
  اإلشتراطات البلدية للمدارس األهلية

  مقدمة

شهدت مدن المملكة وال تزال معدالت عالية من التنمية والتطور في آافة المجاالت ، ومنها التنمية العمرانية 
حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع العامة والخاصة ، وقد واآب ذلك جهود آبيرة قامت بها أجهزة البلديات في مجال 

متابعة أعمال البناء والتشييد ومجال البيئة وغيرها في آافة المدن والقرى آجزء من مهامها ومسئولياتها اإلشراف و
، وقد صاحب ذلك ظهور مشاريع عمرانية جديدة لمواجهة احتياجات المجتمع منها المدارس األهلية ، األمر الذي 

ت الفنية الخاصة بالبلديات بهدف مسايرة التطور الذي دعا وآالة الوزارة للشئون الفنية للقيام بإعداد هذه االشتراطا
  .تشهده المملكة 

وتتناول هذه االشتراطات الفنية متطلبات إنشاء المدارس األهلية سواء على األراضي الفضاء غير المخصصة 
، آما مرفق تعليمي أو تلك المخصصة آمرفق تعليمي ، وآذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية 

تتناول اإلجراءات الخاصة بالتراخيص والجهات ذات العالقة ، واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السالمة 
  . الواجب توافرها في مثل هذه المشاريع 

ولعل من الطبيعي اإلشارة إلى أن تحقيق ذلك يتوقف بالدرجة األولى على مقدار وعي المواطن ودوره الذي ال 
رصه على المساهمة في آل ما من شأنه خدمة وطنه من خالل التزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه نشك في تفهمه وح

  .االشتراطات ، وآذلك المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك 
  واهللا من وراء القصد

  االشتراطـات البلدية للمدارس األهلية 

   .إيضاح المتطلبات العامة إلنشاء المدارس األهلية: هدف الدراسة 

  : تعــريـف -

المدارس األهلية ويقصد بها المنشآت التعليمية الخاصة التي تقوم بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة ، وآذلك 
  .دور الحضانة ورياض األطفال 

  ) غير المخصصة مرفق تعليمي ( متطلبات إنشاء المدارس األهلية على األراضي الفضاء -١

   مترًا ٢٠ين أحدهما تجاري ال يقل عرضه عن  أن يكون الموقع على شارع-١-١
  .  م ٥٠ أن يكون الموقع بعيدًا عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية بمسافة ال تقل عن -٢-١
  . م ٢٠ أال تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن -٣-١
  . م ٥٠ أال تقل المسافة بين الموقع والمحالت بيع الغاز عن -٤-١
  . ذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع المراد إقامة المشروع عليه  أخ-٥-١
  :  أال تقل مساحة األرض للمنشأة التعليمية عن اآلتي -٦-١

   .٢م٩٠٠ رياض األطفال -١-٦-١
   .٢م٢٥٠٠ المدارس االبتدائية -٢-٦-١
   . ٢م٣٥٠٠ المدارس المتوسطة -٣-٦-١
   .٢م٥٠٠٠س الثانوية  المدار-٤-٦-١
   .٢ م٧٥٠٠)  ثانوي– متوسط – ابتدائي –رياض األطفال ( مجمع مدارس -٥-٦-١



  : أال تقل المسافة بين مرفق تعليمي قائم وآخر في نفس المرحلة الدراسية عن اآلتي-٧-١
  . متر لمدارس رياض األطفال ودور الحضانة ٣٠٠ -١-٧-١
  . متر للمدارس االبتدائية ٥٠٠ -٢-٧-١
  . متر للمدارس المتوسطة ١٠٠٠ -٣-٧-١
  . متر للمدارس الثانوية ٢٠٠٠ -٤-٧-١

  : أن يتم توفير مواقف للسيارات طبقًا للمعدالت اآلتية -٨-١
  .روضة أطفال +  موقف لكل فصل حضانة -١-٨-١
  . موقفين لكل فصل مدرسة ابتدائية -٢-٨-١
  . ثالث مواقف لكل فصل مدرسة متوسط -٣-٨-١
  .سة مواقف لكل فصل ثانوي  خم-٤-٨-١

   متطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية – ٢

  :يسمح بتغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية طبقًا للمتطلبات اآلتية 
 أن يكون -٢-٢. مترًا ٢٠ أن يكون المبنى القائم مطًال على شارعين أحدهما تجاري ال يقل عرضه عن -١-٢

  .المبنى القائم مطابقًا ألنظمة البناء المعتمدة ولتعليمات األمن والسالمة 
  .م ٥٠ أن يكون المبنى القائم بعيدًا عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسية بمسافة ال تقل عن -٣-٢
  . مترًا ٢٠ أال تقل المسافة بين المبنى القائم وأقرب محطة وقود عن -٤-٢
  . مترًا ٥٠ن المبنى وبين أقرب محل غاز عن  أال تقل المسافة بي-٥-٢
  . أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على تحويل المبنى لقائم إلى منشأة تعليمية -٦-٢
   . ٨-١ يجب أن تتوفر في المبنى القائم مواقف السيارات المطلوبـة طبقًا للفقـرة -٨-٢
   .٦-١ أال تقل مساحة أرض المبنى القائم عن المساحـات المحددة في الفقـرة -٩-٢
 أال تقل المسافة بين أقرب منشأة تعليمية قائمة والمبنى القائـم المـراد تحويله إلى المدرسة عن المسافات -١٠-٢

   .٦-١المحددة في الفقرة 
للمبنى القائم المراد تحويله إلى مرفق تعليمي ) من واقع الطبيعية( إرفاق مخططات هندسية متكاملة -١١-٢

  .معتمدة من مكتب استشاري هندسي ، وشهادة تفيد سالمة المبنى إنشائيًا لهذا االستخدام 

   متطلبات إنشاء المدارس األهلية على األراضي المخصصة مرافق تعليمية – ٣

عليمي حسب المخطط المعتمد بعد أخذ  يسمح بإقامة المدارس األهلية على األراضي المخصصة مرفق ت-١-٣
  . موافقة الجهـات المختصـة على الموقع حسـب األنظمة والتعليمات 

  . االلتزام بأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة -٢-٣
 تقديم المخططات االبتدائية للجهات التعليمية ألخذ موافقتهم عليها ثم تقديمها للبلدية ، وإعداد الرسومات -٣-٣

  . ذية بعد اعتمادها من البلدية التنفي
وت في / ٤١٠٥٣ االلتزام بالتعليمات الواردة بتعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم -٤-٣
  .هـ بشأن إقامة المدارس وريـاض األطفال األهلية ٢٣/٩/١٤١٩

   اشتراطات التصميم والبناء – ٤

  . دورين + لمخطط يسمح باالرتفاع أرضي  بالنسبة لألراضي المعتمدة مرفق تعليمي حسب ا-١-٤



 لألراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليمي يسمح باالرتفاع واالرتداد حسب نظام البناء المسموح به -٢-٤
  ) . ١-٤(في المنطقـة بحيث ال يزيد االرتفـاع عن المسموح به في الفقرة 

  ارات دون تسوير  إقامة سور يحيط بالمنشأة ، وتستقطع منطقة مواقف السي-٣-٤
يراعى عدم استعمال مناسيب مختلفة فـي التصميم ، وتكون ذات منسوب :  رياض األطفال ودور الحضانة -٤-٤

  .واحد 
  . يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو مواقف السيارات -٥-٤
مساحة األرض بحد أقصى مـن % ٣بنسبة ال تزيد عـن ) الحارس( يسمح بعمل غرف للمستخـدمين -٦-٤

   . ٢م١٠٠
 بالنسبة للمظالت يمكن تغطية المالعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع بارتفاع ال يزيد عن -٧-٤

ارتفاع السور أما في الفرغات الداخلية فيكون االرتفاع حسب تعليمات البناء بالمنطقة ، مـع المراعـاة أال تقل 
  .من مساحة األرض ، ويتم تقديم تصميم للمظالت ضمن المخططات المعمارية % ٢٠المساحـة المكشوفة عن 

استخدام مواد العزل الحراري المناسبـة فـي المشروع ، وتطبيق الئحة العزل :  اشتراطات العزل الحراري -٨-
  .الحراري لدول مجلس التعاون الخليجي 

خدمات البلدية المتعلقـة بالمعوقين ، والصادرة من مراعاة االشتراطات الخاصة بال:  متطلبات المعوقين -٩-٤
وآالة الوزارة للشئـون الفنية ، اإلدارة العامـة للشئون الهندسية ، وزارة الشئون البلدية والقروية رجب 

  .هـ ١٤١٢

   متطلبات الترخيص – ٥

عمارية متكاملة للمبنى  في حالة المبنى القائم المراد تغيير استعماله إلى مدرسـة يجـب إرفاق مخططات م-١-٥
القائم معتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية ، وتقرير يقـر فيـه المكتـب بصالحيـة 

  . المبنـى لالستخدام المطلوب ، وبعد ذلك يجب أخـذ مـوافقـة الجهات التعليمية على المخطط واعتماده من جهتهم 
  :ل اآلتي  في حالة األراضي الفضاء فيجب عم-٢-٥

تقديم طلب للبلدية التابع لها موقع المدرسة المراد إنشاؤها مرفق معه صك الملكية ، وذلك بغرض إعداد قرار 
  .مساحي لألرض طبقًا للملكيـة والمخطط المعتمد 

  .وآذلك بنين وبنات)  ثانوي – متوسط –ابتدائي ( تحديد نوع المدرسة 
  .ة التخطيطية بالبلدية على الموقع أخذ الموافقة من الجهة التعليمية والجه

يتم إعداد المخططات األولية طبقًا ألنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها ألخذ الموافقة عليها من الجهات 
  .التعليمية ثم تقديمها للبلدية 

   .يتم إعداد المخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية المختصة

   متطلبات السالمة – ٦

  .مراعاة متطلبات السالمة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من الدفاع المدني
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