
 

 

 

 

 4 رقم اإلصدار 3/1 رقم املادة الالئحة 1 رقم املرفق

 .الرسوم الفنية والهندسية الخاصة بمباني املستشفيات  عنوان املرفق
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 للمرضححححححح   املميزة بالقطاع الخاص كشحححححححراان اح النتاد اح تقدية الخدمة  مقدمي الرعاية الصححححححح يةإلى  وزارة الصححححححح ةتنظر 

وتسححهيل  املنشححودة القياسححية الالزمة ملسححجود  ودة الخدمة  الهندسححية هدف من خالل إعداد هذا الدليل لوضححا امليايي تو 

 اح توفي  البيئة والرسححححححححومات الهندسححححححححية إ رانات إعداد الجصححححححححامية  إنهان
ً
من رفا املثالية التي تمكن  االسححححححححتشححححححححفا ية وأمال

 .مباني املستشفياتورفا إنجا ية الياملين داخل  وسالمة املريض  ودة الرعاية الص ية مسجود 

 وهللا املوفق    



 

 مكونات الدليل االسترشادي:

 

 

 

 

 رقة الصفحة االشت اطات القسة

 4 الرسومات الهندسيةتقدية  األول 

 6 املوقا اليام الثاني

 7 املستشفيات و املرافق الص يةتصمية  الثالث

 8 اإلنشا ية واملدنية األنظمة الرابا

 9 األنظمة امليكانيكية الخامس

 11 الكهربا ية األنظمة السادس

 14 امليدات والجتهيز الطبي والغي  طبي السابا

 



 

 القسم األول:

 الرسومات الهندسيةتقديم 

 

 لالعتماد االبتدائي:الرسومات الهندسية : متطلبات تقديم 1-1

األدوار  لكحححل 1:100بمقيحححاس رسححححححححححححححة ال يقحححل عن  (Architectural Drawings) امليمحححاريحححة تسححححححححححححححلية ألواد الرسححححححححححححححومحححات □

 بصححححححححححححححيغة   رقميةونسححححححححححححححخة  A0 مقاس بنسححححححححححححححخة ورقية املوقا اليام لرسححححححححححححححومات 1:500عن الر يسححححححححححححححية للمب   وال يقل 

AutoCAD-DWG وPDF ومقرون وبشكل واضح الجودةعالية  بدقة. 

 .للمشروع توضيح الفكرة امليمارية □

واألبياد ومقياس الرسححححة و ميا امليلومات من اسححححة املشححححروع واملال   امليمارية املسححححمياتالرسححححومات أن يوضححححح ع ى  □

 .الخ... واملصمة

خجة والجأكد من و ود  وعنوانه واسحححححة املكجت االسحححححتشحححححار  املصحححححمةلوحة توضحححححح اسحححححة املشحححححروع والسحححححية السحححححريرية  □

 .املكجت ع ى ال لوحة

لوحة توضححح مسححاحة ال دور و دول يوضححح عدد املواقي وتوزييها اح أدوار القبو واملواقي األرضححية و دول يوضححح  □

 عدد األسرة اح ال دور.

 املوقا اليام.رسومات لوحة خاصة ب □

 ومداخل ومخارج املستشفى والشوارع الداخلية.توضيح الشوارع امل يطة  □

 امليمارية. رسوماتوضا األعمدة اإلنشا ية ع ى ال □

 الدور. منسوب توضح عليها ة انبي إلى مقاطاالقبو باإلضافة  امليمارية ألدوارالرسومات تقدية  □

 وترقية قسحححححام بمسحححححمياتهارسحححححومات األدوار املجكررة تكون منفصحححححلة لكل دور اح لوحة  ما توضحححححيح األبياد للغرف واال □

 .ال قسةعدد األسرة حست 

 اح حال زيادة السية السريرية أو الجيديل. الرسومات امليماريةإرفاق  □
ً
 امليجمدة سابقا

 قبل وبيد الجيديل اح حال زيادة السية السريرية أو الجيديل ع ى الجصمية. الرسومات امليماريةإرفاق   □

 للرسومات امليمارية. الطبي املبدئي الجأثيث ادراج □

 .1:200أو  1:100بمقياس رسة   هةاعليها االرتفاعات والتشطيت الخارجح للو  االوا هات موض رسوم تقدية  □

 عليها االرتفاعات واليالقات الرأسححححححححححية و ي ححححححححححاد املناسححححححححححيت اح حال ملب   املشححححححححححروع  رسححححححححححوم القطاعاتتقدية  □
ً
موضحححححححححح ا

 .1:200أو  1:100بمقياس رسة  اخجالف املنسوب اح نفس الدور 



 

 األبياد للمب  . ةثالثي رسوماتإرفاق  □

 .تب   مواقي السيارات إن و دمل الرسومات امليماريةإرفاق اامل  □

 من ص  تمل  األرض أو عقد إيتارها. نسخةإرفاق  □

 إرفاق موافقة أمانة املنطقة ع ى تخصيص األرض كمنشأة ص ية. □

  صاحبها ال صول ع ى رخصة بنان إال بيد االعجماد النهائي.االعجماد االبجدائي ال يخول اح حال ال صول ع ى 

 

 

 

 لالعتماد النهائي: الرسومات الهندسية: متطلبات تقديم 2–1

ميجمدة  الكهربا ية( -امليكانيكية   -)امليمارية  SHOP DRAWINGSالجنفيذية  الهندسححححححححححححححية الرسححححححححححححححوماتتقدية اامل  □

 .االستشار  املصمة قبل املكجت ومخجومة من

منفصحححححلة وال يصحححححح دمن نظام ما نظام أثنان الجقدية )حسحححححت  رسحححححوماتاألنظمة بلود و  رسحححححوماتمراعاة فصحححححل  يتت □

 األنظمة املطلوبة اح ال قسة(.

 األدوار. ومرقمة حستمرتبة  وتكون الرسوماتال ملي يحجو  ع ى ملفات فرعية باسة ال نظام مسجقل  □

.يكون الجقدية النهائي مجوافق ما ما تة اعجماده اب □
ً
 جدا يا

تقدية دراسحححة سحححالمة مبد ية ميجمدة من مكجت سحححالمة موضحححح فيها )خطة الهروب وقطاعات ال ريق وأماكن مخارج  □

 .Life Safety Reportوساللة الهروب ونقاط الجتما( 

 .اح حال بنان منشأة  ديدة ميجمدة من قبل مكجت استشار  مخجص تقدية تقرير دراسة الت بة للموقا □

أعمال السححححالمة املوضحححح ة اح القسححححة الثامن من هذا الدليل ميجمدة من قبل املكجت االسححححتشححححار  ومن اعجماد قوا ة  □

 مكجت سالمة ميجمد.

  .DWG- AutoCAD –اعجمادها ع ى صيغة   ميا الرسومات واملرفقات املطلوبتحجو  ع ى  رقميةتقدية نسخة  □

 

 في التصميم:ة املطلوب االلتزامات: 1-3

 لوزارة الص ة لنظام املؤسسات الص ية الخاصة. الال حة الجنفيذية 

 .القرارات والجيامية التي تصدرها وزارة الص ة فيما يخص بامليايي  الهندسية اح املسشفيات 



 

  املركز السيود مجطلبات ( العجماد املنشآت الص يةCBAHI). 

 ( االست شاد بالدليل الجصميمي للمرافق الص يةiHFG) .ملباني املستشفيات واألقسام واملرافق الجابية لها 

  ومكافحة ال ريق النظام الخاص بالسالمة NFPA. 

 .اشت اطات الدفاع املدني 

  ميايي  الوصول الشامل لخدمة ذو  االحجيا ات الخاصة والكود األمريكي لذو  اإلعاقةADA. 

  ميايي  الكود للسيود  للبنانSBC. 

 البلدية والقروية.وزارة الشئون  اشت اطات 

 .اشت اطات وزارة الطاقة 

 ركة السيودية للكهربانالش اشت اطات. 

 



 

 القسم الثاني:

 املوقع العام

 :الشتراطات: ا2-1

  األول.من القسة  3-1اح الفقرة  بما وردااللتزام 

 ع ى يجة 
ً
 ومسححاحة

ً
املسححطحات أن يكون متموع  األخذ باالعجبار اخجيار األرض املناسححبة إلنشححان املسححتشححفى موقيا

2m180/2اليامة والجخصصية و  للمستشفيات سريرm140-120/.سرير ملستشفيات الرعاية املمجدة  

 .ال صول ع ى املوافقة لجخصيص األرض كمنشأة ص ية من أمانة املنطقة 

  ة وزارة الشئون البلدية والقروية.أنظماعداد تصمية املوقا اليام وفق اشت اطات 

 للموقا وتوفي  املواقي آلليات الدفاع املدني.من ناحية الوصولية اشت اطات الدفاع املدني ب االلتزام 

 موقي سيارة / سرير  2.5 بما ال يقل عن اليامة والجخصصية فياتللمستش مواقي سيارات توفر عدد يتت, 

 .الرعاية الص يةمقدم داخل ملكية موقي سيارة / سرير اح مستشفيات الرعاية املديدة  1.5وتوفي  عدد 

  من املواقي لذو  االحجيا ات الخاصحححة ما مراعاة قر ها من املداخل ووضحححا اليالمات اإلرشحححادية  %5تخصحححيص

 عليها.

 الطوار   دراسحححححححححححة 
ً
بما فيها  ال لول املناسحححححححححححبة لي ركة املرورية داخل وخارج املنشحححححححححححأة املراد اعجمادها وخصحححححححححححوصحححححححححححا

 الجنسيق داخل املوقا اليام فيما يخص الجحميل والجنزيل للمرض   و الخدمات.

 يراد تحويله إلى مسححححتشححححفى اسححححتبياد أ  مب   تة إنشححححا ه سحححح 
ً
ما ميايي  تصححححمية املنشححححآت عدم تطابقه اح حال ابقا

 .3-1امللزمة بالفقرة  الص ية

 املوقا من املطارات واح حال تة إنشححححححححححان برج طبي مرتفا أو اشححححححححححت اطات هيئة الطي ان املدني اح حال قرب ب االلتزام

 إنشان مهبط للطا رات اليمودية.

   الكهربا ية وامليكانيكية الالزمة للمستشفى. خدمات لألنظمةمب   فراغات مخصصة أو توفي 

  اليام وتنسيق املوقادراسة Landscape. 



 

 القسم الثالث:

افق الصحيةتصميم املستشفيات   واملر

 :االشتراطات: 1-3

 ذل  وله خب ة مناسححبة اح  تصححمية املسححتشححفيات واملرافق الصحح يةاخجيار مكجت اسححتشححار  مجخصححص اح  يراعى 

  .ويقدم املكجت قا مة باملشاريا التي قام بجصميمها ما ملي اعجماد املشروع سابقة وله أعمال 

   من القسة األول . 3-1اح الفقرة  بما ةردااللتزام 

   السحححححية السحححححريرية × سحححححرير وب حححححرب املسحححححاحة  /2م180لكل سحححححرير اح املسحححححتشحححححفيات:  املسحححححاحة املطلوبةالجقيد ب

حصل ع ى املساحة الكلية للمستشفى  واح حال اون املستشفى مخجص فقط بالرعاية املديدة يكون املساحة ن

 سرير. /2م120-140 املطلوبة لكل سرير:

  الجالح:يراعى عند توسية املستشفى 

o  ما يراد توسيجه ويكون مجصل باملب   القا ة للمستشفى دون إ ران أ  تيديالت 
ً
إنشان مب   مسجحدث شامال

اعجمادها وتشححححححححححغيلها ما مراعاة إيتاد املواقي وال لول الجصححححححححححميمية الالزمة ليملية ع ى املنشححححححححححأة التي سححححححححححبق 

 الجطوير.

o الجوسحححححية عن طريق إضحححححافة أو اسحححححجخدام أدوار إضحححححافية في اعى الجأكد من تحمل املب   لهذه األحمال  اح حال

 اإلضافية.

o  إنتازها ما ضرورة وضا خطة عمل بشكل ال مراعاة سالمة املرض   واملب   أثنان اليمليات اإلنشا ية التي يراد

 تؤثر ع ى املرض   واملرا يين والياملين ويكون املال  املسئول عن ذل .

o  للجوسحححححححححية والجأكد من ال سحححححححححابات لألنظمة  ومالنمتهايلزم الجأكد من األحمال الكهربا ية للمسحححححححححتشحححححححححفى ومدد

 امليكانيكية والكهربا ية حت  ال تؤثر ع ى تشغيل املستشفى.

  رة أن يكون عدد املصححاعد اح املسححتشححفى مناسححت حسححت السححية التشححغيلية وأن يجة تحديد و ا فها اح نقل ضححرو

وأن تكون أبياد املصحححححححححححححاعد مناسحححححححححححححبة حسحححححححححححححت و يفتها  ومو فين( خدمات  –مرضححححححححححححح   تنوية  – )عامالشحححححححححححححاغلين 

 املريض.سرير  أبيادوباألخص مصاعد نقل املرض   بأن يؤخذ باالعجبار 



 

 القسم الرابع: 

 اإلنشائية واملدنية األنظمة

 :االشتراطات: 1-4

    األول.من القسة  3-1اح الفقرة  بما وردااللتزام 

   روف املوقاامليايي  املجبية لجصمية املستشفيات وحست مرعاة ال سابات لألحمال االنشا ية حست .  

 العجبارات او  مراعاة 
ً
 وفقا

ً
 الزالزل. دتصمية املستشفيات إنشا يا

    مراعاة أن  ميا االخجبارات الالزمة والخاصححة بأعمال املشححروع املخجلفة يجة إ را ها من قبل مخجب  مجخصححص

 وميجمد.

    مراعاة إنشحححان خزانات للمياه بحيث تكون اافية ملدة يومين ع ى األقل للمياه النقية ويومين ملياه الشحححرب وخزان

 مياه إطفان ال ريق. مخصص لجخزين



 

 القسم الخامس:

 األنظمة امليكانيكية

 : اشتراطات عامة:1-5

  األول.من القسة  3-1الفقرة  ورد احبما االلتزام 

 : األنظمة امليكانيكية الواجب توفيرها في املنشأة الصحية:2-5

  لح 
ً
 . ASHREA, SMACNAنظام الجكييي املركز  والتهوية وفقا

  لح 
ً
 .INTERNATIONAL PLUMPING CODEشبكة نظام الصرف الص ية الداخلية والخار ية وفقا

  لح 
ً
 .INTERNATIONAL PLUMPING CODEنظام تغذية املياه الباردة والساخنة لجميا املرافق وفقا

  لح 
ً
 .NFPA, INTERNATIONAL FIRE CODEنظام مكافحة ال ريق بكافة أنواعه وفقا

  
ً
دني وشححححركة الغازات الصححححناعية وتيليمات الدفاع امل HTM2022شححححبكة الغازات الطبية وخزان األكسححححجين وفقا

 السيودية.

  شبكة الغاز املسالLPG  لح 
ً
 .INTERNATIONAL GAS CODEوفقا

 نظام الشفطVacuum  والغاز امل غوط Compressed Air . 

  وغاليات املياة البخارأنظمة. 

 .)نظام املصاعد )مصاعد املرض   واملصاعد الخدمية بأنواعها 

  محطات ميالجة املياهR.O. 

  محطة ميالجة الصرف الصححSTP.)إن و دت( . 

  لح 
ً
 .INTERNATIONAL PLUMPING CODEشبكة الر  )إن و دت( وفقا

 األنظمة امليكانيكية املطلوبة لالعتماد: رسومات: 3-5

   الجكييي  رسوماتHVAC SYSTEM. 

   مكافحة ال ريق  رسوماتFIRE FIGHTING DRAWINGS. 

   مب   الخدمات وتفاصيله  رسوماتANCALARY BUILDING DRAWINGS. 

   غرفة الغازات الطبية وتفاصيل امل طة  رسوماتMEDICAL GASES PLANT DRAWINGS. 

   شبكة  رسوماتLPG SYTEM DRAWINGS .)إن و دت اح املشروع( 



 

  شبكة البخار رسوماتSTEAM SYSTEM DRAWINGS  .)إن و دت باملشروع( 

  لتشحححححححححيلرات ومسحححححححححارات شحححححححححبكة املياه املب دةموقا ا رسحححححححححوماتCHILLED WATER PIPING SYSTEM   إن و دت(

 باملشروع(.

   شبكة الر   رسوماتIRRIGATION SYSTEM . 

   الجفصححححححححححيلية  رسححححححححححوماتالDRAWING DETAILS   الخاصححححححححححة بتميا األنظمة وتركيباتها )البويلرات  التشححححححححححيلرات

 ....(.R.O UNITالطبية  وحدة ميالجة املياه   غرفة الغازات F.C.U.A.H.Uوحدات الجكييي 

   شبكة تغذية املياه  رسوماتwater supply system. 

  شبكة الصرف الصحح  رسوماتDrainage system. 

  .تفاصيل غرف مضخات ال ريق وخزانات املياه األرضية 

   يف ل أن تكون شبكة الصرف الصحح من نوع الخطينWP & SP. 

   .تزويد شبكة الصرف الصحح بميالجات مخر ات الصرف الصحح للمنشأة قبل الصرف ع ى الشبكة اليامة 

   .إدراج حسابات نظام ال ريق 

   إدراج حسابات الجكيييHAPE. 

 

 

 



 

 القسم السادس:

 الكهربائية األنظمة

 عامة في األعمال الكهربائيةال االشتراطات: 1-6

  األول.من القسة  3-1اح الفقرة  بما وردااللتزام 

 : الصحية تفي املنشأاتباعها  واملعايير الالزم: األنظمة الكهربائية 2-6

  املولححدات الكهربححا يححة االحجيححاطيححة ومفححاتيح  –أنظمححة القود الكهربححا يححة واححافححة مسححححححححححححححجلزمححاتهححا )امل والت الكهربححا يححة

أعمححححال الجهححححد  –الجهححححد املجوسححححححححححححححط أعمححححال  –وحححححدات تغححححذيححححة الطححححاقححححة غي  املنقطيححححة  –الجحول األوتومححححاتيكي 

 .... الخ(. -اابالت الجهد املنخفض  –اابالت الجهد املجوسط  –لوحات الجحكة والصيانة الجبادلية  –املنخفض 

  الخ(.… –خار ية  –نظام اإلنارة بنوعيه الياد  والطوار  واافة مسجلزماته )داخلية 

 اإلذاعة الداخلية واإلخالن ونظام الصححححححوت  –ر ال ريق أنظمة الجيار الخفيي واافة مسححححححجلزماتها )الكشححححححي و نذا

 –السححححححححاتاليف والجليفزيون  –الهاتي  –شححححححححبكة امليلومات وال اسححححححححت اآللح  –اسححححححححجدعان املمرضححححححححات  –باملسححححححححجد 

 –الكشححححححححي عن تسححححححححرب الغاز  –النظام األم ي والجحكة بالدخول واملرور  –السححححححححاعة املركزية  –اامي ات املراقبة 

 ... الخ(. -اابالت أنظمة الجيار الخفيي بكافة أنواعها  –إدارة املب    –الفيديو والصوت 

 : امليايي  املجبية اح األنظمة الكهربا ية 

o * NEC - National Electrical Code. 

o * BS - British Standard Institute. 

o * EN - European Norm. 

o * IEC - International Electro-Technical Commission. 

o * NFPA - National Fire Protection Association. 

o * NFPA 70: National Electrical Code. 

o * NFPA 72: National Fire Alarm Code. 

o * NFPA 99: Standard For Healthcare Facilities. 

o *NFPA 101: Code For Safety To Life From Fire In Building & Structures. 

o * NFPA 110: Emergency & Standby Power System. 

o * NFPA 111: Standard For Stored Electrical Energy Emergency & Standby Power System. 



 

o * NFPA 780: Standard For The Installation Of Lightning Protection System. 

o * iHFG – International Health Care Facilities Guideline  . 

o * SBC - Saudi Building Code. 

o * EIA - Electronics Industries Association. 

o * TIA - Telecommunications Industry Association. 

o * NEMA - National Electrical Manufacturing Association. 

o * UL - Underwriters Laboratories, Inc. 

o * ASTM - American Standard For Testing And Materials. 

o * IEEE - Institute Of Electrical & Electronics Engineers, Inc. 

o * CE - European Conformity. 

o * ANSI - American National Standard. 

o * ISO - International Standard Organization. 

o * LIP- Lightning Protection Institute. 

o * Related Standards of Health Technical Memorandum (HTM), UK. 

o * SASO - Saudi Arabia Standard Organization. 

o * The general and specific requirements of the local Authorities (SCECO, Civil Defense 

Dept. (CCD), Telecommunication Authority, Civil Aviation Dept. (CAD), ... etc. 

o * The Electrical services shall be design to provide maximum safety related to persons, 

installations and easy equipments maintenance according to the highest standards and to 

the reliability of the electrical supply. 

 

 األنظمة الكهربائية املطلوبة لالعتماد: رسومات: 4-6

 Design Criteria (Project Requirements & Specifications).  

 : Drawings Submittal: 

o Lighting Layout. 

o Power / Receptacle Layout. 



 

o AC Power Layout. 

o Cable Tray Layout. 

o Panel Board Schedule Layout. 

o Grounding & Lightning Protection Layout. 

o Power Single Line Diagram Layout. 

o Fire Alarm System Layout. 

o Telephone & Data System Layout. 

o CCTV System Layout. 

o Door Access Control System Layout. 

o MATV System Layout. 

o Public Address System Layout. 

o Clock System layout. 

o Nurse Call & Intercom System Layout. 

o B.M.S System Layout (Included In Mechanical). 

o Low Current Systems Riser Diagrams Layout. 

o General Site Layout. 

o General Notes / Legend & Symbols / Drawing Index Layout. 

o Standard Details layout.  

 Design / Drawing Presentation:  

o All Related Drawings:  

o (Drawing Title / Number / General Notes / Legend & Symbols / Drawing References / 

Object Blocks).  

 : Calculations: 

o All Related Drawings: 

o Low Current Calculation (If Any). 

o References Include Software's And Standards).  



 

 القسم السابع:

 الفرش الطبي والغير طبي

 الفرش الطبي والغير طبي: رسوماتاعتماد  اشتراطات: 1-7

  األول.من القسة  3-1اح الفقرة  بما وردااللتزام 

  واملوردة.املصنية االلتزام بإشت اطات وتيليمات الشراات 


