هيئة تطوير بوابة الدرعية

كتيب إرشادات تقديم المخططات
سكني | الرياض  ،الدرعية | T3.2

V00

عنوان الرسمة

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

معلومات األرض

اسم المالك :

معلومات المالك

رقم الهوية الوطنية :
معلومات االستشاري :

اسم االستشاري و الشعار

جدول المراجعة :

جدول المراجعة

المالحظات :

المالحظات
*المرجع ألرقام البنود أعاله هي قائمة المراجعة الخاصة بمقطع T3.2

الرموز :

الرموز

مفتاح الرسم :

مفتاح الرسم

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

ختم المكتب الهندسي
ختم هيئة تطوير بوابة الدرعية
عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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التاريخ
عنوان اللوحة

رقم اللوحة
مقاس اللوحة  -مقياس الرسم  -اتجاه الشمال

الموقع العام

البند

1:10
0
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

اسم المالك :
رقم الهوية الوطنية :

نسبة التغطية األرض

1

جار (أرض فضاء)

معلومات االستشاري :

تشكل نسبة تغطية مسطح البناء في قطعة األرض.
26م

•
•
•

( T3.1أراضي أكبر من  2,500متر مربع) = %40
( T3.1أراضي أكبر من  1,000متر مربع) = %60
( T3.2أراضي أصغر من  1,000متر مربع) = %70

مساحة األرض
624م2

جدول المراجعة :

نسبة البناء
%63.69
397.45م2
المالحظات :

24م

24م

جار (أرض فضاء)

جار قائم مبني على االشتراطات
البناء السابقة

الرموز :

مفتاح الرسم :

26م
اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

الوجهة الرئيسية

شارع
عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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البند

الدور األرضي

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

اسم المالك :

6

رقم الهوية الوطنية :

الواجهــات المتقدمة والمتراجعة
نسبة الواجهة المبنية %60من الواجهة األمامية في االرتداد
األمامي بين ( 0و  2متر) للفلل التي مساحتها أصغر من
 1,000متر مربع ( .)T3.2و  %30من الواجهة األمامية
بين ( 0و  2متر) للفلل التي مساحتها أكبر من  1,000متر
مربع ()T3.1

معلومات االستشاري :

32

مساحة الفناء الداخلي
تشكل مساحة الفناء الداخلي  20متر مربع كحد أدنى للفلل
التي مساحتها أصغر من  1,000متر مربع ( )T3.2و
 30متر مربع للفلل التي مساحتها أكبر من  1,000متر
مربع ()T3.1

جدول المراجعة :

 :T3.1أقصر طول ضلع للفناء 5.متر.
 :T3.2أقصر طول ضلع للفناء 4.متر.
5.25

35

تشكل مساحة الفناء األدوار العلوية
 37.01م2

بروز كتلة من األدوار العلوية على الفناء الداخلي
بقدر ال يتجاوز  1متر و ال يتجاوز  %40من محيط الفناء في
حال كانت مساحة الفناء على الحد األدنى.

7.05

المالحظات :

محيط التغطية على الفناء من
كامل األدوار العليا بنسبة
% 53.47

تشكل مساحة الفناء للدور
األرضي  42.48م2

5.25

الرموز :

مفتاح الرسم :

2م

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

2.0

7.6

2.3

5.9

الواجهة المتقدمة % 60.38
الواجهة المتراجعة %39.62

عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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كتل األدوار العلوية على الفناء

6.0

2.2

البند

الدور األول

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

ارتدادات األدوار العليا

اسم المالك :
رقم الهوية الوطنية :

7

معلومات االستشاري :

االرتداد ال يقل عن  2متر لألدوار العلوية للواجهة
الخلفية والواجهة اليمنى.
ارتداد الواجهة الخلفية 2م

جدول المراجعة :

ارتفاع السترة الى  1.8م
إلمكانية فتح النوافذ عليها

النوافـذ علـى الواجهـة الخلفيـة في الدور األول
فـي حـال بنـاء الـدور األرضي على الصامت

يجب االرتداد  2متر ووضع سترة بارتفاع  1.80متر.

المالحظات :

ارتداد الواجهة اليمنى 6م

الرموز :

مفتاح الرسم :

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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44

البند

الملحق العلوي

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

ارتدادات األدوار العليا

اسم المالك :
رقم الهوية الوطنية :

7

معلومات االستشاري :

االرتداد ال يقل عن  2متر لألدوار العلوية للواجهة
الخلفية والواجهة اليمنى.
ارتداد 2م

نسبة بناء الملحق العلوي
جدول المراجعة :

تشكل نسبة البناء في الملحق العلوي  %50من مساحة السطح
منطقة عناصر الخدمة

المالحظات :

ارتداد الوجهة اليمنى  11.25م

الرموز :

مفتاح الرسم :

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة

12

APRIL 2021

AR

102

مقياس اللوحة  A1 :مقياس الرسم  1:50 :سهم الشمال

نسبة الملحق %38.37
 131.15م2

البند

قطاع أ  -أ

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

ارتفاع سترة الملحق العلوي 0.4م

ارتفاع األدوار

اسم المالك :
رقم الهوية الوطنية :

3

ارتفاع دور الملحق 3.2م

معلومات االستشاري :

المبنى الرئيسي يتكون من عدد أدوار  2.5دور
وبارتفاع كلي عن  12متر للمبنى

منسوب ارتفاع الوحدة

ارتفاع الدور األول 4م
جدول المراجعة :

13

ارتفاع المبنى عن مستوى الرصيف  0.45متر كحد
أقصى

ارتفاع األسوار الجانبية والخلفية

ارتفاع الدور األرض 4م

25

ارتفاع السور الجانبي 3م

ارتفاع األسوار الخلفية والجانبية  3متر

ارتفاع دروة السطح
مستوى الرصيف
المالحظات :

1:10
0

سترة المالحق العلوية ارتفاعها من  0.40 – 0.20متر

الرموز :

ارتفاع سترة السطح 1.8م
مفتاح الرسم :

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

منسوب ارتفاع الوحدة 0.4م
عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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ارتفاع دروة السطح  1.80متر

ارتفاع سترات المالحق العلوية واألرضية

قطاع ب  -ب

مستوى الشارع
مستوى الرصيف

37

38

البند

الواجهة الرئيسية

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

ارتفاع األسوار الجانبية والخلفية

اسم المالك :
رقم الهوية الوطنية :

25

معلومات االستشاري :

استخدام دهان لنوعين من األلوان
في الواجهات
B29471
CABEA8
نافذة X 1
3م

نافذة X 4
3م

منطقة استخدام العناصر النجدية
في الواجهة

جدول المراجعة :

ارتفاع األسوار الخلفية والجانبية  3متر

نسبة التزجيج في الملحق األرضي

11

يحتوي الملحق األرضي على مساحة  2متر مربع
من النوافذ على الواجهات المطلة على الشارع كحد أدنى.

مرجع لرسم مفصل T101

نافذة X 3
 3.1م

استخدام األبواب المخفية لغرفة
الكهرباء.
لتفاصيل أكثر راجع الرسم التفصيلي من الرسومات
التنفيذية برقم E101

نافذة X 3
 3.6م

ارتفـاع جلسـة النافذة فـي الدور األرضي
للواجهات المطلة على الشـارع
نافذة الملحق
 3.45 X 1م

39

ارتفاع جلسة النافذة (عتبة النافذة السفلية) من
الرصيف  1.40متر كحد أقصى.

ارتفاع جلسة النافذة  0.6م

مستوى الرصيف

نســبة النوافــذ للواجهــات المطلــة علــى
الشــارع

41

المالحظات :

وضع نوافذ بنسبة %20من مساحة واجهة الدور األرضي و
 %20من مساحة واجهة الدور األول للواجهات المطلة على
الشارع.

الواجهة الجانبية اليمنى

1:10
0

األلوان

التقيد باأللوان الخاصة باألنماط المحلية و التقليدية
وفقا لكود األلوان التي تتوافق مع األلوان الطبيعية أو الصحراوية
لمنطقة الدرعية .

الرموز :

العناصر النجدية
استخدام عناصر معمارية نجدية بشكل معاصر
تتوافق مع الطابع العمراني لمنطقة الدرعية (ال ينطبق
على األراضي الواقعة في حي عرقة).

مفتاح الرسم :

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

ارتفاع السور الجانبي 3م

عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة

47
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مستوى الشارع
مستوى الرصيف

48

البند

الواجهة الخلفية

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

اسم المالك :

ارتفاع األسوار الجانبية والخلفية

رقم الهوية الوطنية :

25

معلومات االستشاري :

ارتفاع األسوار الخلفية والجانبية  3متر

النوافـذ علـى الواجهـة الخلفيـة في الدور األول
فـي حـال بنـاء الـدور األرضي على
الصامت
جدول المراجعة :

ارتفاع السترة الى 8.1م
إلمكانية فتح النوافذ عليه

يجب االرتداد  2متر ووضع سترة بارتفاع  1.80متر.

ارتفاع السور الجانبي 3م

مستوى الشارع
مستوى الرصيف
المالحظات :

الواجهة الجانبية اليسرى

1:10
0

الرموز :

مفتاح الرسم :

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

ارتفاع السور الجانبي 3م

عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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مستوى الرصيف

45

البند

السور

1:100
رقم المخطط :

رقم القطعة :

رقم الصك :

الحي السكني :

اسم المالك :

ارتفاع سور الواجهة المتقدمة

رقم الهوية الوطنية :
معلومات االستشاري :

23

ارتفاع السور المزخرف  1.50متر لألسوار المتقدمة

ارتفاع سور الواجهة المتقدمة
ارتفاع السور المزخرف  2.20متر لألسوار المتراجعة

ارتفــاع الجــزء المصمت فــي الســور المزخرف
فــي الواجهــة المتقدمــة

جدول المراجعة :

ارتفاع الجزء المصمت في السور المزخرف عن  0.75متر
لألسوار المتقدمة
جزء مصمت من السور بارتفاع 0.75م
ارتفاع الجزء المزخرف من السور  0.75م
جزء مصمت من السور
بارتفاع 0.75م

ارتفاع كامل سور الواجهة
المتقدمة  1.5م

ارتفاع الجزء المصمت في السور المزخرف عن  1.80متر
لألسوار المتراجعة

سور الواجهة المتقدمة
مستوى الرصيف
المالحظات :

المناظير
الرموز :

مفتاح الرسم :

اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية

اعتماد المكتب الهندسي

عنوان اللوحة :

عنوان اللوحة
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ارتفــاع الجــزء المصمت فــي الســور المزخرف
فــي الواجهــة المتراجعة

28

