
األهداف العامة لتخطيط المناطق 
  السكنية

للفـرد ٢م٦.٥جيب توفري مسـاحة.. احلدائق العامة . ب
 ٢م٥٠٠٠حبيث التقل مساحتها على مستوى احلي عن 

تكون طبوغرافية موقعها مالئم للمالعب وأال يعـرب   وأن
  .املشاة املخدومني شارع رئيسي للوصول إليها

ال تزيـد  أختطيطياً من االنسب ..  الشوارع واملواقـف . ج
مـن  % ٢٠املساحة الكلية للشوارع واملواقـف عـن   
يد مساحة املساحة الكلية للمخطط، كما جيب أن ال تز

ـ (األراضي العامة وتشـمل   + املواقـف  + وارع الش
) احلدائق+ مالعب األطفال + ة اشامل الساحات وممرات

من املساحة الكلية للمخطط مع مالحظة أن % ٣٣عن 
الصاحلة للتنمية داخل املوقع ال تدخل ضمن األراضي غري 

  .هذه النسبة مثل األودية واملنحدرات الشديدة
  
  :الخدمات العامة - ٢
  :املساجد. أ

توفري مسجد لكل جمموعة سكنية .. احمللية  جداملسا -
  .م٢٥٠حبيث ال تزيد مسافة املشي عن 

توفري مسـجد جـامع علـى    .. اجلمعة  جدمسا -
فة املشـي عـن   مستوى احلي حبيث ال تزيد مسا

 .م٨٠٠
 

  :املدارس للبنني والبنات 
توفري مرفق تعليمي للبنني وآخر : املدارس اإلبتدائية  -

نسمة حبيث ال تزيد مسـافة   ٣٦٠٠للبنات لكل 
  .م٥٥٠السري عن 

توفري مرفق تعليمي للبنني وآخر : املدارس املتوسطة  -
نسمة حبيث ال تزيد مسـافة   ٨٠٠٠للبنات لكل 

  .م١٠٠٠السري عن 
توفري مرفق تعليمي للبنني وآخر  :املدارس الثانوية  -

 .نسمة  ٢٠٠٠٠للبنات لكل
  

جيب توفري مركز للخـدمات احملليـة    :مركز اخلدمات. ج
، رعاية أولية ، مركز شرطة ، بريـد  مركز(على  يشتمل

حبيث ال تزيد مسافة السري عن ) فرع بلدية ، دفاع مدين
لكل ألـف   ٢م١٥٠+ نسمة  ٢٠٠٠٠م ألول ١٠٠٠٠

  .نسمة زيادة عن ذلك
  
مكتبة ، صالة متعددة األغراض ، صـالة  ( املركز اإلجتماعي . د

جيب توفري مركـز إجتمـاعي علـى    .. ) ألعاب ، بوفيه 
 ٢م٢٠٠مستوى احلي السكين ال تقل مسـاحته عـن   

للفرد وان ال يعرب السكان املخدومني شـارع   )٢م١٢(
  .جتميعي رئيسي للوصول إليه

 :وال الشوارع في الهكتارمعدل أط-٣
  

لتقليل تكلفة تنفيذ وصيانة املرافق العامة جيـب  
تقليل معدل أطوال الشوارع يف اهلكتـار وفقـاً   

  : للجدول األيت 
  

متوسط مساحة 
القطعة في 
  المخطط

أقصى معدل ألطوال 
  الشوارع في الهكتار

  هكتار/م طولي١٣٠  ٢م٣٠٠

  هكتار/م طولي١٢٠  ٢م٤٠٠

  هكتار/م طولي١١٠  ٢م٦٠٠

  هكتار/م طولي١٠٠  ٢م٨٠٠

  هكتار/م طولي٠٩٥  ٢م١٠٠٠

  هكتار/م طولي٠٨٠  ٢م٢٠٠٠

  هكتار/م طولي٠٧٥  ٢م٢٥٠٠

  
  
  :قطع األراضي السكنية  -٤
  
جيب أن ال تقل مساحة أصغر قطعة سكنية  -

  . ٢م٣٠٠عن 
جيب أن ال يقل طول ضلع قطعـة األرض   -

 .٢م١٥على الشارع عن 
عيـة  جيب أن يوضح علـى املخطـط نو   -

قصور، فلل، شـقق،  (الوحدات السكنية 
 ).وحدات سكنية متالصقة

جيب تطبيق املعايري التصميمية عند تنفيذها  -
 . خصوصاَ يف ما يتعلق مبواقف السيارات

  
  ....مالحظة 

لتوحيد طريقة حساب عدد السكان يف املخطط 
إذا مل يكن هناك دراسـات إحصـائية توضـح    

ة السـكنية  متوسط عدد أفراد األسرة يف الوحد
  : فيؤخذ باأليت 

  
متوسط عدد األفراد يف الوحدة السـكنية   -

  .أشخاص ٦) فيال(
متوسط عدد األفراد يف الوحدة السـكنية   -

 .شخص ٤.٦) شقة(
متوسط عدد األفراد يف الوحدة السـكنية   -

  .شخص ٤.٦) سكين جتاري(

  .بيئة عمرانية توفر للساكن الراحة واألمان دجياإ - ١

 .يانة املرافق األساسيةتقليل تكلفة إنشاء وص - ٢
  

  السياسات التصميمية

  
  :يجب أن يتم مراعاة السياسات التصميمية التالية

  
أن يتكامل املخطط املطلـوب اعتمـادة مـع     - ١

 .القرية/البلدة/املخططات ااورة وخمطط املدينة
أن يساعد التصميم على زيادة شعور السـكان   - ٢

 . باالنتماء واملسئولية جتاه احلي
قق توزيع استعماالت األراضي وتنظيمات أن حي - ٣

 البناء أكرب قدر من اخلصوصة على مستوى احلي
  . والوحدة السكنية وااورة السكنية

منع مرور السيارات العابرة من اختـراق احلـي    - ٤
 .السكين

عدم تشجيع حركة السيارات العابرة من اختراق  - ٥
 . احلي السكين

ـ   - ٦ ه أن حيتوي املخطط على قطع أراضـي متفاوت
 . املساحة لتحقيق التكامل االجتماعي

 . أطوال الشوارع يف املخطط يتم تقليل معدلأن  - ٧
أمهية وصول السيارة إىل مجيع قطـع األراضـي    - ٨

 . باملخطط 
أن يكون التخطيط مالئماً لطبوغرافيـة املوقـع      -٩

 .واملشآت القائمة به
توفر اخلدمات مبساحات مناسبة ويف مواقع تأن  -١٠

احتياجات السكان مع مراعـاة  مالئمة حسب 
 .اخلدمات القائمة واملعتمده يف املناطق ااورة 

 .أن تتوفر املواقف الالزمة للسيارات -١١
أن يراعى االستفادة مـن خصـائص التـراث     -١٢

العمراين احمللي عند تصميم احلي السكين مبا يالئم 
  .احتياجات السكان

  
  

  أهم المعايير التخطيطية
 
 : العامة  ضياألرا - ١
جيب توفري ملعب ال تقل مساحته ..  مالعب األطفال -أ

وحـدة سـكنية وأن ال يعـرب     ٢٠لكل  ٢م٤٠٠عن 
  .األطفال شارع جتميعي حملي للوصول إليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                        

  

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

 
 
  

ــة ــة العربيـ اململكـ
ــعودية الســــــــــ
ــئون وزارة الشــــــ
ة ة

ــدقيق ــتمارة تـ اسـ
خمططــــــــــــــات

:  .............................. أمانـــــــــــــــة
 .............................: .. بلديــــــــــــــة

 : ............................... قـروي مجمع

:  المالك/ اسم المخطط
................................  
.........: .............................. رقم المخطط

:  الموقـــــــــــــع

 وقع العام للمخططخارطة الم



ض
ألر
ة ا
لكي
م

  

  

  :حكومي 
o معات القروية-البلديات-األمانات( من األراضي التابعة للبلديةا. (  
o  وتاريخ ............. مبوجب الصك رقم .............. ملك وزارة..............

 :خاصة  
o  ملك املواطن...................................................................

)املرفقة صورته......... (............وتاريخ ....... ...............الصك رقم  مبوجب
o  وت وتاريخ/٢٩٧١٥مت التأكد من سريان مفعول الصك حسب التعميم الوزاري رقم

 . هـ٢٨/٦/١٤١٦

o مت إرفاق صورة من الوكالة الشرعية.يف حالة وجود وكالة شرعية من املالك أو الورثة.
  

   

مستكمل اإلجراءات النظامية ومطـابقالصك الشرعي  
 . لألرض حدوداً وأطواالً ومساحة

  ...........................................املدقق  
  ..........................................التوقيع  
  ..........................................التاريخ  
  

مطابقـاً للشـروطخمطط الرفع املساحي املرفق لألرض  
 .واملواصفات الفنية

  ..........................................املساح  
  ..........................................التوقيع  
  ..........................................التاريخ  

        

وية
تنم
 ال
حل
مرا
ال

  

  

  
  :ني موقع المخطط بالنسبة لمراحل النطاق العمرا

  

o  ملدينة ..................... داخل املرحلة..................... 

o يقع يف قرية ...........................................  ....... 

o  املخطط داخل النطاق العمراين بناءاً على  .....................................  
 

مت ارفاق نسخة مصدقة من خمطـط النطـاق العمـراين 
 .موضحاً عليه املوقع 

مت توثيق موافقة املالك على ضوابط التنميـة للمرحلـة 
 .الواقع ا املخطط

يف حالة(. جملس املنطقة على تنمية القرية مت أخذ موافقة 
  )عدم وجود خمططات معتمدة سابقة يف القرية

  
  

مال
ستع

اال
  

  

  ةنوعية صك الملكي

 

االستعمال زراعي حسب الصك مت التأكد كون يف حالة 
 من تعديل االستعمال مبوجب 

  .........................................حمضر /خطاب 
  ...................................................رقم 

 ...............................................والتاريخ 

oسكين  o  زراعي  

  .االستعمال احلايل للموقع وفقاً للمخطط اهليكلي املعتمد
o سكين o  حدد(إستعمال آخر....................... (  

  

  

ربة
الت

ة 
اس
در

  

  

o رقم لى اعتماد دراسة التربة باخلطاب مت أخذ موافقة وكالة الشئون الفنية ع
 هـ١٤......./......../.......وتاريخ ..................... 

 
o  طباعة(مت تدوين نتائج التربة على كليشة املخطط( 
  

 

  

    

قع
مو
 ال
ات
طلب
مت

  

 
  :مدى توافق الموقع  العام للمخطط 

o  مع املوقع) اهليكلية(مت التأكد من إنسجام شبكة الطرق الرئيسية القائمة واملعتمدة . 

o ة القائمة واملعتمدة احمليطة باملوقعمت التأكد من موقع اخلدمات واملرافق العام . 

o القرية/مت التأكد من األنظمة العمرانية ضمن املخطط العام للمدينة. 

o وربطه مبعلم ثابت قته باحمليط وبالكتلة العمرانية،مت ارفاق خمطط عام يوضح املوقع وعال
).UTM(ت مع حتديد املوقع باالحداثيات املتوافقة مع نظام املعلوما باملسافات املترية

مت ارفاق خمطط موضحاً عليه شبكات املرافق الرئيسـية  
 . القريبة من املوقع

مت ارفاق خمطط موضحاً عليه عالقة املوقع بشبكة الطرق 
واستعماالت األراضي الراهنـة واملعتمـدة يف. ااورة 

 .املخططات ااورة 
ق نسخة من املخطط اهليكلي للمدينة موضـحاًامت ارف 

طرق الرئيسية للمدينة وعالقتها باملخطط املطلوبعليه ال
 . اعتماده

مت ارفاق رفع مساحي مصدق للموقع يوضح طبوغرافية 
 اخل... املوقع والعناصر القائمة 

  

قع
مو
 لل
مية
صمي

الت
رة 
لفك
ا

  

 
o  اورةالفكرة التصميمية منسجمة معحمليطة، ومت مراعاة شبكات ا/شبكات الطرق ا

 .احمليطةمدة املعت/ق القائمةاملراف

o والعناصر القائمة مت التأكد من مالئمة الفكرة مع طبوغرافية املوقع وخصائص البيئة .
o  بشكل مناسـب   وتوزيعها العامةمت التأكد من مراعاة املعايري التخطيطية للخدمات

  . ختطيطياً
  

  :النمط التخطيطي املطبق يف املخطط 

 GRIDشبكي  

  LOOPحلقي  

  Cal-de-sacشوارع سد  

 .............)..(.و......) .......(........تلط خم 

 برحة مغلقة  

 ...........................................أخرى  
 

طط
مخ
 ال
يل
ص
تفا

  

o هكتار......................... - ٢م...................الكلية للموقع املساحة
o  ٢م...........................................العامة  للخدماتاملساحة املقتطعة
o  ٢م................................................مساحة احلدائق يف املخطط 

o  م.................................................أطوال الشوارع يف املخطط 

o  هكتار/م طويل. ..............................معدل أطوال الشوارع يف اهلكتار 

o قطعة............ ................................................لقطع عدد ا 

o  ٢م...................................................متوسط مساحة القطعة 

o هكتار/قطعة .........................................هكتار /معدل عدد القطع  
o هكتار/نسمة........................... ...............هكتار /الكثافة السكانية 

o  مت إعداد املخطط حسب ما ورد يف دليل املواصفات
 . الفنية واسلوب اخراج املخططات السكنية

o    معدل أطوال الشوارع يف اهلكتار مالئـم ملـا مت يف
 . يف املعايري التخطيطية هحتديد

o  مت استكمال اجلدول االحصائي، ترقيم القطع، تدوين
 . تخطيطية املقتطعةالنسبة ال

o  مت تطبيق املخطط على الطبيعة والتأكد من عدم وجود
 .عوائق حتول دون اعتماده

o  مت أخذ موافقة املالك على املخطط والنسبة التخطيطية
املقتطعة والتنازل عن ما زاد عنها وعـدم املطالبـة   

  %.٣٣بالتعويض يف حالة زيادا عن 
 

     استعماالت األراضي     

  
اح
مس
ال

ب 
نس
وال

ة 
طط
مخ
 ال
الت
عما
ست
إل

  

  

  ................................أخرى ) سكني، تجاري(األراضي المخصصة 
  

  ..........) طرق، مواقف، حدائق، ساحات وممرات مشاة(األراض العامة 
  

  ............................) الخ... مساجد، مدارس، صحي (الخدمات العامة 
  

  ........................................................لية مجموع المساحة اإلجما

  

  

 

مة
لعا
ت ا
دما
لخ
ا

  
  أقصى دائرة تخديم  العدد  النوعية  مسمى  الخدمة

  ............................................. المساجد
  

  ............................................ المدارس
  

  .............................................. أخـرى
  

  

  

  

  
  معبئ االستمارة

  

  : .................................االسم 
  ..............: ..................الوظيفة 
  : .................................التوقيع 

 
 
 

 

البلدية على صحة /المديرية/تصديق االمانة
  المعلومات أعاله

  

  ...................................: ....االسم 
  : ....................................الوظيفة 
  : .....................................التوقيع 

  الختم الرسمي
  

   
  مراجعة وتصديق الوزارة

  

  : .................................االسم 
  ....................: ............الوظيفة 

  : ................................لتوقيع ا
  

 

............................ 

............................ 

...........................  

.......................... 

............................ 

............................ 

...........................  

١٠٠% 

لمساحة الكليةالنسبة من ا المساحة


