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كلمة أمني حمافظة جدة
ازدادت أهمية املباني العالية يف العقد األخري باعتبارها إحدى خصائص املدن الكربى اليت تلعب دوراً
كبرياً يف تطور املدن وإظهار قوتها االقتصادية باإلضافة إىل زيادة عائد االستثمار العقاري واالستفادة
القصوى من املواق املميةة يف املدن مث األراضي الواقعة على الواجهة البحرية و وسط املدينة ...اخل  ،أيضاً
فإن املباني العالية تساعد على خلق بيئة عصرية وحضرية مميةة على مستوى املنطقة احمليطة باملبنى وعلى
مستوى املدينة كك .
تعد مدينة جدة من أهم مدن اململكه العربية السعودية واملنطقة العربية بأسرها مما يؤهلها لتبوء مكانة
كربى يف السوق العقاري اإلقليمي  ،فهي مدينة متتلك عدد غري حمدود من املميةات واملقومات االقتصادية
والعقارية نذكر منها  ،أنها بوابة احلرمني الشريفني و امليناء االقتصادي األكرب واألهم و املدينة صاحبة
األسواق التجارية األكثر إقباالً باإلضافة إىل امتالكها لواجهة حبرية متتد ملسافة  061كم  ،و أيضاً
كونها مدينة تارخيية ارتبطت بتاريخ املنطقه والتاريخ العربي منذ آالف السنني .
إن القيام بوض اشرتاطات فنية وهندسية لتنظيم وضبط عملية تصميم و بناء املباني العالية وناطحات
السحاب هو أولوية كبرية ألي مدينة تأخذ هذا املنحنى يف السوق العقاري  ،وم املميةات الكثرية اليت
ذكرت للمباني العالية  ،فهي أيضاً تعد حتدياً كبرياً يف حالة عدم وجود الضوابط واالشرتاطات اليت
جتعلها جةءاً من النسيج العمراني للمدينة  ،وجتعلها ميةة إضافيه للمنطقة احمليطه بها وباملدينة كك .
وانطالقاً من حرص أمانة حمافظة جدة على تطوير احملافظة مبا حيقق أهدافها االسرتاتيجية و اليت من
أهمها أن تكون حمافظة جدة قبلة للسياحة و التجارة واالستثمار العقاري و رغبة منها يف أداء املهام و
األعمال املنوطة بها على أعلى درجات الكفاءة و االحرتافية ملواجهة النمو العمراني الكبري الذي تشهده
احملافظة  ،فقد مت إعداد هذا الدلي مبا يتوافق م طبيعة حمافظة جدة و مبا حيقق أكرب قدر ممكن من
الفائدة و مبا يتوائم م اخلطة االسرتاتيجية حملافظة جدة .
لقد بين هذا الدلي على أساس تعاون ممية بني مجي القطاعات املتخصصة وباالستعانة باخلربات احمللية
والعاملية يف هذا اجملال  ،ولن نبالغ اذا قلنا أن بهذا الدلي ستكون مدينة جدة من املدن الرائدة يف العامل
اليت تض مث هذه االشرتاطات واملواصفات بشك خمصص للمباني العالية.
إن هذا الدلي هو مرج شام إلنشاء مشاري املباني العالية  ،يستخدمه مجي األطراف من أصحاب
العالقة مث املستثمرين أو مهندسي التصميم أو مهندسي املراجعة باألمانة  ،وقد مت االعتماد يف وض هذا
الدلي على أكواد البناء املتخصصة (كود البناء السعودي  ،كود البناء الدولي ...إخل) .
آخراً و ليس أخرياً  ،هذا الدلي قاب للتقييم والتحديث بشك دوري ك ثالثة أعوام أو كلما دعت
احلاجة إىل إعادة النظر فيه .
و نهايةً  ،ندعو اهلل تعاىل أن يتقبله منا كعم صاحل يف سبي خدمة الوطن .
أمني حمافظة جدة
د.هاني بن حممد أبو راس
شوال  0141،ه
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اّليات التعدي والتحديث يف الدلي
اّلية العم والتنفيذ يف الدلي :
يتوافق هذا الدلي م أنظمة وضوابط البناء و يعد جةء من وثائق املخطط احمللي فيما خيص املباني العالية و
يتم العم به مبجرد إعتماده  ،و يكون متاحاً للمراجعة الفنية ملدة سنة من تاريخ االعتماد من قب املكاتب
االستشارية و اإلدارات املختصة بأمانة حمافظة جدة ،و أي تصحيح يصدر به تعميم منفص يضاف كملحق
هلذا الدلي .

اّلية التعدي يف الدلي :
يتم تشكي جلنة من أمانة حمافظة جدة باإلضافة إىل من ترشحه من خارجها – على أن يكون عدد
األعضاء فردياً  ، -و ذلك من أج مناقشة و تعدي أية مالحظات أو تعديالت على الدلي  .عند استالم أية
مالحظات أو طلبات تعدي يتم عقد اللجنة و عرض املالحظات و الطلبات عليها ،ليتم مناقشتها و البت فيها
بناءاً على التصويت  ،على أن تَرِد الطلبات أو مالحظات التعدي بإسم سعادة مدير عام رخص و اشرتاطات
البناء .

آلية حتديث الدلي :
يتم حتديث الدلي ك ثالث سنوات  ،متاشياً لتحديثات األكواد احمللية و العاملية  ،باإلضافة إىل ما مت
اعتماده من مالحظات و تعديالت سابقة  ،أو يف حني الطلب من أمني حمافظة جدة أو من ينوب عنه .

االستعالم و التوضيحات :
لتفسري أية نقاط غري واضحة أو بها لبس يتم تقديم طلب من املكتب االستشاري باسم سعادة مدير عام
رخص واشرتاطات البناء يوضح فيها املوضوع و النقاط املراد االستفسار عنها و يتم الرد عليها خبطاب
يوضح فيه التفسري .
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التعريف بالدلي
الباب األول  :االشرتاطات العامة للمباني العالية
مقدمة عن املباني العالية يتم من خالهلا تعريفها طبقاً ألمانة مدينة جدة و ذكر التصنيف املعتمد للمباني
العالية م عرض التصنيفات العاملية األخرى  ،باإلضافة إىل ذكر احملددات و السياسات العامة اليت تؤثر
على عملية إطالق اإلرتفاع يف مدينة جدة  ،و اليت جيب على املستثمرين و املصممني و االستشاريني أن
يولوها االنتباه بشك أساسي عند الشروع يف مشاريعهم.
الباب الثاني  :اشرتاطات التصميم العمراني و احلضري
يتناول الدلي يف هذا الباب ك ما له صلة باجلوانب التخطيطية و احلضرية للمباني العالية على مستوى
املدينة بشك عام كمسألة خط السماء و الطاب العام للمدينة  ،و أيضاً على مستوى املنطقة احمليطة
للمبنى العالي مث االشرتاطات اليت تتعلق حبركة املرور و املشاة و خصوصية اجلوار ،باإلضافة لالعتبارات
التخطيطية اليت جيب مراعاتها ضمن قطعة األرض املخصصة ملشروع املبنى العالي كاالشرتاطات البنائية و
نسب التغطية و االرتدادت  ...إخل.
الباب الثالث  :االشرتاطات املعمارية
يتناول هذا الباب فكرة شاملة للمصمم املعماري عن مجي اإلعتبارات التصميمية للمباني العالية .
إبتداءاً بالتكوين و الكتلة و الطاب املعماري للمبنى العالي  ،وصوالً للتفاصي املعمارية الداخلية
كاملمرات و الفراغات الداخلية و املصاعد و ارتفاعات الطوابق  .و يتناول أيضاً االشرتاطات اخلاصة
باملناطق اخلضراء و تنسيق املوق  ،و كيفية التعام م إضاءة املباني العالية  ،و كيفية تأهي املباني
العالية لذوي االحتياجات اخلاصة.
الباب الراب  :االشرتاطات اإلنشائية
يستعرض هذا الباب مجي األكواد و اإلشرتاطات و اإلعتبارات و اإلختبارات اإلنشائية اليت تعنى باملباني
العالية و إنشائها  ،و اليت جيب مراعاتها اثناء عملية التصميم اإلنشائي .
الباب اخلامس  :اشرتاطات األمن و السالمة
يتناول هذا الباب معلومات شاملة عن جتهيةات و أنظمة األمن و السالمة يف املباني العالية الواجب توفرها،
باالضافه اىل االشرتاطات التصميمية الواجب مراعاتها لتوفري أقصى قدر من احلماية والسالمة للمبنى و
مستخدميه.
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الباب السادس  :اشرتاطات األعمال الكهروميكانيكية
حيتوي هذا الباب ك ما يتعلق بالتمديدات الكهربائية و امليكانيكية و الصحية و ما يتفرع عنها من
اعتبارات تصميمية و اشرتاطات ،كنظم التكييف و التهوية و املصاعد و مولدات الطوارئ  ...إخل.
الباب الساب  :االشرتاطات البيئية و االستدامة
يف هذا الباب سيجد املصمم االجتاهات احلديثة والعامليه يف جمال املباني اخلضراء و مفهوم استدامة املباني
و كيفية تطبيقها ضمن املباني العالية و كيفية رف كفاءة أنظمة املياه و الطاقة يف املبنى .
الباب الثامن  :إجراءات تراخيص املباني العالية
يتناول هذا الباب معلومات تفصيلية عن اإلجراءات اليت جيب اتباعها و املستندات و الوثائق اليت جيب
تقدميها من قب املكتب االستشاري  /املستثمر ألمانة حمافظة جدة للحصول على رخصة بناء ملشروعه ،م
كافة املعلومات الالزمة.
الباب التاس  :اإلستشاريني و اإلشراف و التنفيذ
حيتوي هذا الباب على املؤهالت الفنية و اهلندسية اليت جيب أن تتوفر يف االستشاريني و اليت تؤهلهم
لتصميم املباني العالية باإلضافة إىل تصنيف املقاولني والتأكد من مدى كفائتهم و قراراتهم الفنية على
تنفيذ مث هذا النوع من املباني ،و أيضاً شروط شركات و مكاتب اإلشراف و كيفية إدارة و مراقبة
املشروع أثناء التنفيذ.
الباب العاشر :تعريفات و فهارس
تعاريف املصطلحات العلمية الواردة يف الدلي  ،و فهارس األشكال و اجلداول و الصور الواردة يف الدلي .
مالحظة :
مجي النصوص داخ املربعات اخلضراء يف سياق الدلي تعترب نقاط إلةامية .
مجي النصوص داخ املربعات الصفراء يف سياق الدلي هي دراسات مطلوبة .

