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املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية يف البحرين
International Standards for Measuring Real Estate Units in Bahrain
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 شكر وتقدير

 

 آل خليفة عبد اهللالشيخ خالد بن  معالي

 نائب رئيس جملس الوزراء

 آل خليفة عبد اهللالشيخ سلمان بن  معالي

 عقاريتسجيل الالرئيس جهاز املساحة و

 خلف عبد اهللعصام بن املهندس سعادة 

 وزير االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 وائل بن ناصر املبارك املهندسسعادة 

 وزير شئون الكهرباء واملاء

 سعادة د. نبيل حممد ابو الفتح

 وكيل وزارة الزراعة والشؤون البحرية

 وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني

 سعادة الشيخ حممد بن أمحد آل خليفة

 وزارة شؤون البلدياتوكيل 

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 سعادة الشيخ حممد بن خليفة آل خليفة

 يقارالعؤسسة التنظيم ملالرئيس التنفيذي 

 عقاريتسجيل الالمدير عام 

 جهاز املساحة والتسجيل العقاري

 سعادة ناجي سبت

 مدير عام املساحة

 يجهاز املساحة والتسجيل العقار

 الوطنية لقياس الوحدات العقارية املعايري جلنةرئيس فريق 
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 شكر خاص:

 

 

 التسجيل العقارياملساحة و جهاز

 (االعتماد التنسيق، اإلدارة،)

 النعمة علي نعمة عبد الرزاقاملهندس 

 مدير إدارة املسح العقاري

 جهاز املساحة والتسجيل العقاري

 املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية جلنة مساعد رئيس فريق

 تزيورتزيوتي إيليين ةاملهندس

 جهاز املساحة والتسجيل العقاريمستشار، 

 املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية مدير مشروع

 املهندس خالد سلمان الشيخ

 جهاز املساحة والتسجيل العقاري ،أراضيمساح 

 املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية مشروعمساعد مدير 

 املهندس رشاد خليل

 جهاز املساحة والتسجيل العقاري ،أراضيمساح 

 ياس الوحدات العقاريةالوطنية لق املعايري مشروععضو يف 

 املهندس أمحد القطان

 جهاز املساحة والتسجيل العقاري ،اراضيمساح 

 الوطنية لقياس الوحدات العقارية املعايري مشروععضو يف 

 السيد جون فرنانديز

 رسام اخلرائط جهاز املساحة والتسجيل العقاري

 معايري الوطنية لقياس الوحدات العقاريةلل جرافيكوتصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمرانيالتخطيط  وزارة االشغال وشؤون البلديات

 التنفيذ، التدريب(املتابعة، الدراسة،  - )اللجنة الفنية

 سعاد حممد حسن ةاملهندس

 بلدية احملرققسم تراخيص وتنظيم البناء، رئيس 

 الفنية للمعايري الوطنية لقياس الوحدات العقاريةرئيس اللجنة 

 املهندس طارق سامل حسن

 بلدية املنطقة اجلنوبيةقسم الرتاخيص وتنظيم البناء،  رئيس

 عضو اللجنة الفنية للمعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية

 املهندسة جنمة عبد الرضا حممد حسن

 رئيس الدعم اهلندسي، املركز البلدي الشامل

 عضو اللجنة الفنية للمعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية
 

 سعيدآل املهندس حممد علي 

 أمانة العاصمة أول،مهندس 

 املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية عضو اللجنة الفنية

 هدى جعفر العصفور ةاملهندس

 بلدية املنطقة الشمالية أول،مهندس 

 املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية عضو اللجنة الفنية

 جيـاملهندس يوسف بوح

 املركز البلدي الشاملرئيس 

 املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية يف مشروععضو 

 مكتب مشتان للهندسة

املعايري الوطنية لقياس الوحدات العقارية -وخمططات  رسومات

 



   تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار
 

3 
 

البحرين يف الوحدات العقارية لقياس الدولية املعايري

 من بدعم  عام يف الدولي البنك أطلقها الدولية، مبادرة القياس معايري من جزًءا الوحدات العقارية قياسالدولية ل عايريامل تعد

 .الدولي النقد صندوق

 .العقاري القطاع يف سريعًا توسعًا تشهداليت تلك  وخاصة العامل، أحناء مجيع يف والدول اخلرباء قبل من باملبادرة الرتحيب مت

 

العقارات قياس شائعة يف لغة هيالوحدات العقارية  قياسالدولية ل عايريامل

مالك العقارات، املستثمرين، املطورين  جلميع خماطرو باكراحداث ا إىل تؤدي للوحدات للعقارية القياس معايرياالختالف يف 

 (. ،) املستخدم للمعيار وفًقا ،٪ إىل املبنى فساالختالف يف القياسات لن فرق يصل أن يعين وهذا ،العقاريني

 

، لنمو اقتصادي قوي ومتنامي يف املمتلكاتتلك  قياس معايري على بدورها تعتمد واليت املمتلكات، تقييم معايري علىيتم االعتماد 

 .قطاع العقارات والبناء

 

 البحرين ملكةمل للغاية مهمةالوحدات العقارية  الدولية لقياس املعايريب املرتبطةالوحدات العقارية،  البحرينية لقياس املعايري إطالقإن 

:يلي ما حتقيقمن أجل 

مستثمرين وممولني فيما يتعلق مبمتلكاتهم.، مطورين، من مشرتين ف املعنيةتعزيز الثقة جلميع األطرا 

وخدماتها توفري حلول مطورة وداعمة مبا يتعلق بالدراسات واخلطط والتصاريح واملوافقات من قبل اجلهات احلكومية  

وزارة األشغال وشئون و مؤسسة التنظيم العقاريجهاز املساحة والتسجيل العقاري،  . ومن تلك اجلهاتاملقدمة للقطاع اخلاص

 وغريها.نظام بنايات(  -املركز البلدي الشامل  -البلديات والتخطيط العمراني )البلديات 

 الوحدات العقارية معايري قياس طبيقخالل توحيد وت نوذلك م واملساحني نييرعمل املهندسني واملعما وكفاءةرفع جودة  

 .ورسم اخلرائط

.إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف ٪ واليت تقدر حبوالي  اتاحلد من النزاعات العقارية املتعلقة بالقياس 

الوطين للمملكة. االقتصادساهم يف دقة التقارير املتعلقة مبساهمة القطاع العقاري يف ت 

رأس املال وزيادة وجذب سهولة ممارسة األعمال التجارية يف مكانتها  وتقويةالقدرة التنافسية مكانة اململكة يف تعزيز  

.معايري موحدة مبنية على أسس دوليةتطبيق من خالل زيادة الشفافية و وذلك، االستثمارات األجنبيةو

 .التنمية الشاملة ورؤية البحرين االقتصادية مسرية مع يتماشى تشجيع االستثمار يف القطاع العقاري مبا  

يف  الوحدات العقارية قياس ملعايري الدولي املعايري بالتحالف وضع من قبل جلنة قياس الوحدات العقاريةالبحرينية لعايري امل على املصادقة متت

  .م أكتوبر
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  البحرينمملكة  الوحدات العقارية يف لقياس الدولية املعايري تبين فكرة

 

 م. نوفمرب  يف للمشاريع التنموية والبنية التحتية الوزارية اللجنةمت طرح الفكرة على 

حة والتسجيل العقاري وشؤون بتكليف جهاز املسا /-رقم  قرارالللمشاريع التنموية والبنية التحتية اللجنة الوزارية أصدرت 

 لقياس الوحدات العقارية يف مملكة البحرين. الدولية املعايري لدراسة تنفيذ البلديات

 عملالفريق  تشكيلب  فرباير  بتاريخ البلديات لشئون الوزارة وكيل سعادة قبل من م( لسنة رقم ) القرار اصدار مت

 .العقاري والتسجيل املساحة جهازمع  بالتعاون يةالعقارالوحدات  لقياس الدولية املعايري تنفيذ لدراسةالبلدي 

لقياس الوحدات العقارية حبرينية دراسة  بإعداد البلدي فريق العملقام وبناًء عليه الوحدات العقارية،  لقياس الدولية دراسة املعايريمت 

مبا يتوافق مع األنظمة والقوانني والتشريعات املعتمدة يف مملكة البحرين.

للمشاريع  الوزارية إىل اللجنة عملها (الفنية اللجنةالوحدات العقارية ) لقياس الدولية املعايري تنفيذ البلدي لدراسة فريق العمل قدم

   مايو  يف التنموية والبنية التحتية

 املعايريإلئتالف القياسية اإلعدادات وجلنة بعرض الدراسة على اجلهات املختصة ذات العالقةقام جهاز املساحة والتسجيل العقاري 

 يف ادراجهاو املشرتك العمل فريق ِقبل من والتوصيات املالحظات مجيع أخذ مت، وعليه للمراجعةالوحدات العقارية  لقياس الدولية

 . مسودة الدراسة

جهاز املساحة إىل  النهائية دراسته الفنية( الوحدات العقارية )اللجنة لقياس الدولية املعايري تنفيذ البلدي لدراسة أرسل فريق العمل

  أغسطس  يفوالتسجيل العقاري 

ائتالفمن  الضرورية والنشر الطبع حقوق احلصول بعدبإعادة صياغة الدراسة  جبهاز املساحة والتسجيل العقاريتنسيقال فريققام 

 الوحدات العقارية. لقياس الدولية املعايري

 لتتماشى مع قابلة للتحديثالوحدات العقارية  لقياس الدولية املعايري معواملتوافقة  املعتمدة الوحدات العقارية البحرينية لقياس املعايري

 البحريين.السوق العقاري متطلبات 
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 احملتويات

 

               املقدمة

             الوثيقةاهلدف من هذه 

          الوحدات العقارية لقياس البحرينية املعايري وضع فوائد

               آلية العمل

            هذه الوثيقة تطبيق

       ()وثيقة املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  وأهداف خلفية.

        ()تطبيق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  تاريخ .

         ()تطبيق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  .

        ()ية نطاق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقار . 

       ()وثيقة املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية استخدام  .

              الدقة .

           املستخدمني اجتاهاملسؤولية  .

            القياس إرشادات

          واحلساب للقياس العامة التوجيهات .

           واحلساب مبادئ القياس .

           القياس ممارسات أفضل .

          احملدود االستخدام مساحات .

           يف التعاريف على تعديالت .

       (مستند املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية ) من املعتمدة املعايري

          قاموس املصطلحات / التعريفات

                املباني السكنية
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         )شقق سكنية( املعايري البحرينية للمباني السكنية

         )فيال سكنية( املعايري البحرينية للمباني السكنية

         )الفلل املتالصقة( املعايري البحرينية للمباني السكنية

         )اجملمعات السكنية( املعايري البحرينية للمباني السكنية

             املباني اإلدارية

           املعايري البحرينية للمباني اإلدارية

             املباني الصناعية

         الصناعية )وحدة صناعية(املعايري البحرينية للمباني 

        )جمموعة وحدات صناعية( املعايري البحرينية للمباني الصناعية

                  الحقامل
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املقدمة

.البحرين ملكةمب "الوحدات العقارية لقياس يةالبحرين عايريامل"حتدد هذه الوثيقة 

تعديالت  مع املبدأ، حيث من( والصناعية واإلدارية السكنية للمباني) الوحدات العقارية لقياس الدولية املعايري البحرينتبنت مملكة 

.يف مملكة البحرين العقاري سوقال احتياجاتتتوافق مع 

:التالية الثالثة املعايري تشمل وهي

.السكنية املبانيالوحدات العقارية:  لقياس البحرينية املعايري .

.اإلدارية املبانيالوحدات العقارية:  لقياس البحرينية املعايري .

 .الصناعية املبانيالوحدات العقارية:  لقياس البحرينية املعايري .

.الوحدات العقارية لقياس الدولية باملعايريمتاشيًا مع التحديثات  الوثيقة هذه حتديث جيب

  التحالفيضم . الوحدات العقارية لقياس الدولي التحالف يصدرهادولية  قياس معايري هيالوحدات العقارية  لقياس الدولية املعايري

 واعتماد إنشاء خالل من الدولية لقياس الوحدات العقارية بني املعايري االنسجام حتقيق إىل هدفيو ،()حاليا  منظمة

 املعايري هذه نفذوي عتمديو ،التحالف يف عضو( )القانونيني  للمساحني امللكي املعهدويعد  ،يف قياس املبانيعليها  املتفق املعايري

.عملهم إطار يف

 فهي العامل، أحناء مجيع يف املهنية بواسطة املؤسسات مجاعي بشكل وتنفيذها الوحدات العقارية قياسالدولية ل عايريامل تطوير مت

 .العقارات قطاع يف مباشرة تعكس فهي الدولية، عرب األسواق بها معرتفو ،كيان أي قبل من مملوكة ليست

 واليت ،()الدولية  التقييم معايريني نيمتب ،(للتقييم ) البحرين معايرينشر  البحرين ملكةمب أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري

 .الوحدات العقارية لقياس الدولية املعايري على تعتمد

 لقياس الدولية قياس الوحدات العقارية، بتبين املعايريلتالف املعايري الدولية املعايري الئ وضع جلنة بتصريح من ،ه الوثيقةهذ إصدار مت

 الصناعية. ملباني، وااإلدارية املبانيوالسكنية،  لمبانيالوحدات العقارية البحرينية ل

.املقصود املبنى استخدام لطبيعة وفقًا الوحدات العقارية لقياس الدولية تصنيف املعايري يتم

 :التالي اجلدول يف توضيحها وميكن املبنى نوع حسب فرعية معايري إىل وتنقسم تلك املعايري

 نوع املبنى
 املعتمد الدولي املعيار

     

  ✓ ✓  ✓ ✓ املباني السكنية

    ✓  ✓ املباني اإلدارية

  ✓ ✓  ✓ ✓ املباني الصناعية
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هذه الوثيقة من اهلدف

 

تتبنى مملكة البحرين  .مملكة البحرين يف لقياس الوحدات العقارية فيها لبس ال واضحة إرشادات وضع هو هذه الوثيقة من اهلدف

 .البحرين مملكة قبل من املعتمدة واللوائح للقوانني الوحدات العقارية وفقا لقياس الدولية املعايري

 

 الوحدات العقارية لقياس البحرينية املعايري وضع فوائد

.اختالفات أي آثار وجتنب القياس لغة لتوحيد كمبادرةالوحدات العقارية  لقياس الدولية املعايري تعريف .

 من شأنها الذي العقاري للقطاع ومستدامة شفافة ،ةآمنة، قويتوفري بيئة  خالل من البحريين العقارات سوق يف الثقة زيادة .

.االستثمار عيشجت

.العقارية املنازعات تسوية تسهيل .

، احلكومية اجلهات ذلك يف العقاري، مبا القطاع يف املصلحة أصحاب ومجيع واملستهلكني املستثمرين مصاحل محاية .

 احمللي االقتصاد تطوير إىل يؤدي مما العقارية، ةاملهن أخالقيات ودعم واملثمنني املبيعات وكالء، الوسطاء، العقارات مطوري

.األجنبية االستثمارات وجذب

.العاملية واملمارسات املعايري أفضل ةلبيبت البحرين العقاري يف القطاع استمرار ضمان مع العقاري،يف القطاع  رالتطو مواكبة .

.التوازن املاليوبرنامج  االقتصادية مملكة البحرين أهداف مع املتوافقة املستدامة التنمية أهداف تطبيق .

.رؤية البحرين االقتصادية يدعم سرية التنمية الشاملة ومبيتماشى  .
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آلية العمل

 .أنواع املباني من نوع لكل املعتمدة( )الدولية لقياس العقارات  املعايري مراجعة

.مملكة البحرين يف املعتمدة والتشريعات والقوانني العمل لطبيعة وفقًا املعيار وضبط املباني أنواع من نوع لكل املناسب املعيار حتديد. 

 :التالي اجلدول كما يتبني يف، قياسها املطلوب املساحات جلميع اهلندسية النماذج على املقرتحة املعايري تطبيق. 

 

 

 

 االستخدام املقرر هلا نوع املساحة

 املساحة الكلية

 الرسوم وحساب للمشروع التقديرية التكلفة معرفة

 البناء تراخيص ورسوم البلدية

 التحتية البنية وتكلفة رسوم حساب املساحة الصافية

 البناء نسبة الحتساب الالزمة املساحة

 الوحدات مساحة

 للمنطقة التصنيف املعتمد حسب التنظيمية االشرتاطات تطبيق

 والشقق الطبقات ملكية بنظام البيع املفرزة األجزاء مساحة
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هذه الوثيقة تطبيق

 ()العقارية املعايري البحرينية لقياس الوحدات  وثيقة وأهداف فيةخل.

 واحدة عاملية استخدام لغةب املقارنة من العقارات متكن والصناعيةواإلدارية  السكنية املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية: املباني

.البحرين مملكةاملعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية يف  كأساس استخدامها مت واليت. موحدة ماهيمفو سأس على

 يشارو التعديالت مع املبدأ حيث منعلى املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  تعتمداملعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية 

مع  املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  سمإب العقاريةالتعديالت للمعايري الدولية لقياس الوحدات  مجيع إىل

.بالتعديالت اخلاصة املخططات

 مملكةيف العقارات يف سوق  العاملني املهنيني جلميع إرشادات توفري هو () املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية من اهلدف

 واإلدارية السكنية بانيامل ه لألنواع املختلفة منقياسحيدد ما جيب و () وفقًا للمعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية ،البحرين

 .للقياس وشفاف ثابت عاملي أساس لتوفري والصناعية

مستوى على  السوق معامالت تحليلل ،العقارية املمتلكات تقييم لدعم س( أس) توفر املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية

 الوكالء، األصول، مديري العقارات، مديري مديري املنشآت، املستأجرين، ،املمتلكات العقارية أصحاب ذلك يف مبا عاملي،

.املعماريني واملهندسني مستشاري التكلفة، املساحات قياس متخصصي الوسطاء،

معتمدة على املعايري الدولية لقياس الوحدات  وهي البحرين مملكة يف إلزامية ()العقارية املعايري البحرينية لقياس الوحدات  وثيقة

 .العملي تنفيذها تفاصيل وتشمل والصناعية ةاإلداري ،ةسكنيال املباني :(العقارية )

إىل  الرجوع احملرتفنياملهنيني  على جيب (،)املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  وثيقة ليست موجودة يف اليت احلاالت يف

 حتدد اليت احلاالت يفأما  .()املباشر للمعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  التطبيق ملناقشة الصلة ذات احلكومية اجلهات

( فيجب )إضافية عن املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  متطلبات ()فيها املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية 

يف احلاالت اليت ليست موجودة يف املعايري الدولية لقياس الوحدات و (.)املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  متطلبات اتباع

قياس لتالف املعايري الدولية املعايري الئ وضع نةجل إىل حتيلهاكي  الصلة ذات احلكومية هةاجل إىل هذا إبالغ ينبغي(، )العقارية 

 احملدود، االستخدام مناطق" استخدام ينبغي(، )املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  عن اختالفات أي. الوحدات العقارية

 .". القسم

()تطبيق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  تاريخ .

 .يف اليوم التالي من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية هذه الوثيقة يف عام يتم تطبيق 
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 ()تطبيق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  .

 هفإن لذلك،. مملكة البحرين سوق يف لتبنيه ( وقتًا)الكلي املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  التنفيذ يستغرق سوف

 اجلهات املهنية احملرتفةعلى  جيب االنتقالية هذه الفرتة يف. حمددة غري انتقالية فرتة خالل املزدوج، اإلبالغ سأس على الطلب تقديم سيتم

 على جيب. الوحدات العقارية لقياس أساسيمعيار ( ك)لتطبيق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  الفرصة هزتنت أن

 يتطلب استخدام جديد مشروع قياس ألي( )املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  استخدام ًاأيض اجلهات املهنية احملرتفة

 من العمالء تعليمات بسبب( )استخدام املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  فيها يتم ال اليت احلاالت يف. البناء قياسات

( )عدم استخدام املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  سبب التقرير يذكر أن يجبف ،مشروعخاصة لل شروط وأي/أو

 .الصلة ذات احلكومية هةاجل مع مباشرة مناقشةهناك  كونت أن جيب احلالة، هذه يفو

 ()نطاق املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  .

 تقنيات ، أماوالصناعية واالدارية السكنيةملباني اقياسات يشمل مجيع ( )نطاق عمل املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية 

 وما القبو غرف البناء، من معينة وأشكال اخلاصة، االستخدامات االرتفاع،حمدودة  ملناطق للقيم خمتلفة معدالت تبين مثل التقييم

 خلصائصها ًانظرو(. يف حال تواجد هذه األمور )املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  من جزءا تشكلال  ذلك شابه

ضمن املعايري الدولية  منفصل بشكل املناطق هذه حتديدجيب  ذلك، ومع املطور أو الوكيل أو قيمتها من املقيم تقديريتم  اخلاصة

 "االستخدام حمدودة مناطق" أنها على()واملعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية ()لقياس الوحدات العقارية 

 البحرين مملكة يف العقارات متطلبات سوق تلبية كيفية حول مشروع أي مالك لتوجيه دليلهو  هذه الوثيقة من املقصود

 ()املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  وثيقة استخدام .

وحدود املساحات ( الصناعية ،اإلدارية ،ةسكنيال) املباني يف قياسه جيب ما( )املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية  ددحت

اليت جيب قياسها

 

 ةــالدق .

الصلة ذات احلكومية للجهات املعتمدة الدقة عايريااللتزام مباملساحات  سابحوعلى اجلهات اليت تقوم بعملية قياس  جيب

 

 املستخدمني جتاها املسؤولية .

  جتاه عمالئهم املهنية املسؤوليات يفهموا األخالقيات وأن قواعد أن تتبع املساحات وحسابعلى اجلهات اليت تقوم بعملية قياس  جيب

 العقارات حول أو مضللة كاذبة معلومات إلعطاء العقارية املعامالت يف املتورطني لدى السلطات القضائية ألولئك جنائية تعترب جرمية

بإتباع قواعد األخالقيات املهنية للمهندسني أعضائها البحرينية املهندسني مجعية أخالقياتقواعد  زمتل كما. املعروضة للبيع
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القياس إرشادات

واحلساب للقياس العامة اتالتوجيه .

:املتطلباتمن يلي  ما مع والصناعيةاإلدارية و السكنية املباني قياس يتوافق أن جيب

.على الرسومات اهلندسيةونقلها قياس املساحات  فيها يتم اليت بالتواريخ تقرير ميقدت 

.املعتمدةاملساحات  قياس وآليات ملنهجية تقرير تقديم 

االستخدام. عند خطط، أي وحجم مرجع توفري 

مذكورة يف املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  قياس مبادئ هناك أعاله، املذكورةالعامة  التوجيهية املبادئ إىل باإلضافة

 :أدناه ملخصة. والصناعية واإلدارية السكنية املباني: لكل من( )

واحلساب لقياسمبادئ ا .

من املعايري الدولية لقياس الوحدات  واحلساب للقياس التالية األساسية املبادئ( )تبنت املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية 

:املباني تنطبق جلميع واليت ،()العقارية 

.إمكانية قياس املساحة .

.أمكانية التحقق من القياس .

.أخذ مجيع القياسات أفقيًا باستثناء االرتفاعات .

:يلي ما ذكر مع بوضوح واحلسابات القياساتتوثيق  .

(.)( أو ) املستخدم عيارذكر نوع امل 

.املستخدمة واألدوات القياس طريقة 

.القياس وحدة 

.قيمة تفاوت املسموح يف دقة القياس 

.القياس تاريخ 

.)على أرض الواقع( املوقع يف القياس من التحقق مت كان إذا ما 

.حدة على طابق وكل فردي بشكل املباني قياس .

 .مبين على أسس ختاذ قرارا جيب. مباشرة  أو  تغطيها ال يف احلاالت اليت .
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القياس ممارسات أفضل .

. املمارسات العامة .

( تدعم الرسومات املنشأة بالرسم التقليدي أو بالكمبيوتر مع حتديد األبعاد )قياسات املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية 

على  طابق املسح لكل كيفية طرق عن اإلبالغ عملية املسح خدمة مقدم على جيبكما  الرسومات،وذكر مقياس الرسم يف مجيع 

 بالتحقق بشدة يوصىو ،قياسال شريط أو الليزر طريق عن أو الكمبيوتر، طريق هل طرق املسح أنشأت عن املثال سبيل على ،حدة

.ذلك أمكن كلما املوقع يف القياسات من

. القياس وحدة .

 .وحدة القياس األساسية املرتكل القياسات واحلسابات جيب أن تكون على النظام املرتي مع اعتبار 

. مقدار اخلطأ املسموح – الدقة .

 ذات احلكومية للجهات الدقة معايرييف  مذكور هو ما لتلبية املناسبةتقديم العمليات بالطرق  املسح عمليات خدمةجيب على مقدمني 

 جيبكما . القياس قتعند و والظروف املستخدمة املعدات مراعاة مع اإلمكان، بقدر دقة بكل القياسات يأخذوا أن جيب. الصلة

.الدقة لعدم احتمال أقصى لتعكس عنها، املبلغ املساحة قياس من مئوية كنسبة ،مقدار اخلطأ املسموح يذكروا أنعليهم 

. القياس تقارير .

 هلا من خالل جدول العناصر،. هذه العناصر جيب الرجوع  أو يف  ةجمموعة عناصر حمددتتكون املباني املمسوحة من 

 للتطورات األرضية واملساحات القياسات عن اإلبالغو بيانات جدولووضعها يف  مناسب بشكل وعند رسم املساحات جيب أن تلون

.عن القياسات اإلبالغ تاريخ عنددقيقة  القياسات أن منعلى مقدمي خدمات املسح التأكد  املقرتحة،

احملدود االستخدام مساحات .

وبشكل  اقانونيال ميكن استغالهلا  املباني يف مساحات هناك تكون قد األسواق بعض يف أنه إدراك املسح إىل دماتخ مقدمي حيتاج

كما هو  منفصل بشكل وإدراجها وقياسهاالستخدام احملدود امساحات  حتديد جيب. الدولية أو احمللية التشريعات بسبب الفع

 جدول ويف التقارير يف االرتفاع ذكر فينبغي االرتفاع، لقيود خاضعة املساحات كانت إذا املثال، سبيل على .مذكور يف 

 مساحات أنال يعين بالضرورة   على طريقة قياسها مت اليت املناطق إدراج عند أنه إدراك املستخدمنيجيب على  ،بياناتال

 احملدود، االستخدام مساحة( )الدولية لقياس الوحدات العقارية  حتدد املعايري ال .ستخداملال قانونًيا متاحةاالستخدام احملدود 

 يعترب ال آخر سوق يف ولكن حمدود، استخدام ذات منطقة األسواق أحد يصنف قد فمثال،. آخر إىل سوق من ذلك خيتلف حيث

ساحات م .حمدود استخدام أنها على حتديدها مت االقتضاء عند ولكن املنطقة تضمني يتم اليت احلاالت كل يف حمدوًدا استخداًما

ساحات ال مثل منفصل، بشكل الصلة ذاتاملعيار  يف املساحات هذه حتديد املستخدمنيللمطورين العقاريني و تسمح احملدود االستخدام

 الشائعة املمارسات من ،الدول بعض يف. ذلك غري أو التأجري أو للتقييم خاصة مراعاة األمر يلزم قد حيث احملدود، االرتفاع ذات

املعايري الدولية لقياس الوحدات  بني مقارنة إجراء أيًضا احملدود االستخدام مناطق تتيح .مرت . من أقلذات ارتفاع  ساحاتال استبعاد

 .أخرى إىل واحدة من همحتويلطرق قياس املساحات وبساطة ( و)العقارية 
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:حمتملة احملدود االستخدام مساحات عن أمثلة

الداخلي املهيمن الوجه نم املساحة اختالف -  مثال

 اليت والقياسات الداخلي املهيمن الوجه املتخذة إىل القياسات بني األرضية مساحة يف وجد، إن الفرق، إلظهار حاجة هناك تكون قد

.األرضب اجلدار تقاطع على اختذت

احملدود االرتفاع ذات املساحات -  مثال

الدول أو احملافظات  االرتفاع بني هذا خيتلف أن وميكن منفصل بشكل احملدود االرتفاع ذات املناطق حتديد يتم املختلفة، األسواق يف

.املسموح بهاالرتفاع  توضيح جيبوجيب ذكرها منفصلة  دوحمد ارتفاع ذات بنىامل من أجزاء تواجد عند .وغريهم

حمدود طبيعي ضوء ذات مناطق -  مثال

 املنطقة كانت إذا ،منفصل املبنى بشكل يف احملدودة الطبيعية اإلضاءة ذات املساحات حتديد يلزم قد ،دول وحمافظات خمتلفة يف

.ريرالتق يف املنطقة ذكر فينبغي القبيل، هذا من قيود ألي خاضعة

األرض وحتت فوق -  مثال

 مهم التمييز هذا القياس،خاصة ب سبابأل. األرض حتت طوابق ورمبا األرض سطح فوق[ األرض على] طوابق من عموًما املبنى يتكون

.الضرائب أو لسكنا وقواعد ،(التشريعات) الوطنية أو احمللية للشروط وفًقا املبنى استخدام مبوجبها ميكن اليت حتديد الشروط يف

املغطاة املساحة عن املساحة اختالف -  مثال

.حمدود استخدام كمساحة املغطاة تصنف املنطقة من اجلزء هذا األساسي، الستخدامها صاحلة املغطاة ساحةامل تكون ال عندما

  :حمتملة احملدود االستخدام أخرى عن مساحات أمثلة

 و الداخلية اجلدران االعتبار بسماكة يف تناوهلا مت اليت املنطقة ألخذ حاجة هناك تكون قد :األعمدة الداخلية، اهليكلية اجلدران

 الداخلية، اهليكلية باستثناء اجلدران) أعاله األمثلة. السادسة الطبعةالقياس  ممارسة ومدونة  بني مقارنة إجراء عند األعمدة أو /

 ليست القائمة .السكنية املبانياإلدارية و بانيامل يف ()املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  من مباشرة مستمدة( األعمدة

السالمل،  مثل معينة، مباٍن أخرى يف مناطق إضافة يف (")" املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية  أعضاء يرغب وقد شاملة

 ولكن للظروف ًاوفق احملدود االستخدام ساحاتم اعتماد خيتلفاحلاجة.  حسباخلاصة وغريهم  االحتياجات ومداخل ذوي املنحدرات

.ةثابت بقىت(املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية ) وثيقة

 يف التعاريف على تعديالت .

 مجيع. البحرين احلالية يف القياس عمليات تبني خمتلفة تعاريف وضح( ي)مستند املعايري البحرينية لقياس الوحدات العقارية 

 .والصناعية االدارية السكنية، الثالثة، للمعايري قاموس املصطلحاتيف  مدرجة و  مصطلحات

https://ipmsc.org/standards/residential/ 
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(املعايري الدولية لقياس الوحدات العقارية ) وثيقة من املعتمدة املعايري

 واللوائح للقواعد االمتثال أجل من للتعديالت خضعت البحرين؛ يف مملكة التنفيذ معايري ،املبنى لنوع تبعا ختتلف الدولية املعايري

 التالي: اجلدول يف تلخيصها ميكنواحمللية؛ 

 

 املبنى
نوع 

 املبنى
 نوع املساحة

 املعيار املعتمد

IPMS 1 IPMS 2 
IPMS 

3 
IPMS 3A 

IPMS 

3B 
IPMS 3C 

املباني 

 السكنية

شقق 

 سكنية

      ✓ املساحة الكلية

   ✓    الصافيةاملساحة 

  ✓     مساحة التمليك

فيال 

سكنية 

 واحدة

      ✓ املساحة الكلية

   ✓    املساحة الصافية

     ✓  مساحة التمليك

فلل 

 متالصقة

      ✓ املساحة الكلية

   ✓    املساحة الصافية

  ✓     مساحة التمليك

جممع 

فلل 

 سكنية

      ✓ املساحة الكلية

   ✓    املساحة الصافية

  ✓     مساحة التمليك

املباني 

 اإلدارية

مكتب 

مفتوح أو 

وحدات 

مكتبية 

 متعددة

      ✓ املساحة الكلية

    ✓   املساحة الصافية

    ✓   مساحة التمليك

املباني 

 الصناعية

وحدة 

صناعية 

 واحدة

      ✓ املساحة الكلية

   ✓    املساحة الصافية

     ✓  مساحة التمليك

وحدات 

 صناعية

      ✓ املساحة الكلية

   ✓    املساحة الصافية

  ✓     مساحة التمليك
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 قاموس املصطلحات / التعريفات

 بلكونة

هي منصات خارجية على مستوى الطابق العلوي مع  تعريف املعايري البحرينية لقياس العقارات:

درابزين على اجلوانب املفتوحة تنطلق من اجلدار اخلارجي أو تتدىل منه، مبا يف ذلك شرفات السطح 

اليت ميكن الوصول إليها عموًما واملعارض اخلارجية، باإلضافة إىل أن عمق البلكونة جيب أال 

 املذكور يتم التعامل معها كجزء من املبنى الرئيسي. مرت ويف حال جتاوز العمق .يتجاوز 

هي منصة خارجية على مستوى الطابق العلوي مع درابزين  تعريف املعايري الوطنية لقياس العقارات:

على اجلوانب املفتوحة تنطلق من اجلدار اخلارجي أو تتدىل منه، مبا يف ذلك شرفات السطح اليت 

 ارض اخلارجية واللوجيا.ميكن الوصول إليها عموًما واملع

 مبنى

مبنى منفصل يطل على طريق معتمد يتكون من عدة طوابق أو  تعريف املعايري البحرينية لقياس العقارات:

 شقق سكنية أو أجنحة أعمال أو مباني جتارية مستقلة يتم دجمها أو فصلها يف املداخل والسالمل واملصاعد.

 بنية مستقلة تشكل جزًءا من العقار. العقارات:تعريف املعايري الوطنية لقياس 

اخلدمات املشرتكة

توفر هذه األجزاء من املبنى مرافق مشرتكة ال تتغري عادة  تعريف املعايري البحرينية لقياس العقارات:

مع مرور الوقت، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، مناطق الدوران والسالمل، والسالمل املتحركة 

احملركات واملراحيض وخزائن املنظفات وغرف املصانع ومناطق ملجأ احلريق  واملصاعد وغرف

وغرف الصيانة وأماكن وقوف السيارات غري املخصصة باإلضافة إىل املناور والكراجات 

 واحلمامات العمومية وقنوات األنابيب والشوارع الداخلية واألدوار الرتفيهية.

تلك األجزاء من املبنى توفر مرافق مشرتكة ال تتغري عادة مبرور  تعريف املعايري الوطنية لقياس العقارات:

الوقت، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، مناطق الدوران واألدراج والسالمل املتحركة واملصاعد وغرف 

احملركات واملراحيض وخزائن املنظفات وغرف املصانع ومناطق ملجأ احلريق وغرف الصيانة وأماكن 

 املخصصة. وقوف السيارات غري

امليزانني

 هو دور مقتطع يشمل جزءًا من ارتفاع الدور األرضي سواء تعريف املعايري البحرينية لقياس العقارات:

% من على املبنية فيه  النسبة تزيد وال للخدمة حماًل أو ورشة أو مصنعًا أو جتاريًا حماًل كان

 مساحة الدور، وال حيتسب ضمن نسبة البناء الكلية.

دور متوسط أو جزئي، خبالف املنصة، بني مستويات األرض أو  تعريف املعايري الوطنية لقياس العقارات:

سقف املبنى وعادة ما تفتح بالكامل أو جزئًيا على جانب أو أكثر من اجلوانب.

االرتدادات
أنواع االرتدادات املناطق احملصورة بني حد امللكية وخط البناء لكل واجهة من واجهات املبنى، وتنقسم 

 إىل االرتداد األمامي واجلانيب واخللفي.

اجلدران اخلارجية

 نسبة البناء ومساحة الوحدات واملساحة الصافية آلية احتساب تعريف املعايري البحرينية لقياس العقارات:

 واملساحة الكلية تكون شاملة اجلدران اخلارجية جلميع أنواع املباني.

النسيج اخلارجي للمبنى، والذي يضم املنطقة الواقعة بني الوجه  ية لقياس العقارات:تعريف املعايري الوطن

 املسيطر الداخلي احمليط اخلارجي للمبنى.
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   الــمــبــانــي الــســكــنــيــة     
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 املباني السكنية -الوجه املسيطر الداخلي 

من ارتفاع األرضية إىل السقف لكل وجه  ٪هو السطح النهائي الداخلي الذي يشتمل على أكثر من : (الوجه الداخلي املهيمن )

 (.حيدث ذلك، فسيتم اعتبار السطح النهائي هو الوجه الداخلي املهيمن )( من مقطع اجلدار. إذا مل داخلي مهيمن )

اجلدار اخلارجي، متجاهاًل وجود أي  ملقطعالداخلية التشطيبات ( إىل كل نهاية اجلدار يف الوجه الداخلي املهيمن ) مقطعيشري 

 (.)انظر الشكل  اجملاور هلا. منقطعة أو بارزة من املقطعأعمدة 

 ، أو إذا كان٪ يتجاوز  الذي (لوجه الداخلي املهيمن )لحائط  مقطع أي لعدم وجودإذا مل يكن هناك وجه داخلي مهيمن، 

 جيب أن يكون القياس على السطح النهائي. فإنه الداخلي ليس رأسيًا، املهيمنالوجه 

  
 المباني السكنية –الوجه الداخلي المهيمن  –( 1الشكل )
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 املعايري البحرينية للمباني السكنية )الشقق السكنية(

 

 

رقم 

 املعيار املستخدم االستخدام املالحظات املخطط

 1A         املخطط

 1B         املخطط

 1C         املخطط

 1D         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

للمشروع وحساب الرسوم التقديرية 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 2A         املخطط

 2B         املخطط

 2C         املخطط

 2D         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

 

غري شاملة البلكونات والفريندا وما 

يف حكمهم

حساب نسبة البناء ومساحة الوحدات 

لتحديد تكلفة البنية واملساحة الصافية 

 التحتية

BPMS 3A 

 (IPMS 3Aمعتمدة على (

 3A         املخطط

 3B         املخطط

 3C         املخطط

 3D         املخطط

شاملة اجلدران املشرتكة الفاصلة 

 بني الشقق وغري شاملة لسطح املبنى
 BPMS 3B بيع الطبقات والشقق بنظام التمليك

 (IPMS 3Bمعتمدة على (
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  البلدية املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساب الرسومحلساب للشقق السكنية املعايري البحرينية 
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 نسبة البناء ومساحة الوحدات واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية التحتيةاملعايري البحرينية للشقق السكنية حلساب 
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 بيع الطبقات والشقق بنظام التمليكاملعايري البحرينية للشقق السكنية حلساب 
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 السكنية( الفللاملعايري البحرينية للمباني السكنية )

 

 

رقم 

 املعيار املستخدم االستخدام املالحظات املخطط

 4A         املخطط

 4B         املخطط

 4C         املخطط

 املساحات املنفصلةال داعي جلداول 

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

التقديرية للمشروع وحساب الرسوم 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 5A         املخطط

 5B         املخطط

 5C         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

 

غري شاملة البلكونات والفريندا 

 وما يف حكمهمواملرافق املنفصلة 

 

أما يف حالة املرافق املتصلة فتكون 

شاملة مستثنية منها االرتدادات 

 القانونية

 ةحساب نسبة البناء ومساحة الوحد

واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية 

 التحتية

BPMS 3A 

 (IPMS 3Aمعتمدة على (

 6A         املخطط

 6B         املخطط

 6C         املخطط

لسطح املبنى واالرتدادات شاملة 

القانونية )مقاسة من احلد الداخلي 

إىل احلد الداخلي( ولكن جبداول 

 مساحات منفصلة

 

الكراجات املسقوفة حتتسب ضمن 

 مساحة املبنى الرئيسي

 BPMS 2 بيع الطبقات بنظام التمليك

 (IPMS 2معتمدة على (

 

ضمن مباني مشرتكة على عقار واحد مالحظة: يتم متليك الفيال الواحدة فقط يف حال وقوعها



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

33 
 

  املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساب الرسوم البلديةالسكنية حلساب  لفللاملعايري البحرينية ل

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

34 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

35 
 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

36 
 

 واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية التحتية ةنسبة البناء ومساحة الوحدالسكنية حلساب  للفللاملعايري البحرينية 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

37 
 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

38 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

39 
 

بيع الطبقات بنظام التمليكالسكنية حلساب  للفللاملعايري البحرينية 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

40 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

41 
 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

42 
 

 املعايري البحرينية للمباني السكنية )الفلل املتالصقة(

 

 

رقم 

 املعيار املستخدم االستخدام املالحظات املخطط

 7A         املخطط

 7B         املخطط

 7C         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

التقديرية للمشروع وحساب الرسوم 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 8A         املخطط

 8B         املخطط

 8C         املخطط

 املنفصلةال داعي جلداول املساحات 

غري شاملة البلكونات والفريندا 

 واملرافق املنفصلة وما يف حكمهم

أما يف حالة املرافق املتصلة فتكون 

شاملة مستثنية منها االرتدادات 

 القانونية

حساب نسبة البناء ومساحة الوحدات 

واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية 

 التحتية

BPMS 3A 

 (IPMS 3Aمعتمدة على (

 9A         املخطط

 9B         املخطط

 9C         املخطط

شاملة للسالمل يف األدوار العلوية 

واجلدران املشرتكة الفاصلة بني 

الوحدات وشاملة لسطح املبنى 

واالرتدادات القانونية )مقاسة من 

احلد الداخلي إىل احلد الداخلي( 

 ولكن جبداول مساحات منفصلة

 

حتتسب ضمن الكراجات املسقوفة 

 مساحة املبنى الرئيسي

 BPMS 3B بيع الطبقات بنظام التمليك

 (IPMS 3Bمعتمدة على (



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

43 
 

  املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساب الرسوم البلديةاملعايري البحرينية للفلل املتالصقة حلساب 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

44 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

45 
 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

46 
 

البناء ومساحة الوحدات واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية التحتية نسبةحلساب  املتالصقةاملعايري البحرينية للفلل 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

47 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

48 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

49 
 

 بيع الطبقات بنظام التمليكحلساب  املتالصقةاملعايري البحرينية للفلل 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

50 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

51 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

52 
 

 املعايري البحرينية للمباني السكنية )اجملمعات السكنية(

 

 

رقم 

 املعيار املستخدم االستخدام املالحظات املخطط

 10A         املخطط

 10B         املخطط

 10C         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

التقديرية للمشروع وحساب الرسوم 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 11A         املخطط

 11B         املخطط

 11C         املخطط

داعي جلداول املساحات املنفصلةال   

غري شاملة البلكونات والفريندا 

 واملرافق املنفصلة وما يف حكمهم

أما يف حالة املرافق املتصلة فتكون 

شاملة مستثنية منها االرتدادات 

 القانونية

حساب نسبة البناء ومساحة الوحدات 

واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية 

 التحتية

BPMS 3A 

 (IPMS 3Aمعتمدة على (

 12A         املخطط

 12B         املخطط

 12C         املخطط

شاملة للسالمل يف األدوار العلوية 

واجلدران املشرتكة الفاصلة بني 

الوحدات وشاملة لسطح املبنى 

واالرتدادات القانونية )مقاسة من 

احلد الداخلي إىل احلد الداخلي( 

 ولكن جبداول مساحات منفصلة

 

الكراجات املسقوفة حتتسب ضمن 

مساحة املبنى الرئيسي

 BPMS 3B بيع الطبقات بنظام التمليك

 (IPMS 3Bمعتمدة على (



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

53 
 

املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساب الرسوم حلساب  للمجمعات السكنيةاملعايري البحرينية 

  البلدية



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

54 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

55 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

56 
 

نسبة البناء ومساحة الوحدات واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية حلساب  للمجمعات السكنيةاملعايري البحرينية 

 التحتية



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

57 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

58 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

59 
 

بيع الطبقات بنظام التمليكحلساب  للمجمعات السكنيةاملعايري البحرينية 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

60 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

61 
 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

62 
 

 

 

 

   يــةإلدارالــمــبــانــي ا    



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

63 
 

 اإلداريةاملباني  -الوجه املسيطر الداخلي 

من ارتفاع األرضية إىل السقف لكل وجه  ٪هو السطح النهائي الداخلي الذي يشتمل على أكثر من : (الوجه الداخلي املهيمن )

ب،املكاتملبنىخارجيةبناءميزةأوجدارأونافذةمنجزءكلإىلالعموديالقسميشريو ( من مقطع اجلدار. داخلي مهيمن )

،ةاخلارجيالبناءميزةأواجلدارأواجملاورةللنافذةالنهائيللسطحالداخليةاملساحةمنالنهائيالداخليالسطحمساحةختتلفحيث

 (.متجاهاًل وجود أي أعمدة منقطعة أو بارزة من املقطع اجملاور هلا. )انظر الشكل 

، أو إذا كان ٪ ( الذي يتجاوز إذا مل يكن هناك وجه داخلي مهيمن، لعدم وجود أي مقطع حائط للوجه الداخلي املهيمن )

وتوصيلااللتفاف،لوحاتجتاهلمعاجلدار،أرضيةتقاطعإىلالوجه املهيمن الداخلي ليس رأسيًا، فإنه جيب أن يكون القياس

املبادئاستخداموينبغي ي.الرأسللقسماملهيمنالداخليالوجهحتديدعندب،األنابيووالتربيد،التدفئةووحداتالكابالت،

النوافذإطاراتو األعمدةوجودجتاهليتماجلدارمنجزءأنهاعلىالزخرفيةوالعناصرااللتفافلوحاتتصنفية: التالالتوجيهية

والكورنيشالرؤوسوجمارياهلواء،تكييفوحداتجتاهليتموالنافذةمنجزءاتشكلتعتربو

 المباني السكنية –الوجه الداخلي المهيمن  –( 2الشكل )  

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

64 
 

 املعايري البحرينية للمباني اإلدارية

 

 

رقم 

 املستخدماملعيار  االستخدام املالحظات املخطط

 13A         املخطط

 13B         املخطط

 13C         املخطط

 13D         املخطط

 13E         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

التقديرية للمشروع وحساب الرسوم 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 14A         املخطط

 14B         املخطط

 14C         املخطط

 14D         املخطط

 14E         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

 شاملة اجلدران اخلارجية

 املكاتبحساب نسبة البناء ومساحة 

واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية 

 التحتية

BPMS 3 

 (IPMS 3معتمدة على (

 15A         املخطط

 15B         املخطط

 15C         املخطط

 15D         املخطط

 15E         املخطط

 BPMS 3 بيع الطبقات بنظام التمليك غري شاملة لسطح املبنى

 (IPMS 3معتمدة على (



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

65 
 

 الرسوم البلدية املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساباملعايري البحرينية للمباني اإلدارية حلساب 

 

 

 

 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

66 
 

 

 

 

 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

67 
 

 

 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

68 
 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

69 
 



 تالــوحــدا ـرـيـايــعــمــالـ الــبــحــريــنــيــة لــقــيــاس يــةالــعــقــار

  
 

70 
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   ةــصــنــاعــيــلالــمــبــانــي ا    
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 (وحدة صناعيةة )صناعياملعايري البحرينية للمباني ال

 

 

 

رقم 

 املعيار املستخدم االستخدام املالحظات املخطط

 16A         املخطط

 16B         املخطط

 16C         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

التقديرية للمشروع وحساب الرسوم 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 17A         املخطط

 17B         املخطط

 17C         املخطط

ومساحات التحميل مساحة امليزانني 

 ال تدخل ضمن املساحةاملغطاة 

 ةحساب نسبة البناء ومساحة الوحد

واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية 

 التحتية

BPMS 3A 

 (IPMS 3Aمعتمدة على (

 18A         املخطط

 18B         املخطط

 18C         املخطط

شاملة ملناطق الفراغات املغلقة 

باألدوار العلوية وسالمل امليزانني 

وغري شاملة لسطح املبنى 

 واالرتدادات القانونية

 BPMS 2 بنظام التمليكبيع الطبقات 

 (IPMS 2معتمدة على (

 

 

 

 الواحدة فقط يف حال وقوعها ضمن مباني مشرتكة على عقار واحد الوحدة الصناعيةمالحظة: يتم متليك 
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  املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساب الرسوم البلديةحلساب للوحدة الصناعية املعايري البحرينية 
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 واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية التحتية ةنسبة البناء ومساحة الوحدحلساب  للوحدة الصناعيةاملعايري البحرينية 
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بيع الطبقات بنظام التمليكحلساب  للوحدة الصناعيةاملعايري البحرينية 
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 صناعية(املعايري البحرينية للمباني الصناعية )جمموعة وحدات 

 

 

 

 

رقم 

 املعيار املستخدم االستخدام املالحظات املخطط

 19A         املخطط

 19B         املخطط

 19C         املخطط

 ال داعي جلداول املساحات املنفصلة

حساب املساحة الكلية ملعرفة التكلفة 

التقديرية للمشروع وحساب الرسوم 

 البلدية

BPMS 1 

 (IPMS 1معتمدة على (

 20A         املخطط

 20B         املخطط

 20C         املخطط

ومساحات التحميل مساحة امليزانني 

 ال تدخل ضمن املساحة املغطاة

ات حساب نسبة البناء ومساحة الوحد

املساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية و

 التحتية

BPMS 3A 

 (IPMS 3Aمعتمدة على (

 21A         املخطط

 21B         املخطط

 21C         املخطط

شاملة اجلدران املشرتكة ومناطق 

الفراغات املغلقة باألدوار العلوية 

وسالمل امليزانني وغري شاملة لسطح 

واخلدمات املشرتكة املبنى 

 االرتدادات القانونيةو

 BPMS 3B بيع الطبقات بنظام التمليك

 (IPMS 3Bمعتمدة على (
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املساحة الكلية ملعرفة التكلفة التقديرية للمشروع وحساب الرسوم صناعية حلساب  اتوحدموعة جمل ملعايري البحرينية

  البلدية
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واملساحة الصافية لتحديد تكلفة البنية  اتنسبة البناء ومساحة الوحدصناعية حلساب  اتوحدموعة املعايري البحرينية جمل

 التحتية
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 بيع الطبقات بنظام التمليكصناعية حلساب  اتوحدموعة املعايري البحرينية جمل
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املالحق

يهدف، والعاصمةواشنطنيفالدوليالبنكيفاجتماععقد بعدمايويفاملمتلكاتقياسملعايريالدوليالتحالفتشكيلمت

 املبانيلقياسعليهامتفقدوليةمعايريواعتمادوضعخاللمناملمتلكاتلقياسالوطنيةاملعايريبنياملواءمةحتقيقإىلالتحالف

 

)منها املباني السكنية، واملباني اإلدارية، واملباني  املبانيفئاتخمتلفقياسمنمتكندوليةمعايريوضععلىالتحالفويعمل

توفريخاللمناألراضيوشاغلياملستثمرينبنيالثقةزيادةخاللمنالسوقفعاليةاإلدارةتعزز، وسشفافأساسعلىالصناعية(

 والتقييماتللمعامالتمتسقةعقاريةقياسات

 

 

املراجع

 https://ipmsc.org/standards/
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