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 الغرض .1

توضيح كيفية التقديم للحصول ع�ى اعتماد لمخططات أحواض السباحة الستخدامات األفراد،  هو الدليلهذا  الغرض من

بشأن األنظمة  11/2003ورقم  61/1991في التصميم إلجازتها بموجب األمر المح�ي رقم  ةالواجب الفنية االشتراطاتبيان و

 الخاصة بتخطيط وبناء وصيانة وسالمة أحواض السباحة.

 

 نطاق التطبيق  .2

 الواقعة ضمن الحدود الجغرافية إلمارة دبي. العامة والخاصة أحواض السباحةع�ى كافة يطبق 

 

  المسؤوليات .3

إعداد تعليمات العمل واألدلة الفنية ومراجعتها، وتحديد المرجعية القياسية، وتحديد إجراءات منح التصاريح تقع مسؤولية 

 والموافقة ع�ى التصاميم ع�ى عاتق قسم التسجيل والتصاريح بإدارة الصحة والسالمة ببلدية دبي.

 

 المراجع القانونية .4

 بشأن األنظمة الخاصة بتخطيط وبناء وصيانة وسالمة أحواض السباحة. 11/2003ورقم  61/1991األمر المح�ي رقم 

 

 إرشادات عامة  .5

قديم لغايات ت والخاصة)اعتماد مخططات أحواض السباحة العامة  (طلبيجب التسجيل في خدمات بلدية دبي االلكترونية  5.1

 المناطق التطويرية.فيما يخص  والمخططات الكترونياالطلب 

                 يتم التسجيل في برنامج (نظام دبي لتراخيص البناء) لألراضي التابعة لبلدية دبي و تقديم الطلب من ضمن معامالت         

 .  (DUBAI BPS)تراخيص البناء 

 السباحة.يجب أن يبين بوضوح فئة / نوع حوض  5.2

  -التالي: أنواع أحواض السباحة تشمل 

I. :خاصة) (فيالسكن فردي  خاص 

II.  ويشمل:عام 

 مجمعات سكنية  •

 مبا�ي سكنية  •

 فندق •

 مدرسة •

 نادي •

 أخرى  •

 

يجب دفع رسوم الموافقة ع�ى مخططات أحواض السباحة حسب ما تحدده سياسة تحصيل الرسوم من قبل إدارة اإليرادات  5.3

 دبي.في بلدية 
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ملف واحد ) موضحا فيها  (  MULTI-SHEET DWF FORMATيجب تقديم المخططات أو الرسومات الكترونيا بصيغة  5.4

  -اآلتي : 

I.  المالك. وتشمل توقيعصفحة المشروع 

II.  رسالة تكليف االستشاري. /األرض)  (خارطةصورة من الرخصة المهنية/ مخطط الموقع 

III.  مكان المسبح بالموقع). (موضحمخطط ترتيبات الموقع 

IV.  تي:بها اآلوموضح الخالية حول المسبح  وتفاصيل المساحةمخطط تفصي�ي لحوض السباحة 

 والدرجات ومواطئ األقدامالساللم  •

 ومغاسل األرجل تالدوشا •

 حال وجودها) (فيمرافق المراحيض وغرف تبديل المالبس  •

 موقع كرسي المنقذ/ أطواق النجاة •

 إضاءة المسبح •

 عالمات العمق •

 موقع السور أو السياج حول المسبح •

 مساحة السطح/مساحة الحوض •

 ميالن السطح حول المسبح •

V.  كل األبعاد) (توضيحمقطع عرضي للحوض/لألحواض لتوضيح ميالن القاع. 

VI.  مخطط المواسير / األنابيب للمسبح وغرفة المضخات 

VII.  مخطط الكهرباء للمسبح وغرفة المضخات 

VIII.  مخطط تفصي�ي للمسبح بالكامل(SCHEMATIC DIAGRAM) 

IX. ) مخطط لتصريف المياه التي تضم (مصارف ميالن السطحFTغاسل األرجل، طرق التخلص )، الدوشات وم

 من مياه الغسيل العكسي).

X.  معدل دوران المياه وحساباتوالتطهير  وأنظمة التعقيممخطط غرفة المضخات )turnover calculation( 

XI.  تضم: تفاصيل المعدات والتي- 

 المضخات ومصفاة الشعر  •

 أجهزة التصفية والترشيح •

 أنظمة التعقيم والتطهير •

 المياهتفاصيل مداخل ومخارج  •

 تفاصيل مخارج المصارف •

 حال وجودها) (فيتفاصيل الكاشط  •

 حال وجودها) (فيالساللم والدرجات  •

 وجودها)حال  (فيالجسر  – الزحالقية-الغطستفاصيل لوح  •

 الموجودة تحت الماء وتفاصيل صندوق السطح  السطح، واألضواءمخطط صندوق  •
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 -يجب أن يضم تصميم حوض السباحة األمور المتعلقة بالصحة والسالمة العامة التالية:  5.5

I. نظام تصفية المياه وإعادة تدوير مياه الحوض 

II. نظام تطهير مياه الحوض 

III. إجراءات الرقابة األخرى الخاصة بالصحة والسالمة التي تتخذ عند مرحلة التصميم ووقت التشغيل 
 

 

 شتراطات الفنية اال .6
 الساللم ومواطئ األقدام الداخلة في التجاويف والدرجات  6.1

 سم. (60)يجب تزويد الحوض بدرجات وساللم إذا زاد العمق عن  •

 م من محيط الحوض. (30)يجب توفير سلم واحد ع�ى األقل لكل  •

كل ومزودة بمواطئ أقدام مقاومة لالنزالق مع وجود فسحة  • سم بعيدا  (10)يجب أن تكون ساللم الحوض مقاومة للتآ

 عن الجدار.

في حالة توفير درجات داخلية في تجاويف الحوض يجب أن تكون هذه الدرجات ذات سطوح غير زلقة وذات تصريف  •

 سم. (35)سم وأقل ارتفاع للدرجة  (15)القدم لموطئذاتي وع�ى أن يكون أقل عرض 

جانبية تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح األفقي للحوض عند كل جانب من  يجب تزويد الحوض بدرابزينات •

 جوانب كل سلم أو درجات مثبتة في تجاويف الحوض.

 متر. (1)ال يتجاوز عمقه و إذا كان الحوض ضحال  السباحةبأحواض (بدون درابزين) يمكن تركيب درجات فقط  •

 ملم. (250)ملم، وأقصى ارتفاع للدرجة  (280)طئ القدم يجب أن تكون أبعاد الدرجات داخل المسبح أقل عرض لمو  •

، ويجب أن تكون درجات م (1.4)يجب تزويد درابزين حول درجات السلم أو الساللم إذا زاد العمق عن متر وأقل من  •

 السلم او الساللم متصلة.

فاصل إضافي في الوسط م يوضع  (2.1)عرض الدرج عن  وإذا زاد سم، (90)يجب أن يكون الدرابزين بارتفاع ال يقل عن  •

كثر حسب الحاجة).  (واحد أو أ

تزويد المسبح بساللم جانبية تمتد فوق سطح  وإنما يتمم  (1.4)ال يسمح بالدرجات إذا كان عمق المسبح ال يقل عن  •

 الحوض وتعود للسطح األفقي للحوض.

في حال وجود منطقة جلوس أو منطقة استرخاء داخل المسبح فيجب أن تكون في المنطقة الضحلة من المسبح وأال  •

 ويجب أن تكون مفصولة عن المسبح بفاصل أع�ى من ارتفاع مياه المسبح. سم (35)يزيد العمق عن 

 

 

 ومغاسل األرجل  تالدوشا 6.2

م من محيط الحوض (25)لكل  (1)يجب تزويد أحواض السباحة بأحواض لالغتسال (دش) ومغاسل لألرجل بمعدل  •

 من كل نوع. (1)وبحد أد�ى 

 يجب تركيب لوحات تطلب من مستخدمي الحوض أخذ دش قبل استخدام المسبح. •
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 مرافق المراحيض وغرف تبديل المالبس 6.3

بمرافق المراحيض وغرف تبديل المالبس بما يتناسب مع مساحة الحوض وأال تقل بما يجب تزويد أحواض السباحة العامة 

 هو مبين بالجدول أدناه:

 

 المبا�ي السكنية + المجمعات السكنية .1

 رجال نساء

 مغسلة مرحاض
حمام 

 مع دش

تبديل غرف 

 مالبسال
 مبولة مغسلة مرحاض

حمام 

 مع دش

تبديل غرف 

 مالبسال

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 الفنادق + المدارس + أندية + أخرى  .2

مساحة 

 المسبح

 رجال نساء

 مغسلة مرحاض

حمام 

مع 

 دش

غرف 

تبديل 

 مالبسال

 مبولة مغسلة مرحاض

حمام 

مع 

 دش

غرف 

تبديل 

 مالبسال

 1 2 1 1 1 1 2 1 1 ²م 150أقل من 

 300- ²م 151

 ²م
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 900 – ²م 301

 ²م
2 2 3 2 2 2 2 3 2 

كثر – ²م 901  2 3 2 2 2 2 3 2 2 وأ

 

 

 

 أبراج ومنصات والواح الغطس والزالقات  6.4

 م ع�ى األقل لحركة الرأس. (5)يجب توفير مساحة خالية فوق لوح أو برج الغطس تصل إلى  •

 يجب أن تغطي ألواح ومنصات الغطس بالكامل بمواد مانعة لالنزالق. •

م أول أقل من سطح الماء ال يقل عل  (1)يجب أن بكون أقل عمق للماء أسفل أي لوح غطس مركَب ع�ى مسافة  •

 م أو جزء منه يزيد ع�ى ذلك. (1)عمق لكل  مس (30)ارتفاع بواقع  م (1)م ويزداد عمق ماء الغطس لأللواح فوق  (2.5)

 وبين أي لوح غطس والجدار الجانبي. بين ألواح الغطس المحاذية م (3)يجب توفير فصل أفقي بمقدار  •

يمنع تغيير تصميم أحواض السباحة أو إضافة لوح القفز (غطس) أو تغيير مكانه إال بعد الرجوع إلى إدارة الصحة والسالمة  •

 في بلدية دبي.

صحة والسالمة في بلدية دبي وإرفاق يمنع إضافة جسر ع�ى سطح المسبح أو تغيير مكانه إال بعد الرجوع إلى إدارة ال •

 المخططات التفصيلية.
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يمنع إضافة زالقات للمسبح أو تغيير مكانها اال بعد الرجوع إلى إدارة الصحة والسالمة في بلدية دبي وارفاق المخططات  •

 التفصيلية.

 

 اإلضاءة /الكهرباء 6.5

الماء) بما يوفر اإلضاءة لكل المسبح بما فيه القاع يجب تزويد أحواض السباحة باإلضاءة الكافية (تحت الماء أو فوق  •

 بدون إحداث أيه انعكاسات أو وهج أو حروق أو صدمات كهربائية أو إصابات جسدية.

 لكس. (50)يجب أال يتجاوز شدة اإلنارة العامة عن  •

 يجب أن توجد في كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب األرضي ويجب أن توضح ع�ى الرسومات. •

 .)low voltage( يجب إستخدام إضاءة تحت الماء ذات فرق جهد منخفض •

 عند حوض الجاكوزي يتم اللجوء إليه عند الطوارئ. ن هناك مفتاح فاصل للتيار الكهربائييجب أن يكو •
 

 وضع عالمات العمق 6.6

يجب أن توضع عالمات توضح عمق الماء سواء ع�ى حافة السطح أو ع�ى جدار المسبح عند الحد األد�ى واألقصى للعمق وعند 

 بالمخططات.نقاط انكسار الميل ويجب أن توضح 

 

 منطقة السطح 6.7

 المسبح كما مبين أدناه:يجب توفير مساحة خالية حول  •

I.  م ع�ى األقل حول المسبح. (1)يجب توفير  ):سكن فردي (فيال خاصة-المسبح الخاص 

II.  م ع�ى األقل حول المسبح. (1.5)المسبح العام: يجب توفير 

III.  في حال اتصال المسبح بالجدار وال توجد مساحة خالية فيجب توفير درابزين ع�ى امتداد المنطقة، وأال تزيد

 الجدار عن نصف منطقة محيط المسبح.منطقة 

يجب تأمين منطقة المسبح في حالة عدم استخدامه وذلك بإغالق منطقة المسبح بسور أو بسياج بارتفاع ال يقل عن  •

 باإلضافة إلى باب/بوابات ذاتية اإلغالق وذلك لمنع األشخاص من الدخول إلى المسبح في حالة إغالق المسبح. م (1.2)

 حة السطح تعادل أو تزيد عن مساحة الحوض.يجب أن تكون مسا •

 ).الجدار... الخأو  (السورموقع ومساحة السطح هي المنطقة الواقعة بين المسبح  •

باتجاه  )1:40( يجب أن يحاط حوض السباحة من جميع الجهات بأسطح مستوية غير قابلة لالنزالق وبنسبة ميول •

 معاكس لحوض السباحة، وكذلك تزويد هذه االسطح بالمصارف المناسبة لتصريف المياه.

 

 تصفية مياه المسبح 6.8

 مدخل المياه 6.8.1

 متر مكعب. (45)يجب توفير مدخل مياه واحد لكل        

 

 مصرف خروج المياه 2.6.8

كمة ولتسهيل  (2)يجب أن يركب ع�ى األقل عدد  مصرف لخروج الماء من قاعدة قاع المسبح لتصريف القاذورات المترا

 التفريغ الكامل للمسبح ألغراض الصيانة.
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 المكاشط 3.6.8

 الغرض: إزالة الغبار والحطام وأوراق األشجار الطافية وطبقات الزيت الرقيقة.          

 من المكاشط لكل مسبح. (2)في حالة استخدام المكاشط يجب تركيب عدد          

 

 مصافي الشعر والقاذورات الخفيفة 4.6.8

كم داخل النظام فتسد المضخة أو األنابيب أو جهاز      الغرض: اإلمساك بالشعر والدقائق الكبيرة التي تستطيع الترا

 الترشيح.

 

 أجهزة الترشيح/ التصفية 5.6.8

 والمعلٌقة من مياه إعادة التدوير.يزيل جهاز الترشيح المواد غير القابلة للذوبان  •

 -وهي: توجد ثالثة أنواع رئيسية من أجهزة الترشيح ألحواض السباحة  •

I. جهاز ترشيح بالتراب الدياتومي 

II. جهاز ترشيح بالرمل السريع 

III. جهاز ترشيح بالرمل العالي السرعة 

ول مات المختلفة وفتحات الدخيجب أن توضح ع�ى الرسومات التفاصيل الكاملة ألجهزة الترشيح شاملة مواقع الصما •

من جهاز  وأنابيب الخروجأخذ العينات عند المدخل  حنفياتوصمام إطالق الهواء ومقياس الضغط وزجاج الرؤيا و

 الكيماوية.الترشيح وخزان المواد 

 -عن: يجب أال يقل عدد أجهزة الترشيح للمسبح/ المسابح التي تعمل بنظام دورة مياه متصلة  •

I.  الخاص) (للسكنجهاز ترشيح/تصفية واحد 

II.  العام) (للمسبحجهاز ترشيح/ تصفية  (2)عدد 

في حال أن هنالك عدد من المسابح تعمل بنظام دورة مياه منفصلة فيجب توفير أجهزة الترشيح/ التصفية لكل  •

 -ا حسب نوع المسبح: مسبح ع�ى حد

I.  الخاص) (للسكنجهاز ترشيح/تصفية واحد 

II.  العام) (للمسبحجهاز ترشيح/تصفية  (2)عدد 

 مضخة لكل مسبح. (2)يجب توفير عدد  •

 ساعات. (4)يجب أال تزيد فترة االنقالب لمياه الحوض عن  •

 

 معدات التعقيم/التطهير 6.9

 .والمخثرات والكيماوياتيجب أن تزود أحواض السباحة بمعدات مناسبة قادرة ع�ى إضافة مواد التطهير  •

أو  (DOSING SYSTEM) اتركيب أجهزة حقن الكلور الحر /البرومين أو التي تعمل أوتوماتيكيفي المسابح العامة يجب  •

 يدوياً  ةأي نظام أوتوماتيكي إلضافة مطهرات ومعقمات، ويمنع إضافة المواد الكيميائي

ن أو تركيب أجهزة حقن الكلور الحر / البرومي (CHLORINE FEEDER)في المسبح الخاص يجب تركيب حقن الكلور  •

 ومعقمات.إلضافة مطهرات  (AUTOMATIC DOSING SYSTEM) أوتوماتيكياوالتي تعمل 

 يجب اتخاذ احتياطيات السالمة ضد األخطار المحتملة لتسرب غاز الكلور. •
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 أحواض األطفال 6.10

 سم. (50)يجب أال يزيد عمق مياه مسبح األطفال عن  •

في حالة وجود حوض لألطفال مالصق للحوض العام الذي يستخدم من قبل الكبار فيجب وضع حاجز وحماية بارتفاع  •

يمنع األطفال من استخدام  كماقال من حوضهم إلى حوض الكبار، م من السطح وذلك لمنع األطفال من االنت (1.2)

 أحواض الكبار وان يكون مسبح األطفال بالقرب من الجهة الضحلة من المسبح العام.

يمنع انتقال األطفال  م (1.2)في حالة وجود حوض لألطفال بالقرب من الحوض العام يجب توفير حاجز حماية بارتفاع  •

 الكبار.إلى الحوض الذي يستخدم من قبل 

كمة  (2)أن يركب ع�ى األقل عدد يجب  • مصرف لخروج الماء من قاعدة قاع مسبح األطفال لتصريف القاذورات المترا

 الصيانة.ولتسهيل التفريغ الكامل لمسبح األطفال ألغراض 

 أجهزة  6.8.5يجب تركيب أجهزة الترشيح/التصفية لحوض األطفال ع�ى حسب نوع المسبح والمذكورة سابقا (بند  •

 الترشيح/ التصفية).

 .من المكاشط لحوض األطفال (2)المكاشط فيجب تركيب عدد  في حال استخدام •

 

 حوض الجاكوزي 6.11

 .مس (90)يجب أال يزيد عمق الجاكوزي عن  •

يجب أن يكون هناك مفتاح فاصل للتيار الكهربي عند حوض الجاكوزي يتم اللجوء إليه عند الطوارئ، وأن يكون موضح  •

 بالمخططات.

كمة ولتسهيل  (2)يجب أن يركب ع�ى األقل عدد  • مصرف لخروج الماء من قاعدة الجاكوزي لتصريف القاذورات المترا

 التفريغ الكامل للجاكوزي ألغراض الصيانة.

أجهزة   6.8.5(بند ع�ى حسب نوع المسبح والمذكورة سابقا  هزة الترشيح/التصفية لحوض الجاكوزييجب تركيب أج •

 .الترشيح/ التصفية)

 من المكاشط لحوض الجاكوزي. (2)في حال استخدام المكاشط فيجب تركيب عدد  •
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 متطلبات عامة  6.12

 

 نوع المسبح

سكن فردي خاص/ بنايات سكنية/ مجمعات 

 سكنية
 فندق/مدارس/نادي/ أخرى

- 
يجب توفير مكان خاص لوضع كرسي عالي 

 للمنقذ.

أطواق نجاة ورافعة لألشخاص الذين يستعملون حوض يجب توفير عدد كافي من معدات السالمة 

 السباحة وتوضح بالمخطط.

يجب تزويد لوح إرشاد لمرتادي حوض السباحة ويوضع في مكان بارز لسهولة القراءة ويكون باللغتين 

 العربية واإلنجليزية.

 ررة.متكيجب التأكد من أن تكون أرضيات المسبح بلون فاتح وأملس يتحمل إجراءات التنظيف ال

 في حالة أن حوض السباحة في مكان مغلق فيجب توفير تهوية جيدة للمكان المغلق.

يجب أن يكون مكان السباحة في الحوض خالي من أي عوائق أو أجسام غريبة تعيق مرتادي أحواض 

 .السباحة أو قد تسبب في إصابتهم مثل أسالك أو أنابيب نوافير إضافية أو أجسام حادة أخرى

 .)1:3(يجب أال يقل ميالن قاع المسبح عن 

 يجب تزويد أحواض السباحة بلوحة ( ممنوع الغوص)

 يجب أن تكون أرضيات المسبح ذات لون فاتح

 

 

 
 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 إدارة الصحة والسالمة

 بلدية دبي

  800900 

  hspermits@dm.gov.ae 


