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 صورة عقد أو اتفاقية تأجري أو استثمار

مقدمة
يتناول هذا الباب معلومات تفصيلية عن
اإلجراءات اليت جيب اتباعها واملستندات والوثائق
اليت جيب تقدميها من قبل املكتب االستشاري/
املستثمر ألمانة حمافظة جدة للحصول على
رخصة بناء ملشروعه  ،مع كافة املعلومات
الالزمة .و تقدم مشاريع املباني العالية إىل إدارة
املشاريع الريادية التابعة لإلدارة العامة لرخص
البناء و تشمل إجراءات ومراحل و متطلبات
اإلعتماد التالي:

 1- 8الدراسة األولية للمشروع
هي اليت حيصل مبوجبها املشروع على ما يفيد
بقبول املشروع ضمن مشاريع اإلدارة و تستغرق
املوافقة  7أيام عمل  .و حيصل صاحب املشروع
على خطاب باملوافقة على قبول دراسة املشروع
ضمن قائمة مشاريع املباني العالية صاحل ملدة 6
أشهر فقط.
 1- 1- 8الوثائق و النماذج املطلوبة للدراسة
األولية للمشروع
 خطاب تفويض من املالك للمكتب
اهلندسي.
 خطاب من املكتب اهلندسي بطلب
تسجيل املشروع ضمن قائمة مشاريع
املباني العالية.
 منوذج تسجيل معلومات للمشروع.
 اهلوية اإلعتبارية صورة من بطاقة
األحوال لألفراد أو صورة من السجل
التجاري سارية املفعول للشركات أو
املؤسسات.

يف حالة كون املطور غري صاحب
األرض خمتومة ومؤرخة من املكتب
اهلندسي.
 صورة صك امللكية خمتومة و مؤرخة
من املكتب اهلندسي.
 صورة كروكي حديث للموقع.
 صورة من املصور اجلوي حيدد املوقع.
 صور من أطلس املخطط احمللي املعتمد
موضع عليها موقع املشروع.
 منوذج معلومات اتصال.
 قائمة التدقيق ملتطلبات فكرة اولية.
 2- 1- 8املخططات والوثائق الفنية املطلوبة
للدراسة األولية للمشروع
تصور أولي لفكرة املشروع

مبقياس رسم

مناسب تقدم يف صورة تقرير فين على ورق
مقاس A2أو ( A3حسب حجم املشروع) يشمل:
 املوقع و كيفية الوصول إليه.
 املوقع و عالقته باملناطق احمليطة من
حيث االستخدام واحلركة واالرتفاع.
 املوقع موضحاً عليه الشوارع احمليطة
وعروضها  ،مداخل املشروع ،كتلة
املبنى و االرتدادات.
 مساقط أفقية و واجهات و قطاعات
مناظري خارجية وإسكتشات توضح
فكرة املشروع.
 جدول  +( Excelنسخة مطبوعة)
توضح املساحات البنائية ونسب البناء و
االستخدامات يف كل طابق وفق
النموذج املعتمد باإلدارة املختصة.
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 أية رسومات أو إسكتشات أو مناظري
أوصور توضح الفكرة ويرغب املكتب
اهلندسي يف تقدميها لتأكيد و توضيح
فكرته.
 عرض باوربوينت يشمل ما سبق.
 قرص مدمج يشمل مجيع اخلرائط و
الرسومات و مجيع الوثائق اليت سبق
ذكرها مع مالحظة تقديم مجيع ملفات
األوتكاد بصيغة اخلطوط اجملمعة.
 3- 1- 8الدراسات املطلوبة للدراسة األولية
للمشروع
 الدراسة التحليلية للموقع و عالقتة

 2- 8مرحلة املشروع اإلبتدائي
(املوافقة اإلبتدائية)
هي املوافقة اليت حيصل مبوجبها صاحب
املشروع على ما يفيد بقبول فكرة املشروع بعد
عرض املشروع على اللجنة الفنية باألمانة حلني
استكمال الدراسات التفصيلية وتستغرق
املوافقة املبدئية  11يوم عمل يف حالة اكتمال
املتطلبات النظامية هلذه املوافقة.
 1- 2- 8الوثائق والنماذج املطلوبة للموافقة
االبتدائية على املشروع
 خطاب من املكتب اهلندسي بطلب
عرض املشروع على اللجنة الفنية

باجلوار و الشوارع احمليطة و املعامل
الرئيسية.
 الدراسة البيئية واملناخية مثل حركة
الشمس و الرياح السائدة و كيفية
تأثريها على املشروع.
 دراسة أولية لتحليل احلركة و املرور
للمشروع.
 دراسة مراعاة انسيابية حركة املشاة
من الشوارع و املباني اجملاوره إىل
املشروع.
 دراسة بصرية للمشروع ضمن املنطقة
احمليطة.

للحصول على املوافقة اإلبتدائية.
 خطاب موافقة االدارة على قبول دراسة
املشروع .
 حتديث منوذج معلومات اتصال.
 قائمة تدقيق متطلبات مشروع ابتدائي.
 2- 2- 8املخططات والوثائق الفنية املطلوبة
للموافقة االبتدائية على املشروع
رسومات مبقياس رسم مناسب وعلى ورق مقاس
 A2أو  A1حسب حجم املشروع و تشمل
التالي:
 املوقع العام للمشروع موضحًا املناطق
احمليطة،االرتدادات ،املداخل والشوارع.
 املساقط األفقية
 الواجهات والقطاعات.
 خمطط تنسيق املوقع يوضح تصميم
األرصفة و الساحات اخلارجيه.
 مناظري خارجية للمشروع.
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 جدول املساحات نسخة مطبوعة ونسخة
.Excel
 قرص مدمج يشمل مجيع اخلرائط و
الرسومات و مجيع الوثائق اليت سبق
ذكرها مع مالحظة تقديم مجيع ملفات
األوتوكاد بصيغة اخلطوط اجملمعة.
 عرض بوربوينت للعرض على اللجنة
الفنية.
 3- 2- 8الدراسات املطلوبة للموافقة االبتدائية
على املشروع
 الدراسة التحليلية للموقع وعالقتة
باجلوار والشوارع احمليطة واملعامل
الرئيسية.
 الدراسة البيئية واملناخية مثل حركة
الشمس و الرياح السائدة و كيفية
تأثريها على املشروع.
 دراسة أولية حتليل احلركة و املرور
للمشروع.


دراسة مراعاة إنسيابية حركة املشاة
من الشوارع و املباني اجملاوره إىل
املشروع.

 دراسة بصرية للمشروع ضمن املنطقة
احمليطة.
 دراسة عناصر و وسائل السالمة ضمن
املشروع.
 دراسة مجع والتخلص من النفايات
ضمن املشروع.
 دراسة حركة و احتياجات ذوي
االحتياجات اخلاصة ضمن املشروع.
 دراسة القيمة املضافة من املشروع
لصاحل املدينة واملنطقة احمليطة.

مرحلة

3- 8

املشروع
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النهائي

(املوافقة النهائية للمشروع)
هي اليت حيصل مبوجبها صاحب املشروع على ما
يفيد باعتماد املشروع بشكل نهائي من قبل
اللجنة العليا للمشاريع باألمانة وذلك بعد
استكمال الدراسات التفصيلية وتستغرق
املوافقة  21يوم عمل يف حالة اكتمال املخططات
و مطابقتها للمشروع االبتدائي .تعترب املوافقة هي
فقط مبثابة تصريح للعميل بالبدء بإجراءات
استصدار الرخص وليست رخصة تنفيذ للمشروع
و بالتالي جيب على العميل أخذ األمور التالية
بعني االعتبار:
 أن هذه املوافقة ال تلزم األمانة بإصدار
ترخيص البناء النهائي املفعل إال بعد
استيفاء العميل كافة االشرتاطات
املطلوبة .
 إن هذه املوافقة ال تسمح للعميل بالبناء
أو البيع أو الدعاية للمشروع أو اإلعالن
عنه أو تقاضي أي مبالغ ماليه نظري
االتفاق على بيع أو تأجري أو رهن أو
مقايضة أي جزء من أجزاء املشروع إال
بعد احلصول على الرتخيص النهائي
للبناء معتمداً من أمانة حمافظة جدة.
 هذه املوافقة صاحلة ملدة ستة اشهر
حلني

استكمال

كافة

إجراءات

ومتطلبات رخصة البناء قابلة لتجديد
ملدة أخرى.
 إحضار املوافقات املطلوبة من اجلهات
ذات

العالقة

(مثال

:

الطريان

املدني،إدارة املياه والصرف الصحي،
هيئة األرصاد ومحاية البيئة ...إخل) واليت
سيتم تفصيلها الحقاً.
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 1- 3- 8الوثائق والنماذج املطلوبة للموافقة

االبتدائية و اإلضافات اجلديدة للحصول

النهائية على املشروع

على املوافقة النهائية .

 خطاب من املكتب اهلندسي بطلب
عرض املشروع على اللجنة العليا

 3- 3- 8الدراسات املطلوبة للموافقة النهائية

للمشاريع التابعة لألمانة للحصول على

على املشروع

املوافقة النهائية.
 خطاب موافقة اللجنة الفنية للمشاريع
التابعة لألمانة على املشروع اإلبتدائي.
 قائمة تدقيق متطلبات مشروع نهائي.

 الدراسة التحليلية للموقع و عالقتة
باجلوار والشوارع احمليطة و املعامل
الرئيسية.
 الدراسة البيئية و املناخية مثل حركة
الشمس و الرياح السائدة و كيفية

 2- 3- 8املخططات والوثائق الفنية املطلوبة
للموافقة النهائية على املشروع
 رسومات مبقياس رسم مناسب وعلى
ورق مقاس  A2أو  A1حسب حجم
املشروع وتشمل التالي :
أ -املوقع العام للمشروع موضحًا
املناطق احمليطة  ،االرتدادات  ،املداخل و
الشوارع.

تأثريها على املشروع.
 دراسة مراعاة انسيابية حركة املشاة
من الشوارع و املباني اجملاوره إىل
املشروع.
 دراسة بصرية للمشروع ضمن املنطقة
احمليطة.
 دراسة عناصر و وسائل السالمة ضمن
املشروع.

ب -املساقط األفقية
ج -الواجهات والقطاعات.
د  -خمطط تنسيق املوقع يوضح
تصميم األرصفة والساحات اخلارجيه.
هـ  -مناظري خارجية للمشروع.
 جدول املساحات نسخة مطبوعة ونسخة
.Excel

 دراسة مجع و التخلص من النفايات
ضمن املشروع.
 دراسة

حركة

واحتياجات

ذوي

االحتياجات اخلاصة ضمن املشروع.
 دراسة القيمة املضافة من املشروع
لصاحل املدينة واملنطقة احمليطة.
 دراسة و حتليل استهالك الطاقة

 قرص مدمج يشمل مجيع اخلرائط

واخلدمات يف مجيع عناصر املبنى

والرسومات ومجيع الوثائق اليت سبق

شاملة اإلضاءة والتكييف و استهالك

ذكرها مع مالحظة تقديم مجيع ملفات

املياة و معدالت الصرف و اقرتاح احللول

األوتوكاد بصيغة اخلطوط اجملمعة.

و املعاجلات الفنية لرتشيد االستهالك.

 عرض بوربوينت للعرض النهائي على

 الدراسة املرورية األولية .

اللجنة العليا متضمنا تطور املشروع من

 دراسة الرياح.

الفكرة و احلصول على املوافقة

 دراسة الرتبه.

الباب الثامن  :إجراءات ترخيص املباني العالية

 1- 8مرحلة ترخيص املشروع
و هي املرحلة النهائية و اليت حيصل مبوجبها
املشروع على رخصة اإلنشاء و تشمل الرخصة
الغري مفعّلة والرخصة املفعّلة.
 1- 1- 8الوثائق والنماذج املطلوبة للحصول
على رخصة البناء
 خطاب من املكتب اهلندسي بطلب
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 املخططات امليكانيكية.
 خمططات السالمة.
 خمططات تفصيلية لتنسيق املوقع.
 خمططات الغاز املركزي.
 خمططات جتميع و التخلص من
النفايات.
 خمططات اعادة استخدام املياة.
 خمططات ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

للحصول على رخصة بناء للمشروع.
 موافقة اللجنة العليا على املشروع
النهائي.
 األوراق الثبوتية لألرض حمدثة وخمتومة

 3- 1- 8املستندات املطلوبه لتفعيل رخصة
البناء
 تعهد نقل خملفات البناء.

(صورة الصك  ،صورة الكروكي

 عقد إشراف مكتب هندسي.

احملدث).

 تعهد مكافحة حشرية.

 األوراق الثبوتية ملالك حمدثة و خمتومة.
 قائمة تدقيق متطلبات رخصة مشروع.
 قائمة تدقيق دراسة الرتبة.
 قائمة تدقيق املذكرة احلسابية.
 قائمة تدقيق األمن والسالمة.
 حسابات نتائج احلفر و الدمارمعتمدة
من املكتب اهلندسي نسخة مطبوعة
ونسخة  PDFونسخه أوتو كاد.
 موافقات اجلهات ذات العالقة على
املشروع واليت سيتم تفصيلها الحقاً .
 2- 1- 8املخططات والوثائق الفنية املطلوبة
للحصول على رخصة البناء
الرسومات التفصيلية وتشمل:
 املخططات املعمارية ( نسختني) .
 املخططات اإلنشائية ( نسختني) .
 املخططات الكهربائية.
 املخططات الصحية.

 عقد مقاول.
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 5- 8موافقات اجلهات ذات العالقة
املشاريع

اجلهة املعنية
وزارة التعليم العالي

مجيع مشاريع اجلامعات والكليات

وزارة الرتبية والتعليم

مجيع مشاريع املدارس و املعاهد

وزارة الصحة

مجيع مشاريع املستشفيات واملستوصفات والعيادات الطبية

هيئة الطريان املدني

مجيع مشاريع املباني العالية

إدارة الدفاع املدني

مجيع مشاريع املباني العالية

اهليئة العامة للسياحة

.1

مجيع مشاريع الفنادق جبميع فئاتها

واالثار

.2

مجيع مشاريع الوحدات السكنية املفروشة

اللجنة األمنيه

مجيع املشاريع الواقعةبالقرب من مناطق ذات حساسية أمنية

شركة الكهرباء

مجيع مشاريع املباني العالية

شركة املياة الوطنية

مجيع مشاريع املباني العالية

اللجنة الرباعية

مجيع املشاريع الواقعة على الواجهات البحرية واليت تستوجب أي أعمال حبرية

مصلحة األرصاد

مجيع املشاريع اليت تتطلب عمل دراسات تقييم بيئي مثل مشاريع املنتجعات واملشاريع السياحية

ومحاية البيئة

الواقعة بالقرب من البيئات احلساسة واملناطق االثريه واحملميات واجملمعات السكنية
والسواحل وقمم اجلبال واألماكن الربية .

اإلدارة العامة للنقل

الدراسات املرورية

واملرور
جدول 1- 8
اجلهات ذات العالقة
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 6- 8اخلدمات املساندة
هي خدمات تقدمها إدارة املشاريع الريادية
ألصحاب املشاريع للبدء يف أعمال التجهيز
للمشروع حلني حصول املشروع على الرخصة
النهائية  ،شريطة أن يكون املشروع قد حصل
على املوافقات املطلوبة وفق اجلدول التالي:
نوع اخلدمة

تفاصيل اخلدمة

املستندات املطلوبة

خدمة جتهيز املوقع

 هدم وإزالة املباني القائمة باملوقع

 املوافقة اإلبتدائية على املشروع

 تسوية وتهذيب املوقع

 تعهد من املالك بعدم مطالبة األمانة باي.

 تسوير املوقع

مصاريف قد يتكبدها املطور يف حال عدم

 رصف وسفلتة مؤقتة باملوقع

حصولة على الرخصة النهائية للمشروع.

 اعتماد اخلدمات السطحية للمشروع
(رصيف ،فرش الشارع ،تشجري ،أعمدة
إنارة)
خدمة مباني مؤقتة

 إنشاء مباني إدارية وإشرافية

 املوافقة النهائية على املشروع

 إنشاء مباني سكنية للمهندسني

 تعهد من املالك بعدم مطالبة األمانة باي.

 إنشاء ورش و مستودعات

مصاريف قد يتكبدها املطور يف حال عدم

 بناء مؤقت لنماذج املباني املراد تسويقها

حصولة على الرخصة النهائية للمشروع

 انشاء مبنى عرض وتسويق
خدمة حفر وصب أساسات

 حفر املوقع

 املوافقة النهائية على املشروع

وانشاء أدوار حتت أرضية

 انشاء وصب اساسات وخوازيق باملوقع

 تعهد من املالك بعدم مطالبة األمانة باي.

 انشاء ادوارحتت ارضية باملوقع

مصاريف قد يتكبدها املطور يف حال عدم
حصولة على الرخصة النهائية للمشروع

جدول 2- 8
اخلدمات املساندة

