فى الدقيقة لكل متفرج25أال تقل كمية اليواء الداخل إلى الصالة عن - (4)
أال تقل كمية اليواء الخارجى النقى المضاف من عشرة أقدام مكعبة فى الدقيقة لكل متفرج فى حالة ما إذا - (5)

 أقدام مكعبة فى الدقيقة لكل متفرج فى المبلىى غيرالمسموح 10الى 5كان مسموحا بالتدخين فى المميى ومن 
. بالتدخين فييا 

أن تركب مراوح طاردة فى دورات مياه المبلىى المكيفة اليواء يكون ليا من السعة ما يعادل قدما مكعبا - (6)
واحدا فى الدقيقة لكل قدم مربع من مساحة أرضية دورات المياه عمى أال يختمط اليواء الراجع بعد عممية التكييف 
بمروره عمى ماكينات التكييف مع ىذا اليواء بأى حال من األحوال بل يتم التخمص من ىواء دورات المياه بطرده 

. لمخارج أوال بأول 
. أن توزع فتحات دخول اليواء بحيث تشمل جميع أجزاء المميى وذلك بتوزيع اليواء توزيعا متساويا - (7)
أن يكون بين األجيزة الخاصة بتكييف اليواء وحدة إحتياطية تكون سعتيا مماثمة ألكبر الوحدات المركبة - (8)

. وذلك لمعمل فى حالة تعطل إحدى الوحدات العاممة 
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أن يستمرتشغيل أجيزة تكييف اليواء طول مدة العرض بالمميى ويوقف العرض بالمميى إذا تعطمت ىذه - (9)
. األجيزة عن العمل 

يجب أال تسبب أجيزة وآالت تكييف اليواء أو أية تيوية صناعية أى صوت أو إزعاج لممتفرجين أو      - 
. لممحيطين بالمميى 

البياض والدىان 
:  يجب فى أعمال البياض والدىان مراعاة ما يأتى      - 

تبيض أسفل حوائط المميى المبنية بالطوب األحمر أو الدبش باألسمنت المخدوم جيدا أو بأية مادة صمبة - (1)
ممساء أخرى بإرتفاع ال يقل عن متر واحد من األرضية وبإرتفاع مترونصف عمى األقل من األرضية بأماكن 

ويجوز بياض أسفال بعض المبلىى بمادة غير األسمنت أو تبطينيا بتجاليد خشبية أو أية مادة مماثمة . التخديم 
. بشرط عدم ترك فراغ بين الحائط والتجاليد وذلك بعد موافقة الجية المختصة بالترخيص 

. تدىن األسفال التى قد تتعرض لتنائر األطعمة أو المشروبات عمييا بالبوية الزيتية - (2)
. يجوز ترك مبانى األسوار بدون بياض إكتفاء بكحل مبانييا جيدا بالمونة - (3)
تبيض الحوائط أعمى األسفال واألسقف بمادة ممساء ثم ترطب بالجير إذا كان البياض من المونة العادية - (4)

كما يجوز تغطية الحوائط واألسقف بمواد مانعة لمصوت أو الحرارة بشرط . ويعاد رشيا كمما إقتضى الحال ذلك 
ذا كانت الحوائط من الطوب المبن فتبيض بمونة الطين أو الجيرالبمدى . موافقة الجية المختصة بالترخيص  وا 

. والساس ثم ترش بالجير
يجوز لئلدارة العامة لموائح والرخص الموافقة عمى ترك المبانى دون بياض إذا إقتضى التصميم المعمارى - (5)

. وذلك بشرط أن تكون األسطح ممساء نظيفة متناسقة البناء وأن تكون مكحولة المحامات 
. تدىن جميع األشغال المعدنية بوجيين من بوية السبلقون - (6)
 أما باقى األخشاب –تدىن جميع أخشاب السقف المدفونة بالحوائط بوجيين من قطران الفحم الساخن - (7)

. فتدىن ببوية الزيت 
. تعاد جميع أعمال الدىانات إذا إقتضى الحال ذلك - (8)

 صيانة المميى ونظافتو
. يجب مراعاة ما يأتى فى صيانة المميى ونظافتو  -

أن تحفظ  الحوائط واألسقف وجميع أجزاء بالمميى ومحتوياتو نظيفة عمى الدوام ويصمح ما يتمف منيا أوال - (1)
. بأول 

. أن تكنس أرضية المميى وتطير الكراسى واألرضيات بمحمول مطير- (2)
. أن يعتنى بنظافة دورات المياه - (3)
. أو بأى مبيد آخرمماثل عمى األقل كل ثبلثة أشير %5بنسبة ال" ت.د.د"أن يرش المميى بسائل ال- (4)
. أن تزود المباصق الموجودة بالمميى بمحمول مطيرعمى الدوام - (5)
أن توضع أوعية معدنية ذات أغطية محكمة فى أماكن مناسبة وبعدد كاف لوضع الفضبلت والميمبلت التى - (6)

. يتعذر التخمص منيا مباشرة 
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ذا وجدت ثقوب فتسد بالزجاج المكسورثم تبيض - (7) أن تتخذ اإلحتياطات لوقاية المميى من الفئران والحشرات وا 
. باألسمنت ويجوز إيجاد مصيدة أو أكثر لمفيران 

. إذا وجد بالمميى حيوانات فتنظف األماكن الموجودة بيا بصفة مستمرة وتزال جميع المخمفات أوال بأول - (8)
 تنظيم المميى وتشغيمو

: يجب فى تشغيل المميى مراعاة ما يأتى  -
أن يوضع فى مكان ظاىر فى مدخل المميى لوحة أو رسم معتمد من الجية المختصة مبينا عميو الدرجات - (1)

. المختمفة فى مشاىدة العرض ومقاعد كل درجة وأثمان تذاكردخوليا عن كل حفمة 
أن يكتب فى مكان ظاىر بالمميى وفى برامج حفبلت العرض المطبوعة تعميمات بوجوب الخروج من األبواب - (2)

المخصصة لذلك دون سواىا وبعدم جواز وقوف المتفرجين أو جموسيم أو تزاحميم فى الطرقات والممرات 
. والسبللم 

. أن يوضع فى مكان ظاىربالمميى إعبلن ببرامج حفبلت العرض - (3)
. أال يزاول أى نشاط فى المميى غيرماىو مرخص فيو - (4)
. أال يتصل المميى بأى مميى أو محل أخر ال يشممو الترخيص - (5)
أال يتصل المميى بسكن إال فى الحاالت التى يصدر بتحديدىا قرارمن المدير العام لبلدارة العامة لموائح - (6)

. والرخص 
. أال تحدث ضوضاء بالمميى ينشأ عنيا إقبلق لممساكن المجاورة - (7)

إذا كانت تعد فى المميى مشروبات ساخنة كالشاى والقيوة والسحمب وجب تخصيص مكان خاص       -  
لمتخديم يكون بعيدا بقدراإلمكان عن دورات المياه أو مفصوال عنيا وأن يكون ليذا المكان نافذة أو منوربالسقف 
يفتح عمى اليواء الطمق مباشرة وتنظم األوانى فى المكان المذكورعمى أرفف من الرخام أو الخشب أو الزجاج أو 

أى مادة أخرى أو توضع فى دوالب خاص يخصص ليذا الغرض كما تحفظ المواد المستعممة فى تحضير 
المشروبات فى أوعية صحية نظيفة محكمة الغمق توضع فى مكان مناسب كما يجب إيجاد منضدة مغطاة بالرخام 

. السميم 
: إذا قدمت لرواد المميى حموى أو مأكوالت أو مثمجات جاىزة وجب مراعاة ما يأتى        - 

. أن تكون جميع المعروضات معدة فى محال مرخصة وتقدم المستندات المثبتة لذلك إلى جميع المختصين - (1)
أن توضع الحموى والمأكوالت فى أوان نظيفة داخل فترينات زجاجية محكمة قاعيا من الرخام الجيد أو - (2)

. الزجاج أو أية مادة ممساء توافق عمييا اإلدارة العامة لموائح والرخص 
ال يجوز حفظ حيوانات أو طيور إال فى المبلىى التى تقتضى طبيعة نشاطيا ذلك ووفقا لمترخيص الصادر - (3)

. ليا 
. ال يجوز مزاولة عمل أو وضع مقاعد أو ميمات أو أدوات خارج حدود المميى - (4)

عمال المميى 
: تقيد فى سجل خاص أسماء وعمال المميى وعناوينيم ويراعى فى شأنيم ما يأتى  -

.  أن تتوافرفييم النظافة التامة لمجسم والمبلبس وأال يسمح بإشتغال ممن ال يتوافر فيو ىذا الشرط - (1)
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أن يكون العمال من ذوى السيرة الحسنة وأن يحصل كل منيم عمى شيادة تحقيق شخصية وصحيفة - (2)
. سوابق 

. خصص لكل عامل قسم لحفظ مبلبسو فى دوالب محكم نظيف مقسم . إذا تطمب العمل مبلبس خاصة - (3)
سعافات أولية - (4) أن يزود المميى الذى قد يعرض نشاطو العمال لئلصابات بصندوق صيدلية مزود بمطيرات وا 

. وشاش معقم وقطن 
أن يخطرمديرالمميى السمطة الصحية المختصة فى الحال عن أية إصابة بمرض معد أو مشتبو فيو يحدث - (5)

. بين العمال 
إذا زاد عدد العمال عمى عشرة فيخصص لراحتيم مكان مناسب ذو سعة كافية يزود بعدد كاف من المقاعد - (6)

أو الدكك والمناضد لؤلكل ودواليب لممبلبس كما يخصص مكان مماثل لمعامبلت إذا زاد عددىن عمى عشرة عمى أن 
ويجوز لمجية المختصة بالترخيص إعفاء المميى من إنشاء . تكون إستراحتين بعيدة عن إستراحة الرجال 

. استراحة متى وجد مبرر لذلك 
: إذا كان العمال يشتغمون فى تداول المواد الغذائية والمشروبات أو فى تحضيرىا وجب مراعاة ما يأتى- (7)
داراتو أو مستغمو لمجية المختصة بالترخيص كشفا موقعا منو من  (أ) أن يقدم طالب الترخيص فى إقامة المميى وا 

صورتين بأسماء ومحال إقامة جميع العمال المطموب تشغيميم ويرفق بالكشف ما يثبت تقديم العمال إلى مكتب 
لييم  . الصحة الواقع فى دائرتو المميى لمكشف عمييم طبيا والتحقق من خموىم من األمراض المشارا 

أن يعاد الكشف الطبى عمى العمال وتطعيميم كمما طمب ذلك ضد األمراض المعدية والجمدية والزىرية والجزام - (ب)
والسل الرئوى والطفيميات وأال يكونوا حاممين لجراثيم أحد األمراض المعدية أو مخالطين لمصابين بمرض معد أثناء 

. مدة المراقبة 
أن يبعد كل عامل ترى السمطة الصحية أن فى إشتغالو بالمميى خطرعمى صحة المشتغمين بو أو المترددين - (ج)

. عميو أو أن تسبب حالتو تموث المواد التى تقدم أو تحضربجراثيم األمراض المعدية 
حتياطات مقاومة الحريق  أدوات وا 

يزود كل مميى بالكمية والعدد الذى ترى الجية المختصة بالترخيص لزومو من أجيزة وأدوات إطفاء  -
: الحريق اآلتية 

. سعة جالونين  (رغوى أو مائى  )جياز إطفاء حريق - 1
. جياز إطفاء حريق كيرباء- 2
. جياز غازى إلطفاء حرائق المواد الطيارة - 3
 . (حريق )جردل رمل ناعم وتدىن الجرادل بالمون األحمر ويكتب عمييا كممة - 4
. غطاء من اإلسبستوس أو من قماش مقاوم لمحريق- 5

تقدم فواتير شراء ىذه األجيزة واألدوات إلى الجية المختصة بالترخيص ويجدد ممىء األجيزة كمما إقتضى الحال 
 ويكتب عمييا بالبوية البيضاء اسم صاحب وتاريخ الممىء وما يفيد إختبارىذه األجيزة بمعرفة الجية –إلى ذلك 

وتزود المبلىى المقامة فى خيام ببراميل مياه . المختصة ويجدد ىذا اإلختبار مرة عمى األقل كل خمس سنوات 
ذا كان المميى يتسع . وأدوات تكسير بمعدل برميل وجردلين عن كل خمسين متفرجا ممن يتسع ليم المميى  وا 
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 2.75 بوصة أو 2.5ألكثرمن مائتى متفرج فيركب فضبل عما تقدم حنفيتان لمحريق عمى األقل قطركل منيما 
وتركب الحنفية  (من الطراز المستعمل بفرقة المطافىء المختصة  )بوصة بالقائم ذى الكوع والخراطيم والباشبورى 

وتوضع جميع أجيزة . عمى ماسورة مياه خاصة بالحريق ويخصص لكل دور من أدوار المميى حنفية عمى األقل 
 وال يجوز إستعماليا فى –وأدوات إطفاء الحريق فى أمكنة ظاىرة ومعدة لئلستعمال فى أى لحظة دون أى عائق 

. أى غرض آخرغير إطفاء الحريق 
إذا وجدت بالمميى مناظرمتحركة أو ستائرمركبة وجب أن يركب فى مكان مناسب عمى كبل الجانبين  -

بصالة العرض ماسورة مياه عمييا حنفية حريق بمعداتيا المشار إلييا سابقا عمى أن يكون قطركل 
 بوصة حسب الطراز المستعمل بفرقة المطافىء المختصة 2.75 أو 2.5من الماسورة والحنفية 

. وتكون الحنفية عمى إرتفاع مناسب من األرضية 
 وفى حالة ضعف –يجب أن يكون ضغط المياه فى المواسير بقدركاف إلطفاء الحريق فى أى موقع  -

المياه المغذية لممبنى يجب إستعمال خزانات مياه عموية عمى إرتفاع كاف أو طممبات يدوية أو 
 .كيربائية لمحصول عمى الضغط المطموب 

تقوم الجية المختصة بأعمال إطفاء الحريق بإختبار حنفيات الحرق مرة عمى األقل كل سنة لمتأكد  -
 كما تختبرخراطيم المياه المعدة –من صبلحيتيا لبلستعمال ومن ضغط كمية المياه الخارجة منيا 

 عمى أن – كيوجرام أو ضغط المياه فى المواسيرأييما أعمى 30إلطفاء الحريق تحت ضغط يعادل 
يوضع خرطوم آخر مكان الخرطوم الجارى عميو اإلختبارأثناء ذلك ، ويجوز بحضورمندوب من الجية 

وال .  إختبار الطممبات اليدوية والكيربائية مرة عمى األقل كل سنة –المختصة بأعمال إطفاء الحريق 
تؤثر اإلختبارات التى تقوم بيا الجية المختصة بأعمال اإلطفاء أو حضور مندوبيا لتمك اإلختبارات 

 .عمى مسئولية المختص عن سبلمة األجيزة وأدوات إطفاء الحريق وقياميا بأغراضيا 

يجب أن تكون جميع الستائر التى تعمق أو تركب عمى األبواب أو الشبابيك من قطعتين من الصوف  -
 كما يجب –الثقيل أو من أقمشة غيرسيمة اإلحتراق أو عولجت بمحاليل تجعميا غيرقابمة لئللتياب 

كمايجب أن تكون من مواد . تعميقيا بوسيمة يسيل سحبيا إلى الجانبين ودون تثبيتيا فى األرضية 
غيرسيمة اإلحتراق جميع الزخارف والحميات المعمقة أوالثابتة بالمميى فإذا عمقت بو زينات مؤقتة فى 

ذا كان المميى . مناسبات معينة وجب الحصول عمى تصريح بذلك من الجية المختصة بالترخيص  وا 
يتسع ألكثرمن مائتى متفرج وجب أن تكون المناظر المستعممة والستائر وكذلك شاشات العرض من 

 .مواد غيرسيمة اإلحتراق أو عولجت بمحمول خاص لمنع اإللتياب 

لمجية المختصة بالترخيص أن تشترط تزويد المميى بجياز تميفونى إذا رأت ضرورة لذلك ويشترط  -
 ويوضع الجياز فى مكان يسيل الوصول إليو فى أى –موافقة الجية المختصة بأعمال التميفونات 

 .وقت ويعمق بجواره الفتة مبين عمييا أرقام تميفونات المطافىء والبوليس واإلسعاف 

لمجية المختصة بالترخيص أن تشترط فى بعض المبلىى وجود جندى من فرقة المطافىء أو موظف  -
أو عامل أو أكثر مدرب عمى أعمال اإلطفاء حسب حاجة المميى تكون نفقاتو عمى المستغل وميمتو 
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المساعدة فى إطفاء الحريق عند حدوث وصيانة جميع أجزاء اإلطفاء وجعميا معدة لئلستعمال فى أى 
 .وقت وال يجوز إسناد أى عمل آخر خبلل مدة العرض الى ىذا الموظف أو العامل 

ال يجوز فى المميى إستعمال مواد مفرقعة أو سريعة اإلشتعال أو نيران أو شموع اال اذا كان  -
داراتو يجيز ذلك أو صرحت بذلك الى الجية المختصة بالترخيص مع  الترخيص فى إقامة المميى وا 

 .وجوب إتباع تعميمات تمك الجية 

ممنوع " إذا لم يكن مصرحا بالتدخين فى المميى وجب وضع الفتات فى أماكن ظاىرة مكتوب عمييا -
 .ويراقب تنفيذ ىذا المنع بكل دقة " التدخين 

يجب إببلغ الجية المختصة بأعمال المطافىء فورا عن إنقطاع المياه عن حنفيات الحريق أو عن  -
 .حدوث أى حريق فى المميى ولو كان بسيطا وتثبت الحرائق فى دفترخاص 

  المبلىى التى تنشأ فى خيام                                       

ال يجوز فى المبلىى المقامة فى خيام بصفة دائمة  أن تقل المسافة بين الحد الخارجى ليذه  -
وال يجوز إقامة مميى فى خيمة تتسع . المبلىى وبين المساكن عن خمسين مترا من جميع الجيات 

ألكثرمن مائتى شخص إال بعد موافقة الجية المختصة بالترخيص عمى نوع نسيج الخيام ويشترط أن 
يكون من مادة غيرسيمة اإلحتراق أو عولجت بإحدى المحاليل المقاومة لبلحتراق كما يجب إيجاد 
ممرات مكشوفة بين أوتاد شد الخيام ال يقل عرضيا عن عشرة أمتار وتعتبر الخيمة معدة ألكثرمن 

 . متر مربع 200مائتى شخص إذا زادت مساحة أمكنة المتفرجين عمى 

ال يجوز وضع سيارات أو محركات أو مولدات لمتيار الكيربائى أو أو بأية ألة أخرى تدار بالبنزين أو  -
الكيروسين أو السوالر عمى مسافة ال تقل عن عشرة أمتار من الخيام التى تتسع ألكثر من مائتى 

 .شخص 

ال يجوز فى الخيام المستعممة كمخازن لمقش أو التبن أن تقل المسافة بينيا وبين الخيام أو المبانى  -
األخرى عن عشرة أمتار ولو كانت الخيام المستعممة فى التخزين مصنوعة من مادة غيرسيمة 

 .اإلحتراق 

يجب أن تكون إضاءة الخيام بالكيرباء مع مراعاة تثبيت األسبلك الكيربائية داخل مواسيرمعزولة من  -
ويجب فحص . الزنك أو الصمب وتركب كوبسات مناسبة لشدة التيار ويوضع بيا سمك من الرصاص 

 .التركيبات الكيربائية من وقت ألخر لمتأكد من سبلمتيا عمى الدوام 

 المبلىى التى تنشأ عمى وسائل النقل البرى والنيرى والبحرى                        

يجب أن تتوافر فى وسيمة النقل التى ينشأ عمييا مميى اإلشتراطات والمواصفات المقررة ليذه  -
كما يجب مراعاة التوازن التام فى إنشاء المميى عمى وسائل النقل البرى أو النيرى أو . الوسيمة 
 .البحرى 

 أحكام عامة

 المشار إليو والزم 1954 لسنة 453إذا كان ممحقا بالمميى محل خاضع ألحكام القانون رقم  -
لمباشرة نشاطو األصمى وجب أن تتوافر فى ىذا المحل اإلشتراطات المنصوص عمييا فى القانون 
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ذا كان ممحقا بالمميى محل عام خاضع ألحكام القانون رقم . المذكور والقرارات الصادرة تنفيذا لو  وا 
ليو والزم لمباشرة نشاطو األصمى وجب أن تتوافر فى ىذا المحل 1956 لسنة 371  المشارا 

 .اإلشتراطات المنصوص عمييا فى القانون المذكور والقرارات الصادرة تنفيذا لو 

لممديرالعام لبلدارة العامة لموائح والرخص التجاوز عن األبعاد والمسافات المقررة فى حدود عشرة فى  -
 .المائة بشرط أال يترتب عمى ىذا التجاوز وقوع الضرر الذى تقرر ألجمو ىذا البعد أو تمك المسافة 

يجوز لئلدارة العامة لموائح والرخص التجاوز عن بعض اإلشتراطات الواجب توافرىا فى المبلىى التى  -
يرخص فى إقامتيا أو إداراتيا بصفة مؤقتة أو لمدة محددة إذا ثبت أن ىناك مبرر لذلك وأنو ال 

 .يترتب عمى ىذا التجاوز حدوث الضرر الذى من أجمو تقررت ىذه اإلشتراطات 

يعتبرالرسم اليندسى المعتمد إليو وما عميو من بيانات ومبلحظات وتأشيرات جزءا مكمبل لئلشتراطات  -
 ويجب مطابقة المميى آلخر رسم ىندسى معتمد بما عميو من بيانات –الواجب توافرىا فى المميى 

وأن تحفظ بالمميى جميع الرخص والرسم اليندسى المعتمد وصورة من اإلشتراطات وتقدم إلى 
.   الموظفين المنوط بيم التفتيش عمى المبلىى لئلطبلع عمييا عند طمبيا 

 
   
  

      
  

 


