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أنواع رخص البناء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية -:
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.1رخصة بناء جديدة :وذلك للمباني الجديدة.
 .2رخصـة إجـــراء تعـديـل/إضافـة ضمن حــــدود العــــقـار :وذلك للمبـاني القائـــمــــة وعــــــند
حاجــــة المســــــتفيد التعـــديل علــى العقــار القائــم مــع اإللتــزام بالمخططــات الهندســية المعتمــدة ووصــف العقــار
بالرخصــة.
 .3رخصــــة هـــدم ضمن حـدود العقـــار :وذلك للمبانــــي القائمــــة والتـي تحتــاج إلى هــــدم جزئــــي للمبنـى أو
كـلي على أن تتم تحت إشراف هندسي.

 .4تندرج األعمال التالية ضمن رخصة إجراء تعديل/إضافة ضمن حدود العقار:
أ  -إضافــة ملحــق أرضــي ،نمــوذج الهيئــة الملكيــة رقــم (  ١أو  ٢مجلــس خارجــي مــع دورة ميــاه ) أو إضافــة ملحــق
أرضــي مغطــى بهيــكل حديــدي حســب مواصفــات الهيئــة الملكيــة ( مــع دورة ميــاه )
أمــام الوحــدة الســكنية فقــط وال يســمح البنــاء خلــف الوحــدة الســكنية علــى أال يتجــاوز إرتفاعــه ( 3م ) كحــد
أقصــى وإذا كان الســقف الحديــدي «قرميــد» ال يتعــدى إرتفاعــه ( ١.٢م ) ويكــون اإلجمالــي (  ٤.٢م ) مــع عــدم
مالصقــة الوحــدة الســكنية للملحــق و أن تكــون هنــاك مســـــــــــافة بينــه وبيــن الوحــدة مســـــــــافة ال تقــل عــن
(  ١.٢م ) ،وكذلــك عــدم فتــح بــاب مباشــر علــى الملحــق مــن خــارج الوحــدة الســكنية ويكــون مدخــل الملحــق مــن
داخــل الفنــاء الخارجــي ويجــب أن يكــون مالصقـ ًا للســور الخارجــي أو يكــون بينــه وبيــن الســور مســافة ال تقــل عــن( ١،٢
م )  .كمــا يجــب أن يكــون التشــطيب الخارجــي مناســب للوحــدة الســكنية وإســتخدام المــواد المعتمــدة فــي جميــع
مــواد التشــطيب ســواء مــواد لألســقف أو الجــدران وذلــك حســب المواصفــات.
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ب ـ إضافة ملحق أرضي ،نموذج الهيئة الملكية رقم ( ٣أو  ٧مطبخ أو مستودع)
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خلف أو بجانب الوحدة الســكنية فقط وال يسمح بالبناء أمام الوحدة السـكنية على أال يتجاوز
إرتفاع البناء (3م ) كحد أقصـى وال يكون مالصق للوحدة الســــكنية وتكون هناك مســــــافة

بينــه وبيــن الوحــدة مســافة ال تقــل عــن (  ١.٢م)  ،وكذلــك عــدم فتــح بــاب مباشــر علــى الملحــق مــن خــارج الوحــدة الســكنية
وأن يكــون مدخــل الملحــق مــن داخــل الفنــاء الخارجــي ،ويجــب أن يكــون مالصــق للســور الخارجــي أو يكــون بينــه وبيــن
الســور مســافة ال تقــل عــن(  ١،٢م)  .كمــا يجــب أن يكــون التشــطيب الخارجــي مناســب للوحــدة الســكنية مــع عــدم إســتخدام
مــواد مخالفــة للمــواد المعتمــدة بالهيئــة الملكيــة  ،و إســتخدام المــواد المعتمــدة فــي جميــع مــواد التشــطيب ســواء
مــواد لألســقف أو الجــدران وذلــك بحســب المواصفــات.

ج ـ إضافــة ملحــق أرضــي ،نمــوذج الهيئــة الملكيــة رقــم (  ٤بمدخــل مســتقل أو  ٥أو  ٦غرفــة ســائق مــع
دورة ميــاه )
أمــام الوحــدة الســكنية فقــط وال يســمح بالبنــاء خلــف الوحــدة الســكنية علــى أال يتجــاوز إرتفاعــه (3م )كحــد أقصــى وال
يكــون مالصق ـ ًا للوحــدة الســكنية ويكــون بينــه وبيــن الوحــدة مســافة ال تقــل عــن(  ١.٢م) ،وكذلــك فتــح بــاب مباشــر مــع
مــوزع قبــل غرفــة النــوم للســائق حســب النمــوذج المعتمــد ويجــب أن يكــون مالصق ـ ًا للســور الخارجــي وال يســمح بوضــع
عتبــه خــارج حــدود األرض المخصصــة  .كمــا يجــب أن يكــون التشــطيب الخارجــي مناســب للوحــدة الســكنية و إســتخدام المــواد
المعتمــدة فــي جميــع مــواد التشــطيب ســواء مــواد لألســقف أو الجــدران وذلــك بحســب المواصفــات.
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الفراغ مصمم لغرفة مســـــــــــــتقبلية أو بلكونة حسب المخطط األصلي المعتمد ،وعدم فتح
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نوافــذ مطلــة علــى الجيــران ويتــم فتــح نوافــذ علــى الفنــاء الداخلــي للوحــدة الســـــــــكنية مــع توفيــر ســواتر للخصوصيــة،
علــى أال يتجــاوز إرتفــاع البنــاء إرتفــاع الــدور األول وإذا كان البنــاء مــن الســقف الحديــدي «قرميــد» ال يتعــدى إرتفاعــه عــن
(  ٠.٥متــر ) ،وكذلــك عــــدم فتــح بــاب مباشــر علــى الغرفــة المســتقبلية مــن خــارج الوحــدة الســـــكنية و يكــون توســعة
للــدور األول فقــط  .كمــا يجــب أن يكــون التشــطيب الخارجــي مناســب للوحــدة الســكنية و إســتخدام المــواد المعتمــدة فــي
جميــع مــواد التشــطيب ســواء مــواد لألســقف أو الجــدران وذلــك بحســب المواصفــات.

هـ ـ إضافة غرفة فوق الكراج وذلك حسب مواصفات الهيئة الملكية
وتكــون فــي الــدور األول فقــط وال يســمح بالبنــاء فــي الــدور األرضــي أو الثانــي ( علــى أال يتجــاوز إرتفــاع البنــاء إرتفــاع
الــدور األول ،ويكــون إرتفــاع الغرفــة كحــد أقصــى(  ٣م) وإذا كان الســقف الحديــدي «قرميــد» أال يتجــاوز البنــاء إرتفاعــه عــن
(  ٠.٥متــر ) ويكــون اإلجمالــي (  ٣.٥متــر ) ،ويكــون مالصــق للوحــدة الســكنية ويتــم فتــح بــاب مــن داخــل الوحــدة الســكنية
وعــدم فتــح بــاب مــن خــارج الوحــدة الســكنية ،مــع توفيــر إرتــداد أمامــي للغرفــة بمســافة(  ٣٫٥م) إن كانــت مســـــــــاحة
قطعــة األرض(  ٣٠٠متــر مربــع ) فمــا فــوق شــريطة عــدم وجــود مســافة كافيــة للتوســع داخــل حــدود األرض ،أمــا إذا
كانــت مســاحة قطعــة األرض (  ٣٠٠متــر مربــع أو أقــل ) مــن ذلــك يتــم البنــاء علــى كامــل مســاحة الكــراج  .كمــا يجــب أن
يكــون التشــطيب الخارجــي مناســب للوحــدة الســكنية وعــدم إســتخدام مــواد مخالفــة للمــواد المعتمــدة بالهيئــة الملكيــة
 ،و إســتخدام المــواد المعتمــدة فــي جميــع مــواد التشــطيب ســواء مــواد لألســقف أو الجــدران وذلــك بحســب المواصفــات.
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و  -صبة خيمة ( بيت شعر ) وذلك حسب مواصفات الهيئة الملكية
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يتم البنــــاء بالطابوق بإرتفاع( 70ســــم) (صبة خرســــــانية) مع هيكل حديدي لخيمة القماش
بعدد خيمة واحدة أمام الوحدة الســـــكنية وذلك حســــب مواصفــات الهيئة الملكيةعلم ًا بأن
الخيمة ال يوجد لها تصريح رسمي .

ز  -إضافة سور خارجي للوحدة السكنية وذلك حسب مواصفات الهيئة الملكية
علــى أال يزيــد إرتفــاع الســور عــن ( ٣متــر ) كحــد أقصــى ويســمح بوضــع « كرانيــش » بطــول (  ٠.٥متــر) فقــط ويكــون
اإلجمالــي الطولــي(  ٣.٥متــر) للســور كامـ ً
ا وعــدم بنــاء ســور خارجــي للوحــدات الســكنية التــي ال يوجــد لهــا ســور خارجــي إال
بعــد القيــام بالرفــع المســاحي مــن قبــل إدارة التخطيــط العمرانــي وذلــك بوضــع محــددات » أســياخ حديديــة « علــى حــدود
األرض المخصصــة  ،كمــا يجــب أن يكــون التشــطيب الخارجــي مناســب للوحــدة الســكنية وعــدم إســتخدام مــواد مخالفــة
للمــواد المعتمــدة بالهيئــة الملكيــة ،و اســتخدام المــواد المعتمــدة فــي جميــع مــواد التشــطيب وذلــك بحســب المواصفــات.

س  -فتح أو تغيير أبواب
 -١فتــح بــاب رئيســي (ال يزيــد عــرض البــاب عــن 2م) حســب مواصفــات الهيئــة الملكيــة وال يســمح بوضــع عتبــه خــارج حــدود
األرض المخصصــة .
 -٢تغييــر مــكان البــاب الخارجــي فــي الواجهــة األماميــة حســب مواصفــات الهيئــة الملكيــة وال يســمح بوضــع عتبــه خــارج
حــدود األرض المخصصــة .
 -٣فتــح بــاب خدمــة ( ال يزيــد عــرض البــاب 1.10م) حســب مواصفــات الهيئــة الملكيــة علــى أال يتجــاوز مجمــوع األبــواب عــدد
( )3أبــواب فــي الواجهــة األماميــة ويشــمل ذلــك بــاب غرفــة الســائق كحــد أقصــى وبخــاف ذلــك يجــب أخــذ موافقــة اإلدارات
المعنية وال يسمح بوضع عتبه خارج حدود األرض المخصصة .

16

وحدة ضبط المخالفات والتعديات اإلنشائية

كتيب توعوي بالمخالفات اإلنشــائية ورخص البناء الفورية

ش  -الترميم الداخلي
Ya
nb
u

l
ya
Ro

 -١ترميم داخلي (دهان الوحدة الســكنية) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٢ترميم داخلي (دورات المياه والمطبخ ) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٣ترميم داخلي (تغيير األرضيات داخل الوحدة السكنية) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٤ترميم داخلي (عمل عزل مائي) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٥ترميم داخلي (عمل لياسة للسور) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٦ترميم داخلي ( تغيير وتركيب األسقف المستعارة الجبس ) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٧ترميــم داخلــي ( إزالــة جــدار داخلــي ) علــى أن ال يتأثــر الهيــكل اإلنشــائي ويتــم التنفيــذ تحــت إشــراف ومســؤولية مكتــب
هندســي حســب مواصفــات الهيئــة الملكيــة
 -٨ترميم داخلي ( إضافة أو إزالة جدار داخلي من الجبس )حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٩ترميم داخلي (نقل باب داخلي ) حسب مواصفات الهيئة الملكية
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ص  -الترميم الخارجي
 -١ترميم خارجي (دهان الوحدة السكنية) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٢ترميم خارجي (عمل لياسة للوحدة السكنية) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٣ترميم خارجي (تغيير أرضيات الفناء الخارجي للوحدة السكنية) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٤ترميم خارجي إضافة سواتر خصوصية ( لوفر ألمنيوم ) للنوافذ والسور الخارجي حسب مواصفات الهيئة
الملكية.
 -٥ترميم خارجي (نقل باب خارجي )حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٦إضافة وارش السطح ( ال يتجاوز إرتفاعه كحد أقصى 1.50م) حسب مواصفات الهيئة الملكية
 -٧إضافة السواتر للسور الجانبي والخلفي (كحد أقصى 1.50م لوجود جار) حسب مواصفات الهيئة الملكية.
 -٨إضافة الســــواتر للســــور األمامــي والجانبي والخلفي (كحد أقصى  0.5م لعدم وجود جار) حســــب مواصفـات الهيئة
الملكية
 -٩رفع السور الخارجي ( ال يتجاوز إرتفاعه كحد أقصى  ٣م) حسب مواصفات الهيئة الملكية.
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ض  -إضافة موقف سيارة مظلل حسب نموذج الهيئة الملكية
وذلك بعد أخذ الموافقة من إدارة التخطيط العمراني لفتح الكراج أو نقل الكراج
وذلك وحسب مواصفات الهيئة الملكية.

ط  -إضافة السواتر:
 -١إضافة وارش السطح ( ال يتجاوز كامل إرتفاعه كحد أقصى ١,٨٠م ) حســب مـواصفات الهيئة الملكية.
 -٢إضافة السواتر للسور الجانبي (كحد أقصى 1.50م لوجود جار) حسب مواصفات الهيئة الملكية.
 -٣إضافة السواتر للسور الخلفي (كحد أقصى 1.50م لوجود جار) إجمالي ارتفاع السور شامل الساتر ال يزيد عن
 ٤٫٥م ( الجانبي والخلفي ) حسب مواصفات الهيئة الملكية.
 -٤إضافة السواتر للسـور األمامي والجانبي والخلفي (كحد أقصى  0.5م لعدم وجود جار) إجمالي ارتفاع السور شامل
الساتر في الجهة األمامية ال يزيد عن  ٣٫٥م حسب مواصفات الهيئة الملكية.
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