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اءـالبنة ــنظمأوضوابط اشتراطات   

 



  
  
  

  
  
  

  تقدير شكر و
  

  
  عودآل س زعبد العزیمحمد بن ناصر بن  /األمیرصاحب السمو الملكي ل

  أمیر منطقة جازان
  

  آل سعود زعبد العزیمنصور بن متعب بن  /وصاحب السمو الملكي األمیر الدكتور
  وزیر الشئون البلدیة والقرویة

  
  

  
ه لھذا المشروع من ولما أولیا,  جازانمنطقة والمتواصل لعملیة التنمیة بمحدود  الال اعلى دعمھم

مختلفة لھذه الدراسة مما كان لھ األثر االیجابي في توجیھات سدیدة ورعایة ودعم خالل المراحل ال
  .انجاز الدراسات المقدمة في ھذا المشروع 

  
  
  
  
  
\  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستشاري
  مكتب الشاطئ لالستشارات الھندسیة

  آل قاسم محمد یوسف/ م 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : إليبالشكر الجزیل  االستشاريكما یتقدم 
  

  وكیل الوزارة لتخطیط المدن        آل الشیخ  بن محمد نعبد الرحم/ سعادة الدكتور 
  وكیل الوزارة المساعد لتخطیط المدن               شیرة   فرید بن إبراھیم / وسعادة المھندس

  خالد بن محمد العتیق                       مدیر عام التخطیط المحلي/  وسعادة المھندس 
  إدارة المخططات التفصیلیةمدیر خالد محمد الحسیني                         /  المھندسسعادة و
  

  

ولكافة , لما بذلوه من جھد وتوجیھ متواصل كان لھ األثر الكبیر في إثراء ھذا المشروع 
  .المسئولین بوكالة الوزارة لتخطیط المدن علي متابعتھم إلنجاز ھذا المشروع 

  
  

  :من  لكل رفان كما یتقدم  بخالص الشكر والع
  

  أمین منطقة جازان          بن محمد القرني عبد اهللا/ سعادة المھندس 
  للتعمیر والمشاریع میناأل وكیل              عصام بن سالم بریك / وسعادة المھندس 

  مدیر إدارة الدراسات                               األمیر       بن احمد حسن/ سعادة المھندس و
  

المشروع بما یحتاجھ من معلومات وبیانات واستشارات فنیة  إمداداالیجابیة المستمرة في  لمساھمتھم
  . وتذلیل ما اعترض المشروع من معوقات

  
  

كما یتقدم االستشاري بجزیل الشكر لجمیع منسوبي اإلدارة العامة للتخطیط العمراني ومنسوبي ورؤساء 
ساھم في دعم المشروع سائلین المولي عز وجل أن  البلدیات واإلدارات الحكومیة بالمنطقة ولكل من

  .یوفق الجمیع لما فیھ الخیر والصالح وأن یتقبل منا صالح العمل وخالص الجھد 
  
  
  

  االستشاري
  مكتب الشاطئ لالستشارات الھندسیة

  آل قاسم محمد یوسف/ م 
    ٢٧٩١١٥٥ھاتف  –الریاض 
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  المملكة العربیة السعودیة
  القرویةن البلدیة ووزارة الشئو

  مانة منطقة جازانأ
  
  
  
  
  
  
  

  أنظمة و ضوابط البناء
  مدينة جيزان

  )شرتاطات ولوائح أنظمة البناء إ( 
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  بسم ا الرمحن الرحيم
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  : احملتويات
  

  : األولالفصل 
  : مقدمة

  .النظامبط ضواأسس وأهداف و -١
 . أنظمة البناءسياسات و ضوابط  -٢
 .الحاليةالضوابط واألنظمة  -٣
 .المقترحةالضوابط واألنظمة  -٤
 

  :  الثانيالفصل 
  :أنظمة البناء

  . األساسيةالمفاهيم  -) ١(مادة 
  . الشروط العامة لتطبيق النظام –) ٢(مادة 
  .أنظمة البناء –) ٣(مادة 
  .المناطق السكنية:  أوال

  .المركزية مناطق ال: ثانيا 
  البحريةالواجهة منطقة : ثالثا
  . يميةلاإلقالخدمات االستعماالت و:  رابعا
  المناطق االستثمارية:  خامسا
  . داخل النطاق العمرانيالقرى : سادسا
  .الصناعيةالمناطق : سابعا
  .المفتوحةالمناطق : ثامنا
   . المحاور و الشوارع: تاسعا

  
  :ضوابط البناءاشتراطات و : الفصل الثالث 

  .ضوابط البناء العامةاشتراطات و) ٤(مادة 
  .بناء الخاصة بتعديل أنظمة البناء ضوابط الاشتراطات و )٥( مادة
  .المالحق ) ٦(مادة 
  .مواقف السيارات ) ٧(مادة 
  .القائمة  المبانيتطبيق النظام على ) ٨(مادة 
  األمطارالسيول و مياهصرف ) ٩(مادة 
  . التشجيعيةالحوافز ) ١٠(مادة 
  . ضوابط و اشتراطات المناطق الصناعية) ١١(مادة 
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  : اجلداول
  االستعماالتللمناطق و الحالينظام البناء ) ١(جدول رقم 

  الشوارعالوضع الحالي للمحاور و) ٢(رقم  جدول
  ) كثافة منخفضة(نظام البناء للفيالت السكنية ) ٣(جدول رقم 
  ) ةمتوسطكثافة (ت السكنية نظام البناء للفيال) ٤(جدول رقم 
  ) كثافة مرتفعة(نظام البناء عمارات السكنية ) ٥(جدول رقم 
  السوق الداخلينظام البناء للمنطقة ) ٦(جدول رقم 
  نظام البناء للمناطق المركزية) ٧(جدول رقم 
  نظام البناء للمحاور الرئيسية) ٨(جدول رقم 
  نظام البناء للمحاور الثانوية) ٩(جدول رقم 

  المحاور للطرق وتراطات الضوابط و اإلش) ١٠(دول رقم ج
  المعايير الخاصة بتصميم مواقف السيارات) ١١(جدول رقم 

  
  : األشكال

  اشتراطات و ضوابط المناطق) ١(شكل رقم 
  اشتراطات و ضوابط المحاور) ٢(شكل رقم 

  
  الفصل الرابع  ملحق االشتراطات
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   : األولالفصل  -١

  : مقدمة 
المتغيرات و المسـتجدات  أنظمة البناء وقدرتها على استيعاب وضوح ثل قضية مدى تم

 يإقتصادو عمرانيلها من مردود حاليا لما   أهم القضايا المطروحةالمستقبلية الحالية و

ويسـعى  ) على المدى القصير والمتوسط والبعيد (على المخططات التنموية  يوإجتماع

بمدينـة   والعمرانيـة  التنمية و حل القضايا التخطيطية ق متطلبات يتحق إلىهذا النظام 

  :هداف فيما يلياألطار يمكن تحديد اإل هذا وفى. جيزان 
  

   :ة الدراس أهدافأسس و -١-١

 صياغة أنظمة البناء بما يحقق أهداف التنمية وبما يتفق مع المستجدات الحاليـة  إعادة -أ

     .المستقبليةو

 باالستفادة منبصياغة أنظمة تسمح  المتاحة بالمدينة نياتاإلمكاتعظيم االستفادة من  -ب

  :خاللوذلك من  تلك اإلمكانيات

 اإلسـكان تحقيق التوازن بين أسعار األراضي والعائد االقتصادي لمشـروعات    -

  .األخرىواألنشطة    االستثمارية

ائـد  الع العمرانيـة ذات  التنميـة  أنشطة فيساهمة متشجيع المستثمرين على ال   -    

   . االقتصادي

  .الخصوصية للسكان ومراعاة حسن الجوارعايير متحقيق  - ج

الحفاظ على البيئة الطبيعية والتشكيل البصري للمدينة مما يسـاعد علـى تكـوين     -ـه

  .شخصية مميزة ألحياء ومراكز مدينة جيزان 

 قتصـادية والهندسـية واال تزويد المباني بالمرافق العامة وفقا لألسس العلمية  ضمان -و

  السليمة 

  مع االحتياجات الفعلية للمدينة وفقا لما يتطلبه المخطط  األنظمةأتفاق  -ز

باسـتخدام المميـزات    السكانتحسين نوعية البيئة وإيجاد بيئة أكثر مالءمة لجذب  -ح

  الطبيعية
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   : ضوابط أنظمة البناء سياسات -٢-١    

بناء على دراسات عديدة ومناقشات التي تمت هذه الدراسة مجموعة من السياسات تتبني 

التعامـل   فيمرونة كبيرة تحقق و مناسبة لطبيعة مدينة جيزان  استهدفت تقديم مميزات

ستجابتها لمتطلبات التنميـة  امناطق المدينة بما  يحقق تطورها الدائم ونظمة البناء بأمع 

   : التاليةى السياسات علوتشمل .الحالية و المستقبلية  واالجتماعية واالقتصادية العمرانية

  .الفيالتخصوصية المناطق السكنية وبصفة خاصة مناطق  كيدأت -

إنشاء مواقف السيارات ضمن األبنية  رفع كفاءة شبكة الحركة من خالل العمل على -

   وخارجها

مراكز التنمية المقترحـة   كإحدىهمية المدينة أتظهر  والتيمتميزة المشاريع جذب ال -

  .بالمملكة 

 .عناصر هيكل المدينة  كإحدى الشوارع والمحاور التجاريةضوح تحديد و -

وإعطائهـا  ذات المساحات الكبيرة باعتبارها مشاريع متميزة  تشجيع تنمية األراضي  -

 حوافز استثمارية إضافية 

تشجيع إنشاء مواقف للسيارات ضمن األبنية، أو خارجها ضمن مواقـف مملوكـة    -

            بعـض االشـتراطات الخاصـة بنسـبه البنـاء     من  لصاحب  المشروع وإعفائها

  .و االرتفاع

كالمطاعم المتخصصة ومشـاغل الخياطـة   ( السماح بتواجد االستعماالت المتميزة  -

علـى الشـوارع الرئيسـية    .... ) التجميل النسائية والمكاتب اإلداريـة  ومحالت 

 .لمحددة لذلكالمناطق السكنية بعد  موافقة  األمانة وفق الضوابط اب

ن يتحس على أصحاب المشروعات المتميزة والتي تقدم خدمات وأنشطة تساعد تشجيع -

  .إضافيةالبيئة العمرانية للمدينة بحوافز 
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   : و التنظيمات الحالية الضوابط -٣-١

علـى النظـام الموضـوع ضـمن     بنـاءا   االشتراطات الحالية تقوم الضوابط و      

، ) بـالن  اركي( االستشاري –) هـ١٤١٥(نطقة جازان لعام المخططات العمرانية لم

الوضع الحـالي  ) ٢( و الجدول رقم  الحاليضوابط النظام ) ١(ويوضح الجدول رقم  

  .للمحاور و الطرق 

  للمناطقملخص الضوابط و التنظيمات الحالية يوضح ) ١(جدول رقم 

  االرتفاع  االستعمال  الرمز
نسبه 

  البناء

االرتداد 

  األمامى

الرتداد ا

  الخلفى

االرتداد 

  الجانبى

  ١س
سكني وخدمات محلية وأنشطة 

  تجارية

خمس عرض الطريق أكثر 

ثلث عرض  –م ٤٥من 

  م٤٥الطريق أقل من 

  م٢  م٢  م٦  % ٦٠

  ٢س
أسكان وخدمات محلية وأنشطة 

  تجارية و مكاتب خدمات

  م١١.٦

  )طابقين+ أرضي (
  م١.٥  م٢  م٢  % ٦٠

  ٣س
أسكان وخدمات محلية وأنشطة 

  تجارية

  م١١.٦٠

  )طابقين+ أرضي (
  م١.٥  م١.٥  م٢.٥  % ٦٠

  ١ت/م

مراكز تجارية وأسكان 

ومؤسسات صيانة وخدمات 

  عامة

  م١١.٦

  )طابقين+ ارضي (
  م١.٥  م١.٥  م٢.٥  % ٨٠

  ٢/ت/م

أسكان وخدمات وأنشطة تجارية 

ومؤسسات صيانة وقصور 

أفراح ومكاتب ومحطات 

  محروقات

  م١٤.٨٠

  )ثالث طوابق+ أرضي (
  م١.٥  م١.٥  م٣  % ٨٠

  ٣ت/م

یة ومحطة رمجمعات تجا

محروقات وخدمات السیارات 

مطاعم وموتیالت وأسكان 

  العاملین

  -  -  م١٠  % ٣٠  دور أول+ طابق أرضي 

  ٤ت/م

أستعماالت تجاریة وأستعماالت 

خدمیة وخدمات السیارات 

ومناطق مفتوحة وأسواق 

  متخصصة

  % ١٠  دور أول+ طابق أرضي 
حسب نوع 

  اآلستخدام

حسب نوع 

  اآلستخدام

حسب نوع 

  اآلستخدام
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  ..... تابع الجدول في الصفحة السابقة

  االرتفاع  االستعمال  الرمز
نسبه 

  البناء

االرتداد 

  األمامى

االرتداد 

  الخلفى

االرتداد 

  الجانبى

  ٥ت/م

مستودعات مواد غذائية 

ومستودعات مواد زراعية 

مستودعات لحوم وأسماك 

  ومكاتب وخدمات محلية

  م١٠

  )دور أول+ رضي ا(
  غير محدد  غير محدد  غير محدد  % ٨٠

  ح/س

 –شاليهات  –موتيالت  –فيالت 

فنادق وخدمات محلية  سياحية 

  تجارية محدودة

طابق واحد باستثناء 

  الفنادق
  م٢  م١.٥  م٢.٥  % ٤٠

  ١/ص
ورش حرفية وتوكيالت سيارات 

  وخدمات محلية
  م٢  م٢  م٥  % ٧٠  م ٨

  ٢/ص

صناعات مواد البناء 

ناعاتالغذائية والمستودعات والص

والثالجات الصناعات الثقيلة 

خدمات صناعية وخدمات محلية 

وأسكان عاملين وصناعات 

  تحويلية

  م١٠

  )دور+ أرضي (
  م٥  م٥  م١٠  % ٥٠

  ف/م

حدائق ومالعب ونوادي رياضية 

وخدمات عامة ومرافق تابعة 

  للمنطقة واآلستعال العام

  م٥  م٥  م٥  % ٥٠  طابقان

  ز/م

اعية وبساتين أراضي زر

ومزارع خدمات زراعية 

أستراحات صغيرة وقنوات مائية 

  ومصارف

  غير محدد  غير محدد  غير كحدد  % ٥٠  طابق واحد

  د/خ

المساجد المحلية ومساجد 

الجمعة ومصلي العيد والمرافق 

  المرتبطة بالخدمات الدينية

  طابق واحد للمسجد المحلي

طابق + طابق أرضي 

  مسروق للمسجد الجامع

٥٠ %  
م محلي   ٣

  م جمعة٥

م محلي   ١.٥

  م جمعة٣

م محلي   ٢.٥

  م جمعة٢.٥

  ت/خ

خدمات تعليمية ومرافق مرتبطة 

بالخدمات التعليمية والمكتبات 

  العامة

  ثالث طوابق

  )طابقين+أرضي (
  م٣  م٣  م٣  % ٤٠

  ع/خ
خدمات أدارية وحكومية ومرافق 

  مرتبطة بالخدمات التجارية

ثالث + طابق أرضي 

  رةطوابق متكر
  م٢.٥  م١.٥  م٣  % ٥٠



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 

  - ٩ - 

  للطرق و المحاور  الوضع الحالييوضح ملخص ) ٢(جدول رقم 

  

  م

  

  االسم

  

  الوصف

  الوضع الحالي

  االرتفاع
عرض 

  الطريق

  

١  

  

  طريق الملك عبد العزيز

  ٦٠  دور ٣- ٢  دوار الحناوي إلىمن دوار التوحيد  -أ

  ٤٠  دور ٢- ١  من دوار الحناوي الي نهاية قرية المعبوج - ب

  ٣٠  ٣- ١  من دوار التوحيد الي نهاية المنطقة الصناعية  طريق الملك عبد اهللا  ٢

  ٣٠  ٤- ٢  من التقاطع مع طريق الملك عبد اهللا الي وادي ضمد شماال  طريق الملك فهد  ٣

  طريق الملك فيصل  ٤
  ٦٠  ٢- ١  من التقاطع مع طريق الملك عبد اهللا الي دوار الحناوي

  ٣٠  ٢- ١  ار العهد علي طريق أبو عريشمن دوار الحناوي الي دو

  طريق الملك خالد  ٥
رع امن تقاطعه من طريق الملك فيصل الي تقاطعه مع ش

  الكويت
  ٣٠  دورين

  ٣٠  ٤- ٢  من تقاطعه مع طريق الملك فهد الي دوار السواعي  طريق األمير سلطان  ٦

  ٤٠  ٢- ١  من تقاطعه مع طريق الملك عبد اهللا الي وادي ضمد  صبيا -طريق جيزان   ٧

  ٤٥  ٤- ٢  من التقاطع مع طريق الملك عبد العزيز الي دوار الشراع  طريق مكة المكرمة  ٨

  ٣٠  ٤- ٢  من دوار التوحيد الي تقاطعه مع طريق الملك فهد  طريق المطلع  ٩

  ٣٠  ٤- ٢  المطار حماية من دوار التوحيد الي حرم  طريق المطار  ١٠

  طريق الرياض  ١١
الي  تقاطعه مع طريق مكة مدخل الميناء من تقاطعه مع 

  المكرمة
٤٥  ٤- ٢  

١٢  
 تركيطريق األمير 

  السديري

تقاطعه مع طريق الملك  إليمن تقاطعه مع طريق الرياض  -أ

  فهد
٤٥  ٣- ١  

  ٣٠  ٣- ١  طريق مكة المكرمة إليمن تقاطعه مع طريق الملك فهد 

١٣  
محور الكورنيش 

  الشمالي
  ٤٥  -  وادي جيزان إليمن دوار الكورنيش 

  ٣٠  ٣- ١  حدود العمران شرقا إليمن طريق الكورنيش الشمالي   شارع القاهرة  ١٤
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   : الضوابط و التنظیمات المقترحة  -٤-١
التوجهـات  ضوء  في حيزانلمدينة  الضوابط و التنظيمات المقترحة يمثل هذا الجزء 

لمؤشرات جانب أهم االعتبارات و ا إلى هاتتوصياأهدافها و لتحقيق الدراسة تسعي  التي

ومـن هـذه    الضوابط و التنظيمات المقترحة العتبار عند صياغة فيخذها أالتى يجب 

  .االعتبارات ما يلى 

  

   :مناطق االستعماالت ورموزها  -

مختلفة في االستعمال وفـي ضـوابط التنميـة     تنظيمات تسعان إلى زقسمت مدينة جي

  : وأنظمة البناء، وهي كما يلي

  )س(المناطق السكنية  -١-٤-١

وهي المناطق المخصصة لالستعماالت السكنية بمختلف أنواعهـا ومسـتوياتها   

. عمارات أو مجمعات سكنية أو مساكن أو بيوت شـعبية  سواء كانت فيالت أو

  :وتنقسم هذه المناطق  السكنية إلى أربعة أقسام كما يلي

وهي المناطق المخصصـة للمسـاكن الخاصـة    ): ٢و١س ف( مناطق الفيالت  :أوالً 

سـرة واحده فقط التي لها مـداخل مباشـرة علـى    المتالصقة لأل المنفصلة أو

  .شارع أو طريق 

ألكثـر  (وهي المناطق المخصصة للمساكن العامة ) : س ع ( مناطق العمارات  :ثانياً 

  .والتي لها مداخل مباشرة على شارع أو طريق ) من عائلة
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  : )م( المناطق المركزية -٢-٤-١

ق التي تتعدد فيها االستعماالت مثل المطاعم والمحالت واألسـواق  وهي المناط 

المعاهـد والمـدارس العامـة     و والمراكز التجارية والمباني المكتبية واإلدارية

الصـحية   والخاصة، والمستشفيات العامة والمتخصصة، والمستوصفات والمراكز

ـ       يانة والصيدليات واألنديـة الصـحية، والمخـازن  ومراكـز الخـدمات والص

األمنية واإلدارات والمؤسسات والهيئات الحكوميـة  والخاصـة،    واالستخدامات

مباني الشقق المفروشة والمراكـز   و والمرافق البلدية ومحطات البنزين، والفنادق

   : إلي تقسم هذه المناطق و) السياحية والترفيهية 

 ة بالمنطقة القديمةوهي منطقة  األنشطة التجاري) :  ١-م ( منطقة السوق الداخلي  -أ

نشـطة  واأل التجاريـة خدمات ال مناطق وهي ) :  ٢-م (  مناطق الخدمات المتنوعة  -  ب

  المدينة المنطقة و تخدم سكان واالستخدامات التي

 

  ): ب ج( البحري  الواجهةمنطقة  -٣-٤-١

  . ل البحرحطول ساوتشمل األراضي الواقعة على  

  )خ ق(قليمية ستعماالت اإلمناطق الخدمات واال  -٤-٤-١

           جميع الخدمات(تعماالت اإلقليمية وهي المناطق المخصصة للخدمات العامة واالس

 شمل المناطق المفتوحـة والتعليميـة  وت) المدينة و منطقة جازانواألنشطة التي 

  . الخ.....واإلدارية والخدمات الصحية واألمنية 

   المناطق االستثمارية -٥-٤-١

 المتميـز ذات الطـابع    المتنوعـة  المشروعات االستثمارية توطينمناطق  هي 

قطاع عريض  تخدم التيللمنطقة و المدينة أو  يقتصادالاجتماعي و الا مردودالو

  . من المجتمع
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  )ص(المناطق الصناعية :  -٦-٤-١

 الهيكليوهي المناطق المخصصة لالستعماالت الصناعية المعتمدة في المخطط           

أو كانـت   )خفيفة أو متوسطة أو ثقيلـة   ( ةالمختلفومستوياتها  أنواعهابمختلف 

وتنقسم هـذه المنـاطق   .... دقيقة والكترونية ال صناعات  تجميعية أو تكميلية أو

  :الصناعية إلى ثالثة أقسام  كما يلي 
  

  ) .   ١ص ( المستودعات ويرمز لها بالرمز  :أوالً 

  ) . ٢ص ( ويرمز لها بالرمز الصناعات الخفيفة والورش  :ثانياً 

  )   ٣ص ( المدن الصناعية ويرمز لها بالرمز  :ثالثاً 

  ) ق ج( القرى داخل النطاق العمراني :  -٧-٤-١

  .لمدينة جيزان العمراني داخل حدود النطاق تقع التيالقرى هي        

  ضاحية الملك عبداهللا   :  -٨-٤-١

  .لالشتراطات الخاصة بها  تم اعتمادها من قبل الوزارة وتخضع      

  :ذات االستخدام المتنوعوالشوارع  المحاور ٩-٤-١

األراضي الواقعة على البلوك األول  ويقصد بها: الثانوية  الرئيسية و المحاور  - أ

كمناطق اسـتخدام متنـوع وبعمـق ال    في هذه الدراسة من المحاور المحددة 

  وهي. البلوك األول على الشارعيتجاوز 

  )  رم (ة ير الرئيسالمحاو -أوال

  ) ثم ( المحاور الثانوية  -ثانيا
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  الثانيلفصل ا

  نظمة البناءأ

   األساسيةالمفاهيم  )١(مادة 

  البلوك :  ١/١

    هي مساحة من األراضي المخصصة لالستخدام والمحاطة بشوارع مـن جميـع   

  .الجهات 

  فيال :  ١/٢     

يكون اسـتعماله لغـرض السـكن    مبني أو منشأ مكون من دور او دورين ، و هو

  .العائلي فقط بمدخل واحد ، وسلم داخلي 

 العمارة  :١/٣     

كثر أل ويكون استعماله لغرض السكن  دورينأكثر من هو مبنى أو منشأ مكون من 

   .من أسرة  

  الملحق  :١/٤     

أو يقـام فـوق   ) ملحق أرضي ( ألرضي هو مبنى منفصل عن المبنى في الدور ا

ويكون استعماله ثانوياً أو مكمالً لالسـتعمال الرئيسـي    ، )ملحق علوي  (السطح 

  .للمبنى 

   دور الميزانين :١/٥     

دور األرضي ال يحتسب ضـمن كتلـة البنـاء و ال    داخل الهو دور واحد يكون  

من اجمالي %  ٥٠يحتسب ضمن العدد  األقصى الدوار المبنى وال يزيد نسبته عن 

  مساحة الدور االرضي 

   دور الخدمة :١/٦     

غـرف الميكانيكـا والتكييـف    : هو دور واحد يستخدم لتقديم خدمات للمبنى، مثل 

  .والكهرباء   
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  دوار مواقف السيارات أ/ دور  :١/٧      

ويكون جزءاً من المبنى فوق أو تحت سطح األرض ، يستخدم كمواقف سـيارات   

وال يسمح باستخدامه أو تحويله أليـة   .متر لخدمة المبنى ٢.٥عن  يزيدبارتفاع ال  

أغراض أخرى، ويتم  تحديد عدد األدوار المستخدمة كمواقف سيارات حسب حاجة 

ارجية خاصة أو مشـتركة مملوكـة لصـاحب    خالمبنى، كما يمكن استخدام مباني 

  .المشروع كمواقف سيارات لخدمة مشروعه 

  

   االرتدادات:  ١/٨

  .لمبنى الخارجية أو بأحد جوانبه دون بناء هي المسافة المتروكة من حدود ا 

 نسبه البناء : ١/٩   

المئوية لناتج قسمة مساحة الحد األقصى للبناء بالمتر المربع فـي كـل    النسبةهي  

  .دور من ادوار المبنى على مساحة األرض اإلجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم 

 أقصى عدد لألدوار  :١/١٠  

دوار ألدور األرضي واالدوار المسموح بها نظأما ، شامالً األ هو الحد األقصى لعدد

دوار أدوار التـي تحـت األرض أو   المتكررة وال يشمل ذلك دور الميزانين أو األ

مواقف السيارات أو  الخدمة أو المالحق العلوية كما ال يشمل خزانات المياه العلوية 

  .وغرف الميكانيكا

 كتلة البناء  :١/١١  

دوار الموقع المـراد البنـاء   أساحة إجمالي مويشمل  مسموح ببنائهم حجهي أقصى 

تشمل هذه المساحة جميع المباني المسقوفة القابلة للتكييف والبلكونات  إنعلى عليه 

، وال تشمل  المظالت ومواقف السيارات ودور الخدمات الميكانيكية والكهربائيـة  

امل كتلة البناء فـي المسـاحة   حسابها بضرب مع ويتموأماكن الصالة وملحقاتها  

  .اإلجمالية لألرض  بعد التنظيم 
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    (FAR)معامل كتلة البناء : ١/١٢  

هـو معامـل    مساحة األدوار المبنية الى مساحة قطعة االرض  و إجماليهو نسبه 

  . لبناء لرتفاع أقصي ا منطقة، يستخدم لتحديدخصائص كل  م  تحديده حسبيترقمي 

بارتفاع %  ٥٠ونسبه البناء  متر مربع ٦٠٠مساحتها  التى ضألرا فمثال   : مثال

     هـو  بالـدورين يكون إجمالي  مساحات المباني المـرخص بهـا   دورين 

معامـل  وعلى ذلك يكون ) %  ٥٠ ×٦٠٠× ٢نتيجة لضرب (  ٢م ٦٠٠

يمكن تحويل نظام  االرتفاعات و  وبالتالي ١=  ٦٠٠÷  ٦٠٠= لها بناء 

والذي يحافظ علي العدالة في المساحات تلة البناء نسب البناء الى معامل ك

  :المرخص بها مع إمكانية تباين االرتفاع كما هو موضح بالشكل التالي 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

    (FAR)=معامل كتلة البناء  

  

  

  

   دور واحد

  % ١٠٠=نسبة البناء 

F.A.R  =١  

 
 

  %  ٥٠=نسبة البناء 
F.A.R  =دورین  ١   

٢٠  ٢٠  

٣٠  ٣٠  
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  نظمة البناء شروط العامة لتطبيق أال  )٢(مادة 

  :باالتي نة مع االلتزام درة عن األماعلى جميع الرخص الصااألنظمة  هذه  تطبق

ـ   األنظمة هبموجب هذ العمليتم  .٢/١ إال  اوال يسمح بأي استثناء ألي بند مـن بنوده

بموجب قرار صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية المبني علـى  

  . منطقة جازانتوصية مرفوعة من أمين 

هذا النظام في شارع أو منطقة يوفر مساحات بناء  إذا كان نظام البناء القائم قبل صدور .٢/٢

تفـاع  راال أوبموجب كتلـة البنـاء    النمشيأو ارتفاع أعلى من نظام البناء  الجديد يتم 

  . مميزات وضوابط واشتراطات نظام البناء الجديد لتطبيق كامل مع األفضل 

ال يتعارض مع ألي دور وبما % ٦٠عن بالمناطق السكنية  تزيد نسبه البناء ال .٢/٣ 

السوق المدمجة و المنطقة  الفريو  أنظمة ارتدادات المباني عدا المنطقة المركزية

   . بها راضينظرا لصغر مساحات األ الداخلي

% ١٠بنسـبة   األرضيةالمالحق  و %50ال تتجاوز  بنسبةتبنى المالحق العلوية . ٢/٤

  . المبنيمن مساحة 

  )ضوابط واشتراطات البناء الخاصة(ارد في فصل االلتزام بنظام االرتدادات الو . ٢/٥

المعايير كما يجب االلتزام ب لمباني و الحريق ل المدنيالدفاع االلتزام باشتراطات  .٢/٦

الفنية  الخاصة بترشيد استهالك الطاقة والمياه، والتقيد بمتطلبات ذوي االحتياجات 

  الخاصة  وشروط السالمة 

منزوعة لصالح و المناطق العامة المواقف اللمطلة على المواقع ايتم التعامل مع  .٢/٧

عناصـر البنيـة    ارع أو حـرم واألمانة كالحدائق ومواقف السيارات وحرم الش

 نظام الشارع أو المحور التجاريك  المياهمواسير الصرف  أو مواسير ك األساسية

  . ما لم يكن هناك شارع جانبي فاصل بينهم  المطلة عليه

طبقا ألنظمة الخاصـة   لبات المناطق ذات الحساسية األمنية والبيئيةمراعاة متط .٢/٨

  بهذه المناطق 

مع مراعاة الضوابط    نها منطقة مفتوحةأالملحية على  القبةيتم التعامل مع منطقة  .٢/٩

  . خدماتها  إلنشاءالفنية  
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  أنظمة البناء     )٣(مادة 

  :   من كل  إلىوتنقسم   ) س (  المناطق السكنية - أوال

  كثافة منخفضة)  ١-س ف(  فيالت سكنيةمناطق  -أ

، ويكون اسـتعماله  أو دورين   هو مبنى أو منشأ مكون من دور واحد :التعريف  

   .فقط بمدخل واحد   ة واحدة ائللغرض السكن لع

 ومجمعات سكنيةومالحقها وقصور دوبلكسات  فيالت و: االستعماالت 

   فيالت  سكنيةمناطق  ضوابط واشتراطات البناء )   ٣( جدول رقم    : الضوابط

  منخفضةكثافة )  ١س ف( 

  %٦٠  نسبة البناء

   علويملحق + و دورين    االرتفاع

  )المنطقة حول المطار(  دور واحد

  م ٦أقصي م و٢ أدنىبحد  عرض الشارع ١/٥  االرتداد االمامى

  م٢  االرتدادات الجانبية و الخلفية

  وحدة سكنيةكل موقف ل  مواقف السيارات

  

  كثافة متوسطة)  ٢-س ف( فيالت  سكنيةمناطق  -ب

، ويكـون اسـتعماله لغـرض     دوارأثالثة هو مبنى أو منشأ مكون من  :التعريف 

   .السكن العائلي 

 ومجمعات سكنيةومالحقها وقصور دوبلكسات  فيالت و: االستعماالت 

دات منفصلة في حالة رغبه يسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيالت كوح :الضوابط     

 :المالك في ذلك وفق الضوابط اآلتية 

 أن يكون لكل منها مدخل منفصل -أ  

  .م  ١٢أن ال يقل عرض الشارع عن -ب 

 . ٢م٢٠٠أن ال تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن  -ج   

  م للبناء بما فيهـا االرتـدادات    ١٠أن ال يقل عرض الواجهة عن  -د

  .   التقسيم مستقيماً الجانبية يكون خط
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  كثافة متوسطة)  ٢س ف( فيالت  سكنيةمناطق ضوابط واشتراطات )  ٤( جدول رقم 

  %٦٠  نسبة البناء

  ملحق علوى+ ثالثة ادوار   االرتفاع

أقصي م و٢ادنى  بحد عرض الشارع ١/٥  األمامياالرتداد 

  م ٦

  م٢  االرتدادات الجانبية و الخلفية

  وحدة سكنية موقف لكل  مواقف السيارات

  

   كثافة مرتفعة )س ع (  عماراتسكنيةمناطق  -ج

، ويكون استعماله لغرض                              أكثر وأ هو مبنى أو منشأ مكون من دورين  :التعريف  - 

   .دوار العلوية أل سلمبمدخل ومن أسرة  ألكثرالسكن                 

  شقق سكنية ومالحقهاذات ومجمعات عمارات : االستعماالت  -

  فـي ال يتم بناء سور أمامي لالستفادة من مساحة االرتـداد األمـامي    :ضوابط ال -

  ) ٥(جدول رقم  -انتظار السيارات  مواقف
  

كثافة )  عس (  عمارات سكنيةمناطق  ضوابط واشتراطات بناء)   ٥( جدول رقم 

  مرتفعة

  %٦٠  نسبة البناء

  علويملحق +  ر مواقفدو+ ادوار  أربعة  االرتفاع

  م ٦أقصي  م و٢ أدنى بحد عرض الشارع ١/٥  األمامياالرتداد 

  م٣  االرتدادات الجانبية و الخلفية

  موقف لكل وحدة سكنية  مواقف السيارات
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 :  ) م( طق المركزية  االمن:ثانيا 

  :  )١-م(السوق الداخلي منطقة  -أ

  :ةالتاليالواقعة داخل الحدود تشمل المنطقة 

  فهد كطريق المل :الشما -

  الملك عبد العزيزامتداد  :جنوبا -

  شارع الكورنيش القديم : اغرب -

  .شارع المطلع  :اشرق -

  . تجاري وخدماتو سكني تجاري و  سكني: االستعماالت 

  : ضوابط واشتراطات البناء

  : اآلتيةشتراطات لاليتم البناء في المنطقة طبقا      

بخـط   االلتـزام دور األرضي على كامل مساحة األرض، مع ال يجوز بناء -        

 التنظيم 

الشـوارع   – الرئيسـية و الثانويـة  المحاور ضع االراضى الواقعة على تخ -        

  . )١٢(الشتراطات المجاور و الشوارع الموضحة بالجدول رقم 

قصـي  المناطق الداخلية غير الواقعة علي الطرق و المحاور يسمح بارتفاع بحـد أ  -

 % .١٠٠وبنسبة بناء ثالثة أدوار 

 )١١(رقـم   ويتم االلتزام بمعايير و معدالت مواقف السيارات الموضحة بالجـدول  -

 . الخاصة بمواقف السيارات 
  

  ) ١-  م( المنطقة المركزية  ضوابط واشتراطات البناء )   ٦( جدول رقم 

  نسبة البناء
  لمناطق الداخليةل %١٠٠

  للقطع الواقعة علي المحاورطبقا للجدول ولوحة المحاور 

  االرتفاع
  المناطق الداخلية ثالثة أدوار -

  طبقا لموقع المبنى المراد بنائه باالرتفاعيسمح   المحاور والشوارع  -
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  ) : ٢-م( مركز المدينة االستعماالت المتنوعة مناطق  -ب

  :تشمل المنطقة الواقعة داخل الحدود التالية

  .حدود حماية المطار و طريق الملك فهد :شماال -

  من تقاطع شارع عمان مع طريق الملك خالد الي حدود حماية المطار:جنوبا  -

الي دوار التوحيد  ثم طريق الملك عبد اهللا الي طريـق   شارع النخيل : اغرب -

  الملك فيصل جنوبا ثم طريق الملك خالد الي تقاطعه مع شارع عمان

حدود حماية المطار من دوار الحناوي حتى تقـاطع طريـق األميـر     : اشرق -

  سلطان مع طريق الملك فهد شماال

  . تجاري متنوع وخدماتو سكني تجاري و  سكني: االستعماالت -

  : ضوابط واشتراطات البناء

  : اآلتية تشتراطاالليتم البناء في المنطقة طبقا      

الشـوارع   –حاور الرئيسـية و الثانويـة   المضع االراضى الواقعة على تخ -        

  ) .١٠(الشتراطات المجاور و الشوارع الموضحة بالجدول رقم 

المناطق الداخلية غير الواقعة علي الطرق و المحاور يسمح بارتفاع بحـد أقصـي    -

 % .٨٠وبنسبة بناء أربعة أدوار 

 )١١( رقـم  ويتم االلتزام بمعايير و معدالت مواقف السيارات الموضحة بالجـدول  -

 الخاصة بمواقف السيارات  
 

  ) ٢- م( المنطقة المركزية  ضوابط واشتراطات البناء )   ٧( جدول رقم 

  نسبة البناء
  لمناطق الداخليةل % ٨٠

  للقطع الواقعة علي المحاورطبقا للجدول ولوحة المحاور 

  االرتفاع
  المناطق الداخلية أربعة أدوار -

  طبقا لموقع المبنى المراد بنائه فاعباالرتيسمح  الرئيسيةالمحاور   -
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  )ب ج(  ةالبحري الواجهةمنطقة  - ثالثا

  . علي طول ساحل البحرطريق الكورنيش  علي الشريط الواقع هو:  التعريف -

  . محدودة و فيالت وموتيالت و شاليهاتنشطة ترفيهية سياحية تجارية أ:  االستعماالت -

  : الضوابط واشتراطات البناء  -

  :تراطات البناء علي الواجهة البحرية تشمل قطاعين هما اش
  %. ٥٠ونسبة بناء ) أدوار  ١٠( قطاع شرق طريق الكورنيش الحد األقصى الرتفاع البناء  -
 % ٢٠دور واحد ونسبة بناء ) م  ٥( الحد األقصى لالرتفاع : قطاع غرب طريق الكورنيش  -
 عات المتميزة فى المشرو) ٥(يسمح باستخدام معامل كتلة البناء  -
  بارتفاعات الهيئة العامة للطيران المدني مااللتزا -
  .متر  ٣ الخلفيعرض الشارع  وال يقل الجانبي و  ١/٥  األمامي :  االرتدادات -

  متر ٣٠ال يقل عرض الشوارع و الطرق المحيطة بالمشروع عن  -

ـ  ويتم االلتزام بمعايير و معدالت مواقف السيارات الموضحة بالجـدول  -  )١١(م رق

 .الخاصة بمواقف السيارات  

  ) :ق (   الحكوميةاالستعماالت والخدمات : رابعا

  هى مناطق تركز الخدمات االقليمية لخدمة المدينة و المنطقة ككل  :التعريف  -

خدمات عامة وإقليميـة علـى مسـتوى المدينـة كالجامعـات       :االستعماالت   -

لعامة والمنتزهات الوطنية ومحطـات  والمستشفيات العامة والحدائق الترفيهية ا

  التحلية 

  :ضوابط واشتراطات البناء   -

  :بوجود هذه األنشطة داخل حدود المدينة حسب االشتراطات التالية يسمح

   يحدد عرضه بالمشروع المقدم أو شارع رئيسي وقوعها على محور -

ه الضوابط الفنية  المعتمدة لدى الجهـات المختصـة بهـذ   ب االلتزاميتم  -

  .المشروعات 

  . % ٦٠ونسبة بناء  أدوار ٥ال يتجاوز  ارتفاع أقصي  - 

  ترم٥ والخلفي الجانبيو  عرض الشارع ١/٥االمامى :  االرتدادات - 

 )١١(رقم  ويتم االلتزام بمعايير و معدالت مواقف السيارات الموضحة بالجدول  -

 . الخاصة بمواقف السيارات 



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 

  - ٢٢ - 

  

  )  م ث ( ستثماريةاالالمشاريع والمناطق :  خامسا

اجتماعي و  مردودو متميزذات طابع  ومشاريع مناطق هي :التعريف 
 . قطاع عريض من المجتمع تخدم التيللمنطقة و المدينة أو  ياقتصاد

 ) }مثل كليات أهلية ومستشفيات { ة مشروعات خدمية متميز(  :االستعماالت  -
  .إسكان) فنادق ( ة مشروعات سياحي) }مراكز تسوق {مشروعات تجارية ( و

 . :واالشتراطات الضوابط     -

الموقع بأربعة شوارع يكون أحدها محوراً بعرض ال يقل عن  أن يحاط -      

عشرة ادوار ونسبة  أقصييسمح بتنوع االرتفاعات داخل الموقع بحد -. متر ٣٠

ة طات الهيئفي حدود اشترا) ٤(ويسمج باستخدام معامل كتلة البناء    %٥٠ بناء

ي على ان يترك ارتداد خلفي عن المناطق السكنية العامة للطيران المدن

 .متر  ١٠المجاورة ال يقل عن 

 معالجة المباني معماريا و تخطيطا وذلك لعدم كشف الخصوصية أن يتم  -  

  . تالفى أي مشاكل مرورية أو تخطيطية للمناطق المجاورة و

 
  )  ق م( القرى داخل النطاق العمراني  -سادسا

  .  العمراني داخل حدود النطاق تقعالقرى التى تم هي  :التعريف  -

كمجتمـع عمرانـي   ( ق ــمتكاملة الخدمات والمرافمناطق سكنية  :االستعماالت  -

   )متكامل 

 :  ضوابط واشتراطات البناء  

  : لمشروعات السكنيةلنظام البناء :  -

على الشوارع االقل مـن  عة لالراضى الواق علوي و محلقالحد األقصى دورين  -

  م  ١٥

على الشوارع االكبر لالراضى الواقعة  علوي ومحلقدوار أ الحد األقصى ثالثة -

  م ١٥من 

يطبق اشتراطات الشوارع التجارية على القرى المدمجة فى حالة موافقة األمانة  -

  .رعاعلى تخصيص  تلك الشو
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  )ص ( المناطق الصناعية -سابعا

لمناطق المخصصة لالستعماالت الصناعية المعتمدة في المخطط  وهي ا :التعريف :  -

     بمختلف أنواعها ومستوياتها سواء كانـت صـناعات خفيفـة     الهيكلي

  متوسطة أو ثقيلة، أو كانت صناعات تجميعية أو تكميلية أو دقيقـة  وأ

 ةالكتروني أو

   بها ت الملحقةمناطق مستودعات وورش وصناعات مختلفة، والخدما :االستعماالت :  -

  ضوابط واشتراطات البناء :  -

الضرورية للتشـغيل كالمطـاعم والمكاتـب    و الخدمات االستعماالت  بتواجديسمح  -

وسكن العمال والخـدمات األخـرى    والمعارض المفتوحة للمعدات واآللياتوالمساجد 

        .داخل حدود المناطق الصناعية 

  الفنية والتخطيطية والبيئية إلنشاء وتخطيط  واالشتراطاتااللتزام بجميع الضوابط   -

  .بذلك  المختصةالمناطق الصناعية حسب ما هو معتمد لدى الجهات   

  االلتزام بفصل المناطق الصناعية عن بعضها أو عن مناطق االستعماالت   -

  :  لها بطرق ومناطق مفتوحة حسب التالي  المجاورة  

الجهات حة الفاصلة حسب المعتمد من للطرق أو المناطق المفتوأدنى عرض    -أ

   المختصة

الجهـات  حسب المعتمد من الحد األدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي  -ب

  المختصة

  :٢، ص  ١ص مناطقنظام البناء في  - ج

من % ٢٥و دور ميزانين بمساحة %  ٥٠ وبنسبة بناء دور واحد ارتفاع  •

  :اآلتية  االرتداداتوفير م على أن يتم ت١٢المبنى بارتفاع ال يتجاوز 

  م  ١٠االرتداد األمامي من جهة الشارع ال يقل عن  -

 م  ٥االرتدادات الخلفية والجانبية ال تقل عن  -         

م  ٥إذا كان الموقع على شارعين فيلزم االرتداد من الشـارع الجـانبي    -

   .أيضاً  
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  : ٣ص مناطق نظام البناء في  -د

والضوابط الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة بهذه  يتم االلتزام بالمعايير •

 المشروعات

  :المنطقة المفتوحة - ثامنا

 و المدينــة القديمــة  هــي منطقــة القبــة الملحيــة     :التعريــف                  

و  أسـبوعية  أسـواق و جافة لألطفال مناطق ترفيهية و مالعب:  الستعماالت

الملحي بها لقربها من الميناء مـع   المخزونمع االستفادة من  مفتوحة معارض

 . خفيفـة دور واحـد  ال نشاءاتباإل مراعاة المعالجات الفنية لتمديدات المرافق 

 الضوابط واالشتراطات-

  واحد خفيفة دور إنشاءات-

 % ١٠نسبة ال تتعدي   -

ــاليف   - ــور تك ــل المط ــارع   اإليتحم ــرب ش ــربط ألق ــاء و ال  .نش

     اقف السيارات الموضحة بالجـدول رقـم  االلتزام بمعايير و معدالت مو ويتم -

  . بمواقف السيارات الخاصة)  ١١( 

  : المحاور والشوارع - تاسعا

الواقعـة بـالبلوك    األراضييطبق النظام الخاص بالمحاور والشوارع التجارية علي قطع 

  .لهذه المحاور و الشوارع األول

                      )  م ر(  المحاور الرئيسية -أ

الواقعة علي  المحور مباشرة ويسمح بالقطع الخلفيـة إذا   ألراضيا وهي قطع  : تعريـف ال  

  .   كانت مشمولة في صك واحد 

 وسكني  أما المباني الواقعـة علـى محـاور   متنوع  خدمي تجاري استخدام :االستعماالت   

  .الكورنيش فتكون  سكنية ترفيهية سياحية 

  )١٠(طبقا للجدول رقم  :يلي  ضوابط واشتراطات البناء طبقا لما   
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      )  م ث(  المحاور الثانوية -ب

وهي قطع الواقعة علي  المحور مباشرة ويسـمح بـالقطع الخلفيـة إذا كانـت      : التعريف -

  .   مشمولة في صك واحد 

  وسكني  متنوع  خدمي تجاري استخدام :االستعماالت  -

  :ضوابط واشتراطات البناء طبقا لما يلي  -

  

  

  ضوابط واشتراطات البناء المحاور الثانوية)  ٨( دول رقم ج

  

  طبقا للجدول ولوحة المحاور المرافقة % ٨٠- ٧٠  نسبة البناء

  طبقا للجدول ولوحة المحاور المرافقة ملحق علوي+ أدوار  ٦  االرتفاع

  متر ٣عرض الشارع  وال يقل الجانبي و الخلفي  ١/٥األمامي    االرتدادات
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 : ) ١٠( رقم بجدول المحاور الرئيسية بالمدينة ضوابط و االشتراطات  - 

  للطرق و المحاور   نظام االرتفاعاتيوضح  )  ١٠( رقم جدول 

  

  م

  

  االسم

  

  الوصف

  النظام

 %

  البناء

عرض   االرتفاع

  الطريق

  

١  

  

طريق الملـك  

  عبد العزيز

  ٦٠  أدوار٨  ٧٠  من دوار التوحيد الى دوار الحناوي -أ

من دوار الحناوي الي مدخل قرية  -ب

ماعدا الجزء المالصق لشـبكة   المعبوج

  .المطار يكون دور واحد 

  ٤٠  ادوار ٤  ٨٠

الي نهاية  مدخل قرية المعبوجمن  -ج

  قرية المعبوج

  ٤٠  أدوار٦  ٧٠

  

٢  

  

طريق الملـك  

  عبد اهللا

  ٣٠  أدوار٦  ٧٠  من دوار التوحيد الي دوارالسواعي   -أ

ار السـواعي الـي نهايـة    من دو -ب

  المنطقة الصناعية  

أدوار٤ ٧٠  ٣٠  

طريق الملـك    ٣

  فهد

من التقاطع مع طريق الملك عبـد اهللا  

  الي وادي ضمد شماال 

  ٣٠  أدوار٦  ٧٠

طريق الملـك    ٤

  فيصل

من التقاطع مع طريق الملك عبـد اهللا  

  الي دوار الحناوي

  ٦٠  أدوار٨  ٧٠

ماية من دوار الحناوي الي نهاية حد الح

  للمطار

  ٣٠  دورين  ٧٠

من حد الحماية للمطار الي دوار العهد 

  علي طريق أبو عريش

  ٣٠  أدوار٦  ٧٠

طريق الملـك    ٥

  خالد

من تقاطعه من طريق الملك فيصل الي 

  تقاطعه مع شارع عمان

  ٣٠  أدوار٦  ٧٠

من تقاطعه من شارع عمان الي تقاطعه 

  مع شارع الكويت

  ٣٠  أدوار ٤  ٨٠
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ميـر  طريق األ   ٦

  سلطان

من تقاطعه مع طريق الملك فهـد الـي   

  دوار السواعي

  ٣٠  أدوار ٦  ٧٠

ــة   ٧ ــق مك طري

  المكرمة

من التقاطع مع طريق الملك عبد العزيز 

  الي دوار الشراع

  ٤٥  أدوار ٦  ٧٠

من دوار التوحيد الي تقاطعه مع طريق   طريق المطلع  ٨

  الملك فهد

  ٣٠  أدوار ٦  ٧٠

  ٣٠  أدوار ٤  ٨٠  وحيد الي حرم المطارمن دوار الت  طريق المطار  ٩

من تقاطعه مع مـدخل المينـاء الـي       طريق الرياض  ١٠

  تقاطعه مع طريق مكة المكرمة 

  ٤٥  أدوار ٦  ٧٠

طريق األميـر    ١١

  تركى السديري

من تقاطعه مع طريق الرياض الـي   -أ

  نهاية حد حماية المطار شرقا

  ٤٥  أدوار ٤  ٨٠

الـي   حد حماية المطار شرقا من  -ب

  طريق مكة المكرمة

  ٣٠  أدوار ٦  ٧٠

محــــــور   ١٢

الكـــورنيش 

  الشمالي

بحد أقصي   % ٥٠  

عشر 

طوابق في 

حدود 

اشتراطات 

الطيران 

   المدني

٦٠  

من طريق الكـورنيش الشـمالي الـي      شارع القاهرة  ١٣

  حدود العمران شرقا

  ٣٠  أدوار ٦  ٧٠
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  لفصل الثالثا

  و ضوابط البناء اشتراطات

  :العامة وضوابط البناء  اطاتاشتر -)٤(مادة 

   :األدوار  تارتفاعاا:   اوال

  متر ٣.٥أمتار وال يزيد عن  ٣السكنية عن  المبانيال يقل صافي الدور في  -   

 متر ٤أمتار وال يزيد عن  ٣ال يقل صافي الدور في المباني اإلدارية عن     -

ارات ودور الميـزانين  صافي ارتفاع أدوار الخدمة وأدوار مواقف السي يزيدال    -

م من منسوب ١.٥باطن سقف البدروم عن  ارتفاعال يزيد منسوب  -م ٢.٥عن 

 الرصيف أمام المدخل الرئيسي 

    المبنى عدد أدوارال يحتسب دور الميزانين ضمن  -  

  : االرتدادات -ثانيا

حـق العلويـة ضـمن األدوار    تحتسب مواقف السيارات وأدوار الخدمة والمال -

 .االرتداداتلنظام   ة الخاضع

خط البناء النظامي لكافة الشوارع والمحاور التجاريـة، وال  / يجب احترام حد  -

 .يسمح بالبناء فيها

للدور األرضي، وذلك كما يلي  بالنسبةالخاصة بالشوارع  باالرتداداتااللتزام   -

 : 

 .متر ٦بحد أقصي  الشارع ٥/ ١) عمارات و فيالت ( المناطق السكنية  -

عـدا المنطقـة   ( الشـارع   ١/٥المناطق التجارية ذات االستخدام المتنـوع    -

 )المركزية، والتي يسمح بالبناء فيها على كامل المساحة في الدور األرضي فقط 

في حالة وجود أكثر من شارع يطـل عليه المبنى يكـــون االرتداد متمشي  -

  .ن كل جهة الشارع م ١/٥ب  مع خط البناء السائد بتلك الشوارع

تعديل أنظمة البناء في المشروعات ب وضوابط البناء الخاصة اشتراطات -)٥(مادة 

  المتميزة
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ألراضي التي ليس لها مخطط تقسيم معتمد ، ا استعماالتيسمح بإجراء تعديالت في 

أو تتطلب تعديالت في مخطط تقسيم معتمد، لدمج بلوكات مع بعضها، أو إلغاء بعض 

: لباقي المخطط، بغرض إنشاء مشاريع خاصة مثـل   المطلوبة الطرق أو الخدمـات

المجمعات التجارية والسكنية والمشـروعات الترفيهيـة والسـياحية والمستشـفيات     

  :وما شابه ذلك وفق شروط التعديل آالتية .. والمدارس 

  استعمالأن تكون كتلة البناء الجديدة حسب النظام المقترح لكل  - 

    م ٣٠منطقة من طرق ال يقل عرضها عن أن تكون مداخل ال  - 

  الهيئة العامة للطيران المدنيارتفاع طبقا الشتراطات  بأقصىااللتزام  - 

تقديم دراسة متطلبات الحركة لباقي الحي أو المنطقة التخطيطية ويشـمل ذلـك    - 

حركة المشاة  وحركة السيارات إلى الخدمات واالستعماالت في الحي والـدخول  

  وج منهإليه والخر

  المدارس والمساجد كحي أو المنطقة التخطيطية لل ةمطلوبالعناصر التجنب إلغاء  -

  .أن ال تفتح الشوارع الصناعية أو التجارية على الشوارع السكنية  -

أن ال يؤثر التعديل على البيئة سلباً، ويجب أن تؤخذ موافقة الجهات المعنية في هذا  -

  الخصوص

  .والمعايير الفنية المعتمدة لتخطيط وتصميم المواقع االلتزام باالشتراطات -

 المالحق  -)٦( مادة 

 المالحق العلوية  -

٪ من مسـاحة   ٥٠يسمح ببناء ملحق علوي في مباني الفيالت بنسبه ال تزيد عن  -

الشـبابيك  ( بشرط أن تكون كافـة الفتحـات   ) ال تشمل بيت الدرج(الدور العلوي 

لعلوي وبارتفاع ال يزيد عن ارتفاع بيت الـدرج أو تطل على السطح ا)  واألبواب

يسمح ببناء ملحق علوي في مباني العمارات بنسبه ال تزيد   -)كحد أقصى(أمتار  ٣

وبشــرط أن تكون ) ال تشمل بيت الدرج(من مساحة الدور   المتكرر % ١٠عن 

فاع ال مطلة على السطح العلوي وبارت)  واألبوابالشبابيك   ( كــافة الفتحـات 

 ) كحد أقصى(أمتار  ٣يزيد عن ارتفاع بيت الدرج أو 
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في حالة وجود فيال سطح فوق مباني العمارات يكتفى بالفيال وال يتم إنشاء ملحق  -

  علوي 

  :المالحق األرضية  -

ب ش ( البحري  الشريطالسماح ببناء المالحق األرضية لمباني الفيالت ومباني  -

الكلية، وتكون من دور واحـد،   األرضن مساحة م%  ١٠بنسبه ال تزيد عن ) 

والمكيفات مطلة على الداخل )  واألبوابالشبابيك (وبشرط أن تكون كافة الفتحات 

 وال يزيد عن ارتفاع السور متر ١.٥مبنى عن الوأن اليقل ارتداد الملحق عن 

  مواقف السيارات  -)٧( مادة

  :كما يلي ة بتصميم مواقف السياراتااللتزام باالشتراطات والمعايير الفنية الخاص -

 :باالتي  االلتزامللمشاريع التي تحتاج لمواقف سيارات، يجب  ةبالنسب -

 .خارجه  أوداخل حدود أرض المشروع  المطلوبةتأمين المواقف  -

خارج أرض المشروع ضمن مواقف مملوكة  المطلوبةالسماح بتأمين مواقف السيارات  -

  :ة، وذلك كما يليلصاحب المشروع كمواقف عام

  م ٥٠٠المنطقة المركزية في دائرة ال يزيد نصف قطرها عن  -

  م١٥٠يكون في دائرة ال يزيد نصف قطرها عن   األخرىالمناطق  -

تشجيع المالك والمستثمرين على إنشاء مواقـف سـيارات متعـددة األدوار مملوكـة      -

  .بالمشاركة، كٌل فيما يخصه 

مسطح المبني كمواقف سيارات ال يتم حسابه ضـمن   في حالة تخصيص دور كامل من -

  .وال ضمن معامل الكتلة  األدوارعدد 

كسـكن للسـائقين،   دور المواقف كحد أقصى من مساحة % ١٠السماح باستخدام نسبه  -

 .على أال يتعارض ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف

لخدمة المشروع يجـب أن   في حالة قطع األراضي التي يتم تخصيصها كمواقف سيارات -

يتم إفراغها كمواقف سيارات لدى كاتب عدل وال يجوز التصرف بها لغير ما خصص لـه  

 .أو إلغاؤها دون الرجوع إلى األمانة ويسري ذلك على أدوار مواقف السيارات المملوكة 

في حالة تخصيص دور كامل من مسطح المبني كمواقف سيارات ال يتم حسـابه ضـمن    -

 . وال ضمن معامل الكتلة  راألدواعدد 
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 :في حالة بناء مواقف سيارات متعددة األدوار يكون نظام البناء فيها كاآلتي -

 % .٧٥نسبه بناء لكل دور ال تزيد عن  أقصى -

  . تأخذ نظام االرتفاع المنطقة الموجودة بها  -

  :.مواقف السياراتبالمعايير الخاصة ) ١١(ويوضح الجدول رقم 

  المعايير الخاصة بمواقف السيارات)  ١١( جدول رقم 

  لعدد المواقف الواجب تأمينها خارج الشوارع األدنىالحد   االستعمال

  .موقف واحد لكل وحدة سكنية  -  .عمارات سكنية  -

  .مسجد محلي  -
مـن   ٢م ٢٥مصليا ، أو موقف واحد لكل  ٥٠موقف واحد لكل   -

  .المساحة المعدة للصالة 

  .موقف لعشر سيارات  -  .مركز صحي محلي  -

  .مكان لكل موظف  ٠.٧٥ -  .مراكز إدارية وبريد  -

  .مكتب بريد محلي  -
مـن المسـاحة    ٢م ١٠٠موقف لعشرين سيارة ، أو موقف لكـل   -

  .عاملين  ٤مكان لكل + الطبقية 

  .من مساحة ادوار المبني  ٢م ٥٠موقف واحد لكل   -  محل لتجارة التجزئة -

  من إجمالي مساحة األدوار ٢م ٦٠موقف واحد لكل   -  .ب عمارات المكات -

بما فيها المكاتب أو (أعمال خدمات  -

محال لتجارة السلع الكبيـرة الحجـم   

  )كالسيارات أو األثاث 

  .من مساحة ادوار المبني  ٢م ١٠٠موقف واحد لكل  -

البنوك والمكاتـب المهنيـة وورش    -

  .الخدمات 

 ٠.٣٣إجمالي مسـاحة األدوار أو  من  ٢م ٣٠موقف واحد لكل   -

  .مكان لكل موظف  ٠.٢٥+ مكان لكل مكتب 

+ مكان لكل موظـف   ٠.٢٥موظف ، أو  ٣ – ١موقف واحد لكل -  .مصنع  -

مـن إجمـالي    ٢م ٥٠موقف واحد لكـل    -.إضافة حسب الطلب 

  مكان لكل موظف  ٠.٦ –مساحة األدوار 

  .د لكل موظف موقف واح -  مرفق لتجارة الجملة أو التوزيع -

محال بيـع الملبوسـات واألثـاث     -

  .والسيارات والماكينات بالجملة 
  .م من المساحة الطابقية  ٢٠موقف لكل  -

  من مساحة األرضية  ٢م ٥٠موقف سيارة واحدة لكل  -  .مطاعم  -

  موقف سيارة واحدة لكل غرفة أو وحدة -  المشروعات السياحية  أو الفنادق 
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 م على المباني القائمة تطبيق النظا -)٨(

في حالة طلب االستفادة من نظام البناء المقترح لزيادة االرتفاع للمباني القائمـة،  

  :يجب إتباع اإلجراءات اآلتية 

مواقف سيارات داخل أو خارج الموقع حسـب االشـتراطات   لتزام بتوفير الا -

عايير ويسمح بتحويل الدور األرضي إلى مواقف سيارات حسب الم. المعتمدة

التخطيطية لتصميم المواقف مع األخذ في االعتبار بأن أدوار مواقف السيارات 

ويشترط إحضـار  . ال تحتسب ضمن كتلة البناء أو عدد األدوار المسموح بها

بإمكانية ذلك والتزام المالك بتنفيذ مواقف السيارات  استشاريشهادة من مكتب 

  .مخصص لهاوالمحافظة عليها حسب االستخدام ال المطلوبة

للمبنى إال بعد قيام المالك بتنفيذ مواقف  المطلوبةيتم إصدار رخصة اإلضافة  ال -

مـن   المطلوبـة السيارات وإرفاق شهادة بتنفيذ المواقف بالعدد والمواصفات 

إرفاق شهادة أمن وسالمة وتحمل المنشأة على ان يتم  مكتب استشاري معتمد

الخرائط  تطبقمرفق بها دراسة مدى من مكتب استشاري معتمد لدى األمانة، 

والرسومات الخاصة بالمنشأة والمعتمدة لدي األمانة بالمنفذ فعال على الطبيعة 

ومدى تحمل ) واختبار التحمل إذا احتاج األمر ( ونتائج اختبار جهد الخرسانة 

 ألتربه اختباراتواألساسات والهيكل اإلنشائي لزيادة االرتفاع ونتائج  األعمدة

 .النظام المقترحة لزيادة االرتفاع حسب   اإلنشائيةول والحل

  صرف مياه السيول واألمطار ت -)٩(مادة 

قبل اعتماد المخططات العمرانية من األمانة يجب تقديم دراسة توضح السياسـات  

  و واإلجراءات والقرارات التصميمية المستخدمة للحد من تحول األمطار إلى سيول

  لمشروععلى طرق ا تحديد القنوات المفتوحة

 : الحوافز التشجيعية   -)١٠( مادة 

يحق ألصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفير مميزات عمرانية ومعمارية راقية     

تخدم المدينة أو المنطقة وتقرها األمانة تعويض أصحاب تلـك   والتي في مشاريعهم

التخطيطية أو  لنسبهأالمشروعات بزيادة معامل كتلة البناء في المشروع أو بتخفيض 

  . التنازل عن خدمات موجودة في المخطط ليس لها حاجة
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  : الحوافز التشجيعية إلنشاء الحدائق والساحات العامة -     

يستحق صاحب المشروع زيادة في كتلة البناء تعادل مثلي المساحة التي قـام  

  .المطور بإنشائها كساحات عامة أو حدائق عامة أو مالعب وما شابهه

  : واألرصفةالحوافز التشجيعية لتوسعة الشوارع   -    

يستحق صاحب المشروع زيادة في كتلة البناء تعادل مثلي المساحة التـي قـام   

  .المطور بتركها لتوسعة الشارع أو بإنشاء الرصيف 

  : الحوافز التشجيعية لزيادة عدد مواقف السيارات -

تعادل المسـاحة التـي يوفرهـا    يستحق صاحب المشروع زيادة في كتلة البناء  -

في مشروعه،  المطلوبةصاحب المشروع كمواقف سيارات زيادة عن المعدالت 

لمبنى ، وأن ال يتم بيع تلـك  اإلضافية ل على أن يتم توفير  المواقف للمساحات

  .المواقف أو تغيير وظيفتها 

  )قائمة الجديدة و ال( ضوابط واشتراطات البناء بالمناطق السكنية ): ١١( مادة 

  .ال يسمح بزيادة االرتفاع عن الحد األقصى لعدد األدوار -

 :في إنشاء مخططات سكنية يجب االلتزام بما يلي  الرغبةفي حالة  -

والمقترحة  لدى وزارة الشئون البلدية والقروية االلتزام بالمعايير الفنية المعتمدة

 :بضوابط التالية  األراضيوتقسيم  لتخطيط

 فنية عن المخطط تشمل المعـدالت والمعـايير المسـتخدمة فـي    تقديم دراسة    .أ 

والخدمات  األراضيالوحدات المتوقعة ومساحات قطع  وعددوالكثافات  التصميم

والشوارع وقطاعاتها وكميات االسـتهالك المتوقعـة مـن الميـاه      ومعدالتها

  .والصرف الصحي وأماكن انتظار السيارات  والكهرباء وخطوط الهاتف

    المخطط على الشوارع الرئيسة المحيطة  إنشاءسة مرورية لقياس تأثير تقديم درا  .ب 

 .به

 .تقديم دراسة لصرف السيول واألمطار   .ج 

السماح بتغيير استخدام المخططات المعتمدة سابقاً والتي لم يتم التصـرف فيهـا     -

فيالت إلى عمارات والعكس أو المزج بينها في نفس المخطط، مع   باإلفراغ من
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لدى وزارة الشئون  الفنية المعتمدة ي االعتبار جميع المعايير التخطيطية واألخذ ف

 :البلدية الخاصة بذلك اضافة  للشروط التالية 

  .ألف متر مربع ٢٥ال تقل مساحة المخطط عن  -أ              

  .متراً)  ٣٠( تحاط بشوارع ال يقل عرضها عن  -ب              

 )محالت تجميل  نسائية   – نسائية مشاغل خياطه(  جاريةالتيسمح باالستعماالت     -

بمدخل منفصل في نفس المبنى وبعـد موافقـة األمانـة     على الشوارع التجارية 

  .ومراعاة االشتراطات المخصصة المعتمدة 
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 ملحق االشتراطات



 البناء بمدینة جیزان و ضوابط أنظمة الئحة 
 
 

        

  كثافة منخفضة)  ١س ف(  سكنيةمناطق  ضوابط واشتراطات البناء

  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بهيئة الطيران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 

  االشتراطات  البيان

  )المنطقة المحيطة بالمطار ( ) ١س ف (  سكنيةمناطق   رمز المنطقة

  منخفضةذات كثافة سكني   التعريف

االستعماالت 
المسموح بها في 

  المنطقة

  .اسكان فيالت منفصلة او متصلة - 
  ) .الخ ......  -مدارس –حدائق  –مساجد ( خدمات محلية  - 
   انشطة تجارية محدودة - 

اء
لبن
ة ا
ظم
أن

  

  % ٦٠  نسبة البناء

  دورين  ومالحق علوية    أقصي ارتفاع
  حول المطار  واحد دورو 

  م ٦أقصي  م و٢ادني  عرض الشارع بحد ١/٥:االرتداد االمامى   االرتدادات
  م٢:االرتدادات الجانبية و الخلفية

 .داخل حدود قطعة االرض  -  مواقف السيارات
  .ة موقف واحد لكل وحدة سكني -

االنظمة الخاصة 
  بتقسيم المناطق

متر بمناطق  ١٢الطرق الموصلة لقطع االراضي ال يقل عرضها عن  -
متر  ٧في المناطق القائمة ال يقل عرضها عن  الجديدة و المخططات

  .واقل من ذلك يعتبر ممر مشاه 
طعة ارض البد ان يطل احد اضالعها بالكامل علي شارع قاي  -

 .مرصوف بمناطق المخططات 
في المناطق القائمة كل قطعة ارض البد من وجود مخرج لها علي ممر  -

 متر  ٨٠مشاه كحد ادني وال يتجاوز بعد مدخلها عن الطريق المرصوف 
من مساحة %٢٥و العلوية % ١٠المالحق االرضية ال تتجاوز مساحتها  -

 المبني

  متر  ٢.٥ارتفاع السور الخارجي ال يقل عن  -
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  كثافة متوسطة) ٢س ف (  سكنيةمناطق  ضوابط واشتراطات بناء

  
  

  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 
 

  االشتراطات  البيان

  ) ٢س ف ( مناطق سكنية  رمز المنطقة

  متوسطةذات كثافة سكني   التعريف

االستعماالت 
المسموح بها في 

  المنطقة

  .اسكان فيالت منفصلة او متصلة - 
  ) .الخ ......  -مدارس –حدائق  –مساجد ( خدمات محلية  - 
  انشطة تجارية محدودة  - 

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  % ٦٠  نسبة البناء

   مالحق علوي+  ثالثة أدوار  أقصي ارتفاع

  االرتدادات
  م ٦أقصي  م و٢ادني  عرض الشارع بحد ١/٥: يمامألاالرتداد ا

  م٢:االرتدادات الجانبية و الخلفية

 .داخل حدود قطعة االرض  -  مواقف السيارات
  .موقف واحد لكل وحدة سكنية  -

االنظمة الخاصة 
  بتقسيم المناطق

متر بمناطق  ١٢ة لقطع االراضي ال يقل عرضها عن الطرق الموصل -
متر  ٧في المناطق القائمة ال يقل عرضها عن  الجديدة و المخططات

  .واقل من ذلك يعتبر ممر مشاه 
طعة ارض البد ان يطل احد اضالعها بالكامل علي شارع قاي  -

 .مرصوف بمناطق المخططات 
في المناطق القائمة كل قطعة ارض البد من وجود مخرج لها علي ممر  -

 متر  ٨٠مشاه كحد ادني وال يتجاوز بعد مدخلها عن الطريق المرصوف 
من %  ٢٥و العلوية  %١٠المالحق االرضية ال تتجاوز مساحتها  -

 مساحة المبني  
  متر  ٢.٥ارتفاع السور الخارجي ال يقل عن  -
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  مرتفعةكثافة )  عس (  سكنيةمناطق  ضوابط واشتراطات بناء

  

 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 

  االشتراطات  البيان

  )  عس ( سكني عماير   رمز المنطقة

  مرتفعةكثافة  سكنيةمناطق   التعريف

االستعماالت المسموح 
  بها في المنطقة

  .اسكان متعدد الوحدات -
  ) .الخ ......  -مدارس –حدائق  –مساجد ( خدمات محلية  -
  .لمقرر بالطابق االرضي فقط في حالة تحقيق االرتفاع اانشطة تجارية  -
  .خاصة  تمكاتب خدما -

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  % ٦٠  نسبة البناء

أقصي 
  ارتفاع

  ملحق علوى+  دور مواقف سيارات+ أدوار  ٤

  م ٦عرض الشارع بحد أقصي  ١/٥:االرتداد األمامي   االرتدادات
  م٣:االرتدادات الجانبية و الخلفية

  مواقف السيارات

ني كمواقف سيارات ال يتم حسابه في حالة تخصيص دور كامل من مسطح المب -
  .ضمن عدد األدوار وال ضمن معامل الكتلة 

 .موقف واحد لكل وحدة سكنية داخل حدود قطعة األرض  -
من  ٢م ٥٠توفر موقفا واحد لكل  ٢م ١٠٠األنشطة مكاتب التي تزيد مساحتها عن  -

  . من هذه المساحةمساحة 

  الخاصة  األنظمة

بان تكون علي شوارع اليقل  ٢م ١٠٠التجارية التي تزيد مساحتها عن  األنشطة -
  .م ٢٠عرضها عن 

 . في حالة البناء علي الصامت ال يسمح بوجود جدار مشترك في القطع المتجاورة -
  متر بمناطق المخططات ١٢الطرق الموصلة لقطع االراضي اليقل عرضها عن  -

امتار واقل من ذلك  ٧طرق بها عن المناطق القائمة ال يقل عرض ال و،الجديدة 
  . يعتبر ممر مشاه 

اي قطعة ارض البد ان يطل احد اضالعها بالكامل علي شارع مرصوف بمناطق  -
المخططات ، في المناطق القائمة البد كل قطعة ارض من وجود مخرج لها علي 

 .ا متر ٨٠ممر مشاه كحد ادني ، وال يتجاوز بعد مدخلها عن الطريق المرصوف 
    ناء سور اماميبوال يتم متر  ٢.٥تفاع السور ال يقل عن ار -



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
 

 

  ) م(  ةالمركزيالمنطقة تراطات البناء ضوابط واش

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 

  االشتراطات  البيان

  )١-م(منطقة السوق الداخلي   رمز المنطقة

  حدودال

  :تشمل المنطقة الواقعة داخل الحدود التالية

  شارع الكورنيش القديم  اغرب -                   طريق الملك فهد      شماال -

  شارع المطلع اشرق -.       طريق الملك عبد العزيزامتداد  اجنوب -

  

  تجاري وخدمات و سكني تجاري و  سكني  ت االستعماال

اء
لبن
ة ا
ظم
أن

  

نسبة 
  البناء

  المناطق الداخلية% ١٠٠

   طبقا للجدول ولوحة المحاور  االراضى الواقعة  المحاور  

أقصي 
  ارتفاع

  بحد أقصي ثالثة أدوار : المناطق الداخلية -
  .موقع المبنى المراد بنائهلعرض الشارع وطبقا  باالرتفاعيسمح ) :الشوارع   –المحاور (  -

  مواقف السيارات
توفير موقف واحد لكل  ٢م ١٠٠االنشطة التجارية والمكاتب التي تزيد مساحتها عن  -

 . من مجموع مساحة الطوابق  ٢م ٥٠
  . تزود المراكز الرئيسية بمواقف مجمعة خارج حدود الشارع   -     

االنظمة الخاصة 
  بتقسيم المناطق

 .ت غير التجارية بالطابق االرضي للمباني القائمة بالمراكز الرئيسية يسمح باالستعماال -
للحد من تاثير العوامل المناخية علي حركة المشاه ) بواكي ( يلزم عمل ممرات معقودة  -

 . وتستعمل في مساحات الطوابق المتكررة
في حالة البناء علي الصامت ال يسمح بوجود جدار مشترك في القطع المتجاورة  -

 . اعي االمن والسالمةلدو
 . متر ٣٠ المحيط بالمركز اليقل عنالحد االدني لحرم الشارع  -
يسمح باستمرار مستودعات المواد الغذائية ذات العالقة باالنشطة بالمركز الرئيسي  -

 . والواقعة بالمنطقة
   . في حالة عدم تحقيق االشتراطات السابقة يصرح بارتفاع طابق ارضي واول فقط -
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  ) م(  المنطقة المركزيةضوابط واشتراطات البناء 

  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 

  

  االشتراطات  البيان

  )٢-م(الت المتنوعة مناطق االستعما  رمز المنطقة

  الحدود

  :تشمل المنطقة الواقعة داخل الحدود التالية

و جنوبا من تقاطع شارع عمان مع طريق  حدود حماية المطار و طريق الملك فهد الشما -

  الملك خالد الي حدود حماية المطار

شارع النخيل الي دوار التوحيد  ثم طريق الملك عبد اهللا الي طريق الملك فيصـل   غربا -

حدود حماية المطـار مـن    اشرقو جنوبا ثم طريق الملك خالد الي تقاطعه مع شارع عمان

  دوار الحناوي حتى تقاطع طريق األمير سلطان مع طريق الملك فهد شماال

  

  االستعماالت 
  األنشطة التجارية الرئيسية -                      إسكان بالطوابق المتكررة  -
  المكاتب والتوكيالت التجارية والبنوك -الخدمات العامة واإلدارية                          -
  قصور األفراح   -مؤسسات صيانة ال يصدر عنها تلوث للبيئة       -

  محطات المحروقات  -

اء
لبن
ة ا
ظم
أن

  

  للمحاور الرئيسية قا للجدول ولوحة المحاور المرافقةطب%  ٨٠-٦٠  نسبة البناء

  أقصي ارتفاع
  بحد أقصي أربعة أدوار: المناطق الداخلية  -
  طبقا لموقع المبنى المراد بنائه  باالرتفاعيسمح ) :الشوارع   –المحاور (  -

  

  مواقف السيارات
ر موقف واحد لكل توفي ٢م ١٠٠التجارية والمكاتب التي تزيد مساحتها عن    األنشطة -

 .من مجموع مساحة الطوابق   ٢م ٥٠
  .تزود المراكز الرئيسية بمواقف مجمعة خارج حدود الشارع    -     

األنظمة الخاصة 
  بتقسيم المناطق

 .يسمح باالستعماالت غير التجارية بالطابق األرضي للمباني القائمة بالمراكز الرئيسية  -
بوجود جدار مشترك في القطع المتجاورة  في حالة البناء علي الصامت ال يسمح -

 .لدواعي األمن والسالمة 
 .متر  ٣٠الحد االدني لحرم الشارع المحيط بالمركز ال يقل عن  -
يسمح باستمرار مستودعات المواد الغذائية ذات العالقة باألنشطة بالمركز الرئيسي  -

 .والواقعة بالمنطقة 
  . بارتفاع طابق ارضي واول فقط  في حالة عدم تحقيق االشتراطات السابقة يصرح -
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  ) ر م(   المحاور الرئيسيةضوابط واشتراطات البناء 

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 

  االشتراطات  البيان

  )  رم ( المحاور الرئيسية   رمز المنطقة

  التعريف
  .   وهي قطع الواقعة علي  المحور مباشرة ويسمح بالقطع الخلفية إذا كانت مشمولة في صك واحد 

  

االستعماالت 
المسموح بها في 

  المنطقة

  ارية الرئيسيةالتج األنشطة -بالطوابق المتكررة                           إسكان -
  المكاتب والتوكيالت التجارية والبنوك -                          واإلداريةالخدمات العامة  -
   األفراحقصور  -مؤسسات صيانة ال يصدر عنها تلوث للبيئة        -
  السياحية المنشآتالفنادق و  –محطات المحروقات                                  -

لبن
ة ا

ظم
أن

  اء

نسبة 
  البناء

  طبقا للجدول ولوحة المحاور المرافقة

أقصي 
  ارتفاع

  طبقا للجدول ولوحة المحاور المرافقة

  م ٦ ادنىعرض الشارع بحد  ١/٥:االرتداد األمامي   االرتدادات
  م٥:االرتدادات الجانبية و الخلفية

  مواقف السيارات

توفير موقف واحد لكل  ٢م ١٠٠التجارية والمكاتب التي تزيد مساحتها عن  األنشطة -
 . من مجموع مساحة الطوابق  ٢م ٥٠

  . تزود المراكز الرئيسية بمواقف مجمعة خارج حدود الشارع -
قصور االفراح طبقا الشتراطات والمعايير الفنية المعمول بها لدي وزارة الشئون البلدية  -

  .هـ ١٤١٢والقروية بتاريخ ربيع اول 
محطات المحروقات بشرط تحقيق االشتراطات الخاصة بها طبقا للقرار الوزاري  - -

  هـ ١٤١١ – ٨ – ٢٤وف بتاريخ /  ٤/  ٥٢٧٠( رقم 

  نظمة الخاصة األ

 . ال يصرح باالستعمال السكني بالدور االرضي -
 .يسمح باالستعماالت غير التجارية بالطابق االرضي للمباني القائمة -
الصامت ال يسمح بوجود جدار مشترك في القطع المتجاورة في حالة البناء علي  -

 . لدواعي االمن والسالمة
 . متر ٣٠أكثر من  المحور عرض -
يسمح باستمرار مستودعات المواد الغذائية ذات العالقة باالنشطة بالمركز الرئيسي  -

 . والواقعة بالمنطقة
   . ضي واول فقطفي حالة عدم تحقيق االشتراطات السابقة يصرح بارتفاع طابق ار -
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  ) م ث( المحاور الثانويةضوابط واشتراطات البناء 

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 

  االشتراطات  البيان

  )ثم ( المحاور الثانوية  رمز ال

  التعريف
  .   وهي قطع الواقعة علي  المحور مباشرة ويسمح بالقطع الخلفية إذا كانت مشمولة في صك واحد 

  

االستعماالت 
المسموح بها في 

  المنطقة

  ئيسيةاالنشطة التجارية الر -ابق المتكررة                          واسكان بالط -
  المكاتب والتوكيالت التجارية والبنوك -  الخدمات العامة واالدارية                         -
   األفراحقصور  -      مؤسسات صيانة ال يصدر عنها تلوث للبيئة  -
  محطات المحروقات  -

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  طبقا للجدول ولوحة المحاور المرافقة  نسبة البناء

أقصي 
  ارتفاع

  للجدول ولوحة المحاور المرافقة طبقا

  م ٦ادنى عرض الشارع بحد  ١/٥:االرتداد األمامي   االرتدادات
  م٣:االرتدادات الجانبية و الخلفية

  مواقف السيارات

توفير موقف واحد لكل  ٢م ١٠٠التجارية والمكاتب التي تزيد مساحتها عن  األنشطة -
 . من مجموع مساحة الطوابق  ٢م ٥٠

 . ز الرئيسية بمواقف مجمعة خارج حدود الشارعتزود المراك -
طبقا الشتراطات والمعايير الفنية المعمول بها لدي وزارة الشئون البلدية  األفراحقصور  -

  .هـ ١٤١٢ أولوالقروية بتاريخ ربيع 
   محطات المحروقات بشرط تحقيق االشتراطات الخاصة بها طبقا للقرار الوزاري رقم  -
  )هـ  ١٤١١ – ٨ – ٢٤وف بتاريخ /  ٤/  ٥٢٧٠( 

  نظمة الخاصة ألا

 . ال يصرح باالستعمال السكني بالدور االرضي -
 .يسمح باالستعماالت غير التجارية بالطابق االرضي للمباني القائمة -
في حالة البناء علي الصامت ال يسمح بوجود جدار مشترك في القطع المتجاورة  -

 . لدواعي االمن والسالمة
 . متر ٣٠الحد االدني لحرم الشارع الرئيسي  -
يسمح باستمرار مستودعات المواد الغذائية ذات العالقة باالنشطة بالمركز الرئيسي  -

 . والواقعة بالمنطقة
   . في حالة عدم تحقيق االشتراطات السابقة يصرح بارتفاع طابق ارضي واول فقط -



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
 

 

 ) م ث ( االستثمارية و المشاريع  للمناطقضوابط واشتراطات البناء 

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .لالرتفاعات حول المطار المدنيشتراطات الخاصة بھیئة الطیران تراعي اال* 
 

  االشتراطات  البيان

 مردودو المتميزذات الطابع  ةاستثماريأو مشاريع  مناطق هي  التعريف
  . قطاع عريض من المجتمع تخدم التيللمنطقة و المدينة أو  ياقتصاداجتماعي و 

   طبقا لطبيعة المشروع مناطقالتحديد   الموقع

االستعماالت 
  المسموح 

) } مثل كليات أهلية ومستشفيات { زة مشروعات خدمية متمي(   :االستعماالت  -
  .إسكان )فنادق ( مشروعات سياحية ) }مراكز تسوق {مشروعات تجارية ( و 

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  .%  ٥٠نسبة البناء  -  نسبة البناء
  

  االرتفاع

  
ويسمح بتطبيـق معامـل     بحد أقصي عشرة طوابقيسمح بتنوع االرتفاعات داخل الموقع  -

  ٢م٥٠٠٠ارضى التى التقل مساحتها عن لال)  ٥(كتلة البناء 

  .اشتراطات الهيئة العامة للطيران المدنيب االلتزام -

  

  مواقف السيارات

يتم االلتزام بمعايير و معدالت مواقف السيارات الموضـحة بالجـدول    -

  . الخاصة بمواقف السيارات ) ١١(رقم 

  

الخاصة  األنظمة
  بتقسيم المناطق

 . مشروع مميزاموافقة األمانة على كون ال -
 أو على محور رئيسي  الخاصة المحددة أن يقع المشروع بأحد مناطق التنمية -

 . متر ٣٠بعرض ال يقل عن 
 . متر ٣٠الموقع بأربعة شوارع يكون أحدها محوراً بعرض ال يقل عن  أن يحاط  -

 الشوارع الداخلية والممرات والحدائق والمرافق العائدة السماح بتجميع -
 تخطيط الموقع بما يتالءم مع األنظمة التخطيطية لألمانة بالموقع مع إعادة

 . التصريح إصدار  بعد أخذ موافقة مقام الوزارة قبل
 المطور تكاليف إنشاء البنية التحتية داخل المشروع وتكاليف نقل يتحمل  -

 المرافق القائمة وتكاليف الربط ألقرب شارع تجاري إذا احتاج وتعديل مسارات
 .األمر

 معالجة المباني معماريا و تخطيطا وذلك لعدم كشف الخصوصية أن يتم -
  تالفى أي مشاكل مرورية أو تخطيطية للمناطق المجاورة و



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
 

 

  )ب  ج( ةالبحری الواجھةضوابط واشتراطات البناء لمنطقة 

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 

  االشتراطات  البيان

  )  ب ج(  الواجهة البحريةمنطقة   رمز المنطقة

  من وادي ضمد حتى دوار الشراع -  الحدود
  من دوار الشراع حتى تقاطعه مع طريق الرياض -

االستعماالت 
  المسموح بها 

 .خدمات سياحية - مشروعات خدمية متميزةخدمات  -
  .ترفيهية وانشطة تجارية  -

اء
لبن
ة ا
ظم
أن

  

  %. ٥٠نسبة بناء قطاع شرق طريق الكورنيش  -  ءنسبة البنا
  % ٢٠نسبة بناء : نيش قطاع غرب طريق الكور -

أقصي 
  ارتفاع

 ) أدوار  ١٠( اء قطاع شرق طريق الكورنيش الحد األقصى الرتفاع البن -
  للمشاريع المتميزة) ٥(ويسمح بتطبيق معامل الكتلة 

 دور واحد )  م ٥( الحد األقصى لالرتفاع : قطاع غرب طريق الكورنيش  -
-  

  

  متر ٣ الخلفيعرض الشارع  وال يقل الجانبي و  ١/٥االمامى   االرتدادات

  مواقف السيارات

 . )موقف لكل وحدة ( داخل حدود الموقع  -
  ) .موقف لكل وحدة ( مواقف مجمعة للفنادق والقري السياحية  -
السـيارات الموضـحة بالجـدول     يتم االلتزام بمعايير و معدالت مواقـف  -

 .  ) ١١( رقم  بمواقف السيارات المرفقة الخاص
  

الخاصة  األنظمة
  بتقسيم المناطق

 . متر ١٠الطرق الموصلة لقطع االراضي ال يقل عرضها عن  -
 .الطابع المعماري موحد للفيلل والشاليهات والموتيالت بالقري السياحية  -
   . ياحيةااللتزام باشتراطات االستعماالت الس -



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
 

 

  )ق( ات الحكومية الستعماالت والخدملضوابط واشتراطات البناء 

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .تراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطار* 
 

  االشتراطات  البيان

  )  ق(   رمز المنطقة

  الحكوميةاالستعماالت والخدمات   التعربف

االستعماالت 
المسموح بها في 

  المنطقة

خدمات عامة وأقليمية علي مستوي المدينة كالجامعات والمستشفيات العامة والحدائق 
  الترفيهية العامة والمنتزهات الوطنية ومحطات التحلية 

اء
لبن

ة ا
ظم

أن
  

   % ٦٠  سبة البناءن

أقصي 
  ارتفاع

    دور مواقف+ دور ملحق + أدوار  ٥

  متر ٥عرض الشارع  وال يقل الجانبي و الخلفى  ١/٥االمامى   االرتدادات

  المرفق) ١١(ومراعاة الجدول رقم  عة المشروعيطبقا لطب  مواقف السيارات

  األنظمة الخاصة 

 .توفير االتصال بمحاور الحركة الرئيسية  -
اختيار المداخل والمخارج بحيث ال تؤثر علي الحركة بالطرق السريعة لدواعي االمن  -

 .والسالمة 
 .توفير وسائل االمان ضد االخطار  -
التنسيق بين البلدية والجهات المعنية فيما يتعلق بالمرافق العامة وشبكة الطرق الرئيسية  -

  .بالمدينة 



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
 

 

  ) ١ص(  ورشالمستـودعات والصناعات ولمناطق الضوابط واشتراطات البناء 

  

  
  .تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع المدني * 
 .االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران المدنى لالرتفاعات حول المطارتراعي * 
 

  االشتراطات  البيان

  )  ١ص(   رمز المنطقة

  مستـودعات وورشو صناعاتمناطق   التعريف

االستعماالت المسموح 
  بها في المنطقة

  . صناعات مواد البناء مثل خالطات الخرسانة الجاهزة ومصانع البلوك  -
 . الصناعات الغذائية المعتمدة علي المحاصيل الزراعية  -
 . زن المستودعات والثالجات والمخا -
 .الصناعات التحويلية بانواعها  -
 .الصناعات الثقيلة  -
 ).الخ ....  -محطات الغاز  –محطات الطاقة ( خدمات صناعية  -
  Campsخدمات محلية واسكان عاملين  -

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  نسبة البناء
  االلتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدي الجهات المختصة بهذه المشـروعات أو

  من المبنى % ٢٥و دور ميزانين بمساحة %  ٥٠ •

  أقصي ارتفاع
  االلتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدي الجهات المختصة بهذه المشـروعات أو

  م ١٢دور واحد  بارتفاع ال يتجاوز  •

  االرتدادات

  م  ١٠االرتداد األمامي من جهة الشارع ال يقل عن  -

 م  ٥االرتدادات الخلفية والجانبية ال تقل عن  -

  

 .توفير مساحة وقوف مناسبة لتحميل وتفريغ الشاحنات  -  مواقف السيارات
  .توفير مواقف مجمعة داخل حدود الموقع     -     

  االنظمة الخاصة 

 .االلتزام بمواصفات وزارة الصناعة والكهرباء  -
 .محطات الطاقة والغاز  -
 .جاهات ردود من جميع االت -
 .متر  ٢٠عرض الطرق المحلية ال يقل عن  -
ابعاد قطع االراضي وحدات قياسية يمكن مضاعفتها حسب احتياج المشروعات  -

  . الصناعية 



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
 

 

 ) ٢ص( لمناطق الصناعات الخفيفةضوابط واشتراطات البناء 

  
  .لمدني تراعي شروط االمن والسالمة طبقا للوائح الدفاع ا* 
 .لالرتفاعات حول المطار المدنيتراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران * 
 

  االشتراطات  البيان  

  )  ٢ص(   رمز المنطقة

  صناعات خفيفةمناطق   التعريف

االستعماالت 
  المسموح 

  الصناعات الدقيقة -  صناعات تعبئة المياه - صناعات غذائية  -

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  نسبة البناء
  االلتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدي الجهات المختصة بهذه المشـروعات أو

  من المبنى % ٢٥و دور ميزانين بمساحة %  ٥٠ •

أقصي 
  ارتفاع

  االلتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدي الجهات المختصة بهذه المشـروعات أو
  م ١٢دور واحد  بارتفاع ال يتجاوز  •

  االرتدادات

  م  ١٠االرتداد األمامي من جهة الشارع ال يقل عن  -

 م  ٥انبية ال تقل عن االرتدادات الخلفية والج -

  

 .توفير مساحة وقوف مناسبة لتحميل وتفريغ الشاحنات  -  مواقف السيارات
  .توفير مواقف مجمعة داخل حدود الموقع     -     

  االنظمة الخاصة 

 .االلتزام بمواصفات وزارة الصناعة والكهرباء  -
 .محطات الطاقة والغاز  -
 .ردود من جميع االتجاهات  -
 .متر  ٢٠عرض الطرق المحلية ال يقل عن  -
 .متر  ٣٠عرض الطرق الرئيسية ال يقل عن  -
وحدات قياسية يمكن مضاعفتها حسب احتياج المشروعات  األراضيقطع  إبعاد -

  . الصناعية 



 البناء بمدینة جیزان أنظمة و ضوابط الئحة 
 
  

 

 ) ٣ص( لمناطق الصناعات التكميلية و الثقيلة ضوابط واشتراطات البناء 

  
  .ة طبقا للوائح الدفاع المدني تراعي شروط االمن والسالم* 
 .لالرتفاعات حول المطار المدنيتراعي االشتراطات الخاصة بھیئة الطیران * 
 

  االشتراطات  البيان

  )  ٣ص(   رمز المنطقة

  صناعات تكميلية وثقيلةمناطق   التعريف

االستعماالت 
المسموح بها في 

  المنطقة

  . صناعات مواد البناء مثل خالطات الخرسانة الجاهزة ومصانع البلوك  -
 . بأنواعهاالصناعات التحويلية  -
 .الصناعات الثقيلة  -
 ).الخ ....  -حطات الغاز م –محطات الطاقة ( خدمات صناعية  -
  Campsخدمات محلية واسكان عاملين  -

اء
لبن
ة ا

ظم
أن

  

  نسبة البناء
  أو بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدي الجهات المختصة بهذه المشـروعات االلتزام

  من المبنى % ٢٥و دور ميزانين بمساحة %  ٥٠ •

أقصي 
  رتفاعا

  أو لمعتمدة لدي الجهات المختصة بهذه المشـروعاتبالمعايير والضوابط الفنية ا االلتزام
  م ١٢دور واحد  بارتفاع ال يتجاوز  •

 . توفير مساحة وقوف مناسبة لتحميل وتفريغ الشاحنات -  مواقف السيارات
  . توفير مواقف مجمعة داخل حدود الموقع    -     

  االنظمة الخاصة 

 . االلتزام بمواصفات وزارة الصناعة والكهرباء -
 . محطات الطاقة والغاز -
 . ردود من جميع االتجاهات -
 . متر ٢٠عرض الطرق المحلية ال يقل عن  -
ابعاد قطع االراضي وحدات قياسية يمكن مضاعفتها حسب احتياج المشروعات  -

   . الصناعية








