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1.يعتبــر مــا ذكــر فــي جميــع الوثائــق الخاصــة بالكــود العمرانــي لمنطقــة وادي حنيفــة مــن أنظمــة واشــتراطات عمرانيــة ومعماريــة
ً
هــي المرجــع األساســي ،مــع إلغــاء أيــة ضوابــط واشــتراطات ســابقة تتعــارض معهــا  ،فضــا عــن تأكيــد االلتــزام باالشــتراطات الخاصــة
باألمــن والســامة المطلوبــة وكــود البنــاء الســعودي ،وغيرهــا مــن االشــتراطات البلديــة .كمــا نؤكــد بــأن وثائــق الكــود العمرانــي
لمنطقــة وادي حنيفــة بمــا تحويــه مــن ضوابــط واشــتراطات تخضــع للمراجعــة بشــكل دوري ويتــم العمــل علــى تطويرهــا وتحديثهــا.
2.ليــس مــن شــأن االلتــزام بالضوابــط واالشــتراطات المشــار إليهــا أعــاه إنشــاء أي حــق للرجــوع علــى الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض
بأيــة مطالبــات أو تعويضــات عــن أيــة أضــرار قــد تنشــأ كنتيجــة للتقيــد بهــذا االلتــزام أو بســببه.
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يسمح بأنماط التطوير التالية في مقطع المزارع (المنطقة الريفية) T2.1

 .٢المنتجع الريفي

 .١السكن الخاص بمالك المزرعة

•منتجع ذو طابع ريفي يتكون من عدد من الوحدات التأجيرية (شاليهات) ومناطق ترفيهية مشتركة

•مزرعة خاصة لالستخدام الشخصي ،ويمكن بناء مسكن خاص فيها لصاحب المزرعة.

ال تتعارض مع بيئة وطبيعة المنطقة.

•الحد األدنى لمساحة األرض =  25,000متر مربع*.

•الحد األدنى لمساحة األرض =  25,000متر مربع.

•الحد األدنى لعرض قطعة األرض على الشارع الرئيسي  60متر*.

•الحد األدنى لعرض قطعة األرض على الشارع الرئيسي  60متر*.

 .٣التسوير للمزارع
•أرض زراعية خاصة يمكن تسويرها وإضافة بعض االستعماالت والمنشآت المساندة ،وتكون رخصة التسوير مؤقتة لمدة ( )٣ثالث سنوات.
•الحد األدنى لمساحة األرض =  25,000متر مربع*.
•الحد األدنى لعرض قطعة األرض على الشارع الرئيسي  60متر*.

ويمكن إضافة االستخدامات التجارية التالية بشرط الحصول على رخصة (تشغيل) إضافية**:

يمكن إضافة االستخدامات الخدمية المساندة التالية ألي من أنواع التطوير أعاله:
سكن خاص بعمالة المزرعة

تربية المواشي

البيوت المحمية

التخزين

مطعم

•يرجى مراجعة الهيئة الملكية لمدينة الرياض للمشاريع التجارية التي تزيد مساحتها عن  50,000متر مربع.
* تستثنى قطع األراضي الموجودة والمعتمدة قبل اعتماد تطبيق هذا الكود من ضوابط واشتراطات مساحات وأبعاد قطع األراضي فقط.
** على أن يتم االلتزام بالضوابط واالشتراطات الخاصة بكل استخدام كما هو مذكور في هذا الدليل.
الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

منفذ بيع

الخدمات البيطرية
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يجب االلتزام باالشتراطات والضوابط التالية ألنماط التطوير المختلفة
 -٢المنتجع الريفي

 -١السكن الخاص بمالك المزرعة
ضوابط نسبة تغطية األرض

ضوابط نسبة تغطية األرض

 10%كحد أقصى

 10%كحد أقصى

•ويمكن أن تصل إلى  15٪في

•ويمكن أن تصل إلى  15٪في

حال استبدال السور بسياج

حال استبدال السور بسياج

نافذ (انظر إلى أحكام السور

نافذ (انظر إلى أحكام السور

النافذ).

النافذ).
•ال يتم احتساب مساحات السفح

•ال يتم احتساب مساحات السفح
والظهار عند حساب نسبة

والظهار عند حساب نسبة

تغطية األرض.

تغطية األرض.

عدد األدوار المسموح بها

عدد األدوار المسموح بها
•دورين كحد أقصى للمبنى

•دورين كحد أقصى للمباني

الرئيسي والشاليهات.

الرئيسية.

•دور واحد كحد أقصى للمالحق

•دور واحد كحد أقصى للمالحق

والمنشآت اإلضافية.

والمنشآت اإلضافية.

االرتدادات للمبنى الرئيسي
والشاليهات

االرتدادات للمبنى الرئيسي
نوع الواجهة
الواجهات من
جهة المجاورين

نوع الواجهة

االرتداد

الواجهات من

 5متر كحد أدنى.

جهة المجاورين

االرتداد
 5متر كحد أدنى.

الواجهات األخرى  10متر كحد أدنى.

الواجهات األخرى  10متر كحد أدنى.

الكثافة البنائية

المساحة البنائية للشاليه

•يسمح ببناء مبنى رئيسي
واحد لكل  12,500متر مربع من
مساحة األرض.
•ال يتم احتساب مساحات السفح
والظهار عند حساب الكثافة
البنائية.

يجب أن ال تقل مساحة تغطية
كتلة المبنى

الشاليه الواحد عن  100متر مربع

حدود الملكية

وال تزيد عن  250متر مربع.

•يسمح ببناء الملحق على حد الملكية (الصامت) أو يرتد  10متر كحد أدنى من جميع
الواجهات ،ما عدا من جهة المجاورين يكون البناء على حد الملكية (الصامت) أو يرتد
 5متر كحد أدنى.
ُ
•يمنع بناء القبو.

كتلة المبنى

•يسمح بمبنى رئيسي واحد لكل منتجع لإلدارة واالستقبال (ويمنع أن يحتوي على
وحدات تأجيرية مثل قاعات االحتفاالت والغرف الفندقية).
•يسمح ببناء مالحق دور واحد كمباني إدارية (غير قابلة للتأجير) على الصامت في
الواجهة الرئيسية.
ُ
•يمنع بناء القبو.

 -٣التسوير للمزارع
•يجب تسوير المزارع وتحديد حدود ملكيتها بسور مبني ،يكون ارتفاعه  0.50متر ،ويمكن اضافة سياج نافذ فوق السور بارتفاع  1.70متر (يكون إجمالي ارتفاع السور  2.20متر كحد أقصى).
•يجب أن ال تقل نفاذية السياج عن ( 80%انظر إلى أحكام األسوار).
الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة
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اشتراطات وضوابط االستخدامات التجارية والخدمية المساندة

اشتراطات لالستخدامات الخدمية المساندة
تربية المواشي

التخزين

•نسبة التغطية  5%من مساحة األرض بحد أقصى وعلى
أن ال تتجاوز  500متر مربع.

•نسبة التغطية  5%من مساحة األرض بحد أقصى ،وعلى
أن ال تتجاوز  500متر مربع.

•يجب االرتداد بما ال يقل عن  20متر من حدود الملكية
من جميع الجهات.

•يجب االرتداد بما ال يقل عن  10متر من جهة الشوارع.

•يمنع استخدام النشاط إلنتاج اللحوم والبيع التجاري.
•عدد المواشي محدود ،بحد أقصى  10مواشي  /هكتار
وتكون لالستعمال الشخصي فقط.

سكن خاص بعمالة المزرعة

البيوت المحمية

•نسبة التغطية  5%من مساحة األرض بحد أقصى.
•يجب االرتداد بما ال يقل عن  20متر من جهة الشوارع.
•يجب حجب البيوت المحمية حتى ال تكون مرئية من
الشارع ومشوهة للمنظر العام.

•يسمح بدور واحد فقط.
•يسمح بتخزين منتجات المزرعة وما تحتاجه من مواد
ومعدات فقط.

•مساحة البناء  100متر مربع كحد أقصى وتشمل السكن
وخدماته.
•يجب االرتداد بما ال يقل عن  10متر من جهة الشوارع.
•يسمح بدور واحد فقط.
•يجب أن يكون استخدامه محصورا على العمالة
العاملين بالمزرعة.

•يكون االرتفاع  5متر كحد أقصى.

•يجب تكسية المخزن بمواد تتوافق مع الطابع العام
لوادي حنيفة وتتبع لوحة األلوان في هذا الدليل.

•يجب التقيد بالضوابط المعمارية ولوحة األلوان في
هذا الدليل.

• يجب التقيد باشتراطات الدفاع المدني للمستودعات.

االستخدامات التجارية* (يلزم الحصول على رخصة نشاط تجاري)
منفذ بيع

مطعم

•يسمح بإقامة مطعم واحد على األراضي التي تتراوح مساحتها بين
 10,000و  25,000متر مربع ،ثم يسمح بإضافة مطعم واحد إضافي لكل
 25,000متر مربع.
•يجب أن يرتد المطعم وجميع مرافقه ومن ضمنها المواقف بمسافة 10
متر من جهة الشارع ويجب تشجير االرتداد لحجب المواقف والخدمات.
•مساحة البناء  150متر مربع كحد أقصى.

•يجب أن تكون مساحة منفذ البيع  40متر مربع كحد أقصى.
•يجب أن يكون منفذ البيع على الواجهة الرئيسية ،واليتجاور عرضه على
الواجهة الرئيسية  5متر.
•يسمح ببيع منتجات المزرعة فقط ،ويمنع التوزيع إلعادة البيع في منافذ
بيع أخرى.

•يسمح بدور واحد فقط ،مع إمكانية استخدام السطح كجلسات خارجية.

•يسمح بدور واحد فقط.

•يجب أن تكون الجلسات الخارجية متسقة مع البيئة المحيطة للمزرعة من
ناحية التشجير والمواد واأللوان.

•يجب توفير  3مواقف بحد أدنى وتكون داخل حدود الملكية.

•المقاعد الخارجية  100مقعد كحد أقصى ،ويجب توفير موقف سيارة لكل
 4مقاعد.

الخدمات البيطرية

•نسبة التغطية  5%من مساحة األرض بحد أقصى ،وعلى أن ال تتجاوز 500
متر مربع.
•يجب االرتداد بما ال يقل عن  10متر من جميع الجهات.
•يسمح بدور واحد فقط.
•يجب التخلص من النفايات البيولوجية بما يتوافق مع اشتراطات البلدية.
•يجب توفير منطقة تحميل وتنزيل للحيوانات الكبيرة مثل اإلبل والبقر ويجب
أن تستوعب حركة شاحنات النقل.
ً
ً
مساء.
•ساعات العمل محدودة ،من  6صباحا حتى 3

•ال يسمح بتقديم خدمة توصيل الطلبات.

* يجب التقيد باشتراطات الجهات ذات العالقة فيما يخص كل نشاط تجاري ،وال يسمح بأي استخدامات تجارية غير التي ذكرت إال بموافقة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة
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بجب التقيد باالشتراطات والضوابط التالية فيما يتعلق باالرتفاعات

 1.80م

االرتفاعات
ارتفاع الدور

 ٤.٠٠م

 4متر كحد أقصى.

الدور األول

 ٠.٤٠ - ٠.٢٠م

ارتفاع دروة الملحق

 0.20متر كحد أدنى.
 0.40متر كحد أقصى.

ارتفاع دروة السطح

 1.80متر.

 ٤.٠٠م

ملحق

•تحسب ارتفاعات األدوار من مستوى سطح البالطة الخرسانية إلى سطح البالطة الخرسانية التي تليها.
الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

 ٤.٠٠م
الدور األرضي

األسوار| T2.1

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة
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ضوابط األسوار حسب أنواعها

 .2سور الواجهة المتراجعة.
تنقسم األسوار إلى ثالثة أنواع حسب مواقعها في قطعة األرض .1 :سور الواجهة المتقدمة.
التعرف على نوع الواجهة إذا ما كانت متقدمة ،متراجعة أو جهة المجاورين يساعد على تطبيق أحكام السور بالصورة الصحيحة.
 .1الواجهة المتقدمة

 .2الواجهة المتراجعة

هي المساحة الواقعة بين حدود الملكية وأدنى ارتداد مسموح به (10متر)
من واجهات الشارع وال يكون سور الواجهة المتقدمة إال فيها.

هي المساحة الواقعة خلف أدنى ارتداد مسموح به ( 10متر) من واجهات
الشارع وال يكون سور الواجهة المتراجعة إال فيها.

حدود امللكية

حدود امللكية

 .3أسوار حدود الملكية (جهة المجاورين).

 .3حدود الملكية (جهة المجاورين)

منطقة الواجهة املتقدمة

منطقة الواجهة املرتاجعة

حدود امللكية

سور

سور

سور

في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون أقصى ارتفاع له  2.2متر.

في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون أقصى ارتفاع له  3متر.

•تحسب كل االرتفاعات من مستوى الرصيف ،وفي حال عدم وجود رصيف تحتسب االرتفاعات من بعد  0.15متر من مستوى الشارع.
•في رخصة التسوير للمزارع ال تنطبق أحكام الواجهتين المتقدمة والمتراجعة ،ويجب االلتزام بأحكام السور النافذ المذكورة في هذا الدليل.

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

يلزم بناء األسوار في هذه المنطقة بارتفاع  3متر.
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أحكام األسوار

أحكام عامة لألسوار
•يمنع استخدام الزجاج المكسور ،األسالك الشائكة وأي مواد مشابهة في األسوار.
•توضع البوابات ومداخل السيارات بعد  3متر كحد أدنى من تقاطعات الشوارع.
•يجب أن يكون السور وأي من الهياكل الداعمة له داخل حدود قطعة األرض.
•يجب مراعاة دليل تصميم األسوار حسب «شروط ومواصفات بناء األسوار في منطقة وادي حنيفة» الصادر من
الهيئة الملكية لمدينة الرياض ،بما ال يتعارض مع أحكام األسوار الخاصة بالكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة
الموضحة في هذا الدليل.

أحكام السور النافذ
ويمكن إضافة سياج ال يحجب الرؤية (بنسبة نفاذية التقل عن  )80%بارتفاع  1.7متر كحد أقصى فوق السور الحجري
(إجمالي االرتفاع  2.2متر)*.

بناء سور الواجهة المتقدمة بارتفاع ال يزيد عن  0.5متر*.

 2.2متر
كحد أقصى

0.5متر
كحد أقصى

0.5متر
كحد أقصى

تغطية األسوار

يمنع تغطية األسوار باأللواح المعدنية و اللوح الدعائية واألقمشة ونحوها.

*تحسب ارتفاعات األسوار من مستوى الرصيف ،وفي حال عدم وجود رصيف تحتسب االرتفاعات من بعد  0.15متر من مستوى الشارع.

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة
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أمثلة توضيحية لتصاميم األسوار

مثال 1

مثال 2

مثال 3

مثال 4
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يجب التقيد باألحكام العامة التالية
مدخل السيارة
•يجب أن ال تشغل مداخل السيارة (الكراجات) أكثر من
 30%من عرض الواجهة المطلة على الشارع.
•يمنع بروز منحدر مدخل السيارة خارج حدود الملكية
ويمنع بروزه على الرصيف.

موقع مواقف السيارات

المالحق

يجب أن تكون جميع مواقف السيارات داخل حدود الملكية.

تشغل المالحق والمباني اإلضافية  30%كحد أقصى من
الواجهة الرئيسية.

يمنع فتح أبواب المباني على الشارع مباشرة.

كية

لمل

ود ا

حد

موقع األبواب

مل

حق

ح

دود

ال
ملكي

ة

ممارسات خاطئة في المنتجعات الريفية

خزان الصرف الصحي

•يمنع فتح الشاليهات على الشوارع
الخارجية.

•يمنع استخدام خزان الصرف الصحي إال
في حال عدم وجود شبكة الصرف.

•يجب االهتمام في تصميم وتوزيع
الشاليهات بما يتسق مع البيئة المحلية
والطبيعية للمنطقة.

•يجب عزل خزانات الصرف لمنع أي تسريب
واإلضرار بالتربة والمياه الجوفية.

األنماط والتشكيالت المعمارية
يمنع استخدام األنماط والتشكيالت
المعمارية الغريبة عن المنطقة مثل األكواخ
الخشبية واألسقف المائلة (مثل القرميد)
بجميع أشكالها في كافة المباني.

اإلضاءة
•يجب االلتزام بكود اإلضاءة المعتمد من
الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
•يجب مراعاة الجيران عند وضع اإلضاءات
القوية مثل أعمدة اإلنارة العالية وعدم
توجيهها نحوهم.

جار

خزان صرف صحي

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

السواتر
ُ
يمنع تركيب السواتر المعدنية وغيرها من
المواد على األسوار وأسطح المباني.
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يجب التقيد باألحكام العامة التالية
األحكام المتعلقة بالسفوح والظهار

إنشاء الدرج على السفوح

•تمنع كافة أنواع التطوير على الظهار*.

•أقصى عرض للدرج  3متر.

•تمنع أعمال الحفر أو البناء أو تغيير تضاريس السفح والمنحدر وحوافه ،و تعتبر األرض جزء من السفح عندما تتجاوز
نسبة الميول .12%

•يجب أن تكون مواد تكسية الدرج عالية الجودة ومتينة مثل حجر الرياض الطبيعي أو الخشب وتحظر الخرسانة
المكشوفة.

•يجب أن ترتد المباني والمنشآت ما ال يقل عن  8متر من الحافة السفلية للسفح.

•يجب أن يتطابق اللون مع األلوان الطبيعية للوادي ويتم اختياره من لوحة األلوان.

•يجب االرتداد ما ال يقل  10متر عن حدود مجرى السيل.
•تمنع التعديات مثل إنشاء الجدران الداعمة ،ويتطلب األمر الحصول على موافقة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
•تمنع إضاءة السفوح باإلضاءات الملونة.

نسبة الميول أكبر من %12
ظهار الوادي
(يمنع البناء)

سفح الوادي
(يمنع البناء)

ارتداد  8متر من
حافة السفح
(يمنع البناء)

بطن الوادي
(يسمح البناء)

ارتداد  10متر من حواف مجرى السيل
(يمنع البناء)

* يجب ان يتم تقديم رفع مساحي لتوضيح مناطق الظهار والسفوح ضمن قطعة األرض.
الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة
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الضوابط البيئية وضوابط تنسيق المواقع
الضوابط البيئية
•يجب الحفاظ على البيئة الطبيعية الحالية من أشجار وقنوات تصريف ونحوها وعكس تأثيرها على المباني واحترام
المعالم والتضاريس الطبيعية.
•يجب أن يتم استبدال األشجار الميتة خالل أسبوعين كحد أقصى.

ضوابط تنسيق المواقع
•يجب أن يغطي الشجر بحد أدنى  5%من مساحة قطعة األرض بكثافة شجرة واحدة لكل  50متر مربع.
•تزرع األشجار/النخيل بتباعد  10متر على طول السور المطل على الشارع وفي حدود  3متر من داخل حدود األرض.

•في حال وجود أفنية ،يجب أن تكون األفنية واسعة بقدر اإلمكان لتحقيق أقصى قدر من التبريد.

•يجب أن تتبع متطلبات تنسيق المواقع والتشجير وتقنياته دليل نباتات الرياض وبرنامج الرياض الخضراء المعتمد من
الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

•يجب أن يؤدي تصميم المباني الجديدة وتعديل المباني الحالية إلى زيادة كفاءة الطاقة إلى الحد األقصى ،على
سبيل المثال:

•يجب أن يراعى في تصميم وتنسيق المواقع استخدام أنواع النباتات المحلية التي تتحمل الجفاف إلى جانب
االهتمام بأي نباتات طبيعية موجودة لتعزيز النظام البيئي الحالي.

1.استخدام التبريد السلبي مثل توجيه المباني لالستفادة من الرياح السائدة للتهوية أو التظليل بالنباتات.
2.استخدام مواد محلية أو متجددة (مستدامة).
3.استخدام وسائل تظليل دائمة متحركة أو ثابتة.
ً
4.استخدام مواد الرصف الخفيفة لعكس الحرارة بعيدا عن المباني.
5.استخدام األجهزة الموفرة للطاقة.

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

•يجب أن تساهم جميع أعمال الزراعة وتنسيق المواقع في تحقيق طابع بصري متماسك ومتناسق لمنطقة
وادي حنيفة ككل.
•يجب أن يتم تصميم أعمال التشجير على نحو يراعي متطلبات المرافق العامة والتصميم الهندسي والعمراني
للطرق واألماكن العامة.
ً
ً
•يجب تجنب الزراعة المفرطة والمسطحات الخضراء التي تتطلب استخداما مكثفا لمياه الري.
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أحكام األلوان ومواد التكسية

األلوان المسموح استخدامها في واجهات المباني

المواد الممنوعة
•يمنع استخدام المواد ذات األسطح العاكسة في
واجهات المباني مثل أنواع الرخام والجرانيت العاكسة
وألواح األلمنيوم (الكالدينج).

•يمنع استخدام الزجاج ذو األلوان الزاهية ،ويكون الزجاج
شفاف أو بدرجات ألوان مشتقة من نفس لوحة األلوان
المسموح استخدامها في واجهة المباني.

B29471

BF9064

BF8861

D88E51

•يمنع ترك بلوكات األسمنت دون تشطيب.
•يمنع بناء الملحق العلوي بمواد مختلفة عن باقي
المبنى.

CABEA8

بلوكات غير مشطبة

رخــــام وجرانيت عاكس

ألواح ألمنيوم (كالدينج)

زجاج بألوان غير مطابقة

DAB394

D1AE86

D1A77D

F5E0B5

BA925E

DAAA6C

E3BE89

EFC491

EFE6D4

DEC4A3

D9C299

رموز األلوان حسب ()Hex color code
يحظر استخدام األلوان األساسية واأللوان الزاهية التي ال تتوافق مع األلوان الطبيعية أو الصحراوية لمنطقة وادي حنيفة

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

ً
هذه الصفحة تركت فارغة عمدا

الموجهات التصميمية | T2.1
ُ
يوصى باتباع هذه الموجهات التصميمية وذلك لتعزيز الهوية المحلية لوادي حنيفة والطابع العمراني والمعماري
في المنطقة ،كما تساهم هذه الموجهات في تعزيز مبادئ االستدامة وأنسنة البيئة العمرانية.
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واجهات المباني وسماتها
واجهات املباين:

يُراعى عند تصميم الواجهات والتفاصيل الخاصة بها أن تتسق مع الطابع املعامري املحيل ،مع تجنب أي طابع معامري ميثل منطقة جغرافية أخرى ومختلفة.
يُراعــى املقيــاس اإلنســاين يف تصميــم املبــاين والواجهــات وأن تكــون متناســقة برصي ـاً ،ولتحقيــق ذلــك يجــب مراعــاة اختيــار متوضــع الكتــل املناســب عــى طــول
الواجهــات عــى الشــوارع.

اختيار متوضع املباين:
االرتدادات:
طابع وسامت املباين:

يُراعى متوضع املباين عىل قطعة األرض بطريقة تتواءم مع التضاريس الطبيعية والغطاء النبايت بحيث ال تتسبب بأي أرضار بيئية للموقع.
يُشجع استخدام األفنية الداخلية يف التصميم واالستفادة منها يف التهوية واإلضاءة الطبيعية وتوظيفها يف املباين.
يُفضل دامئاً أن ترتد املباين عن الحواف ومجاري السيول مبسافة تزيد عن الحد األدىن املطلوب يف هذا الدليل.
يُراعــى أن تتميــز كافــة الكتــل واملبــاين ضمــن املــروع الواحــد بأســلوب عمــراين واضــح املعــامل بحيــث ترتبــط جميــع العنــارص املعامريــة مــع بعضهــا البعــض بهويــة و طابع
موحــد وبدرجــة مــن االنضبــاط يف التشــكيل و اللغــة التصميميــة .و مــن جملــة هــذه العنــارص املعامريــة الواجــب انســجامها مــع بعضهــا البعــض :املداخــل والفتحــات واألبــواب
واألســقف والــروز والحليــات وجميــع العنــارص املعامرية.

عنارص املباين:
التميز واألصالة:
الربوزات والنتوءات:
أسطح املباين:

يجــب أن ترتبــط و تنســجم املداخــل والنوافــذ مــع الرشفــات واملظــات مــن الناحيــة البرصيــة و الوظيفيــة بحيــث توفــر الظــل وتقلــل مــن درجــة الحــرارة الناجمــة خــال
ســاعات النهــار ،وخصوص ـاً الواجهــات مــن الناحيــة الغربيــة.

يُراعى تجنب الرتابة والنمطية يف تصميم املباين ،بحيث يكون كل مبنى له تصميمه الذي يعكس الهوية املحلية بطريقة خاصة.
يجــب تفــادي اســتخدام عنــارص معامريــة ال ترتبــط بالطابــع الســائد يف املنطقــة ،مثــل الواجهــات املقوســة والزخــارف (الدخيلــة عــى العــارة املحليــة) املضافــة
للتزيــن التــي ال تتناســب مــع طبيعــة املنطقــة.

يُشــجع أن يتــم اســتغالل األســطح حســب آخــر ماتتوصــل إليــه حلــول املبــاين الخــراء ومبــادئ االســتدامة وكفــاءة الطاقــة ،وأن يُســتغل جــزء مــن مســاحات األســطح

كمنطقــة فــراغ ومتنفــس خارجــي.

أسوار وسياجات الحدائق
األسوار األمامية:

تصميم األسوار:

يُشجع عىل أن تكون األسوار قصرية أو نافذة بحيث التحجب املارة من رؤية التشجري واملناظر الطبيعية داخل املزرعة.
ء كانت مصمتة أو مزخرفة) أن تنسجم وتتجانس مع املواد والتصميم املعامري للمبنى.
يُراعى عند تصميم األسوار (سوا ً
يُشــجع عــى االهتــام بتصميــم األســوار بحيــث أن ال تكــون مصمتــة متامـاً ،وإمنــا تحتــوي عــى جوانــب تجميليــة مثــل اســتخدام التبايــن يف املــواد واألعمــدة والفتحــات

والزخــارف ،واالهتــام أيضـاً بتصميــم الســياج املعــدين املزخــرف بنمــط يتــواءم مــع تصميــم املبنــى والطابــع املحــي.

يوىص بالرجوع إىل الفقرات من  1إىل  8من دليل «الرشوط واملواصفات لبناء األسوار بوادي حنيفة  -الصادر من (الهيئة امللكية ملدينة الرياض)2002 ،
البوابات:

يُراعى يف تصميم البوابات واملداخل أن تتناسب مع تصميم املبنى والسور من حيث األلوان واملواد وطابع التصميم.
ت ُســتخدم الحوائــط الســاندة يف املناطــق ذات التغــر يف مســتويات األرض مــن  5أمتــار أو أكــر .كــا يجــب أن تتســق مجموعــة هــذه الحوائــط الســاندة املتدرجــة مــع

الحوائط الساندة:
تنسيق وتشجري األسوار:

الــروط التاليــة:

( )1ال يتجاوز أي مقطع يف االرتفاع أكرث من  2.2مرت.

( )2تكون املسافة األفقية بني كل مقطع واآلخر  2.2مرت كحد أدىن.
يُفضل زراعة النباتات املحلية والشجريات املزهرة عىل امتداد قاعدة األسوار ،وتكون عىل هيئة منافذ يف األسوار أو معلقة عىل السور.

مواقف السيارات
مواقف السيارات:

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

يُوىص برصف مواقف السيارات مبواد تتواءم مع تصميم املبنى ،وأيضاً تتواءم مع الطابع املحيل خصوصاً يف حالة كانت ظاهرة ومكشوفة من الشارع.
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تنسيق المواقع
ء عــى قيمتهــا البيئيــة ومــدى إســهامها يف التنــوع الحيــوي واســتدامتها البيئيــة للنظــام البيئــي .ويجــب مراعــاة
يتــم اختيــار نباتــات املناطــق الجافــة والصحراويــة بنــا ً

توصيــات الدليــل اإلشــادي للنباتــات لربنامــج الريــاض الخــراء الصــادر مــن الهيئــة امللكيــة لتطويــر مدينــة الريــاض.

يجــب أن يكــون الغطــاء النبــايت بالــوادي قليــل الحاجــة للــاء والرعايــة ويضــم مجموعــة متنوعــة مــن النباتــات والشــجريات املحليــة بحيــث تتمكــن مــن مقاومــة املنــاخ

تنسيق املواقع:

الصحــراوي.

تتــم زراعــة النباتــات وتنســيق املوقــع بشــكل متناســق مــع الطابــع والســات ملنطقــة وادي حنيفــة ،كــا يتــم تشــجيع اســتخدام الصخــور الصحراويــة ،وتحــايش أنــواع
الزراعــة التــي تحتــاج إىل كميــات مفرطــة مــن امليــاه.

ال يفضــل زراعــة العشــب الكثيــف ونحوهــا مــن النباتــات التــي تحتــاج لكميــة كبــرة مــن امليــاه .كــا يجــب عنــد تنســيق املوقــع أن يؤخــذ يف االعتبــار مبــادئ الزراعــة

املحافظة عىل األشجار:
الحواف عىل السفح:

املالمئــة للمنطقــة (زيروســكيب) التــي تحتــاج إىل مســتوى منخفــض مــن ميــاه الــري.
يُفضل اختيار مواقع املباين يف املزارع بحيث ال يتطلب تغيري موقع األشجار املهمة.

يُشجع عىل زراعة النباتات يف أسفل السفح ،لحامية الرتبة من التآكل وتعزيز ثبات الرتبة يف املنحدرات الحادة وحواف الوادي.
يجب مراعاة السفوح وحساسيتها البيئية والتأكيد عىل عدم تغيري معاملها الطبيعية.

أرصفة املشاة واملمرات :يُراعى يف مواد الرتصيف عند تصميمها أن تكون من مواد طبيعية وقابلة لنفاذ املاء.

تنسيق املواقع والتشجري
يف األفنية:

تشجيع زراعة أشجار الظل ،والنباتات و/أو الشجريات املزهرة يف األفنية.

األبواب والنوافذ
أحجام األبواب والنوافذ:

يُراعى أن تتواءم أحجام األبواب والنوافذ والحليات مع األحجام والنسب املستنبطة من العامرة املحلية عىل طول الواجهات األمامية.

النوافذ:

ء كانت مربعة أو مستطيلة.
يُراعى أن تحتوي الواجهات الرئيسية والثانوية عىل نوعني فقط من أحجام النوافذ ،سوا ً

إطارات األبواب والنوافذ:

يُفضــل أن يتســق تشــطيب تصاميــم األبــواب والنوافــذ مــع الطابــع املحــي للمنطقــة ،وتتضمــن التشــطيبات املســموح بهــا األخشــاب الطبيعيــة ،والطــاء باأللــوان مثــل

أبواب املرآب (الكراجات):

اللــون األبيــض املطفــي واملصفــر ،والبيجــي ،والبنــي ،وأمنــاط الطــاء التقليديــة لألبــواب والنوافــذ.

يجــب أن تكــون أبــواب الكراجــات املرئيــة مــن واجهــات الشــارع ذات تصميــم يحــد مــن أثرهــا البــري باالهتــام بتصميمهــا واختيــار الوانهــا مبــا يتوافــق مــع تصميــم

املبنــى والســور.

يُفضل عدم استخدام مصاريع/درف األبواب التي تعمل باللف كأبواب للكراجات.

المواد واأللوان
مواد البناء:

ينبغــي أال يســتخدم يف املبــاين أكــر مــن مادتــن أو شــكلني مــن املــواد – عــى أن تكــون املــواد (خاصــة يف الطابــق األريض) عاليــة الجــودة ،متينــة ،تعكــس داللــة

اســتدامتها وقلــة إحتياجهــا للصيانــة.

المباني الخضراء
يجــب أن تحقــق املبــاين كفــاءة اســتخدام الطاقــة ،والتــي تشــمل ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر -1 :اســتخدام التربيــد الســلبي مثــل أن توجــه املبــاين لالســتفادة مــن

كفاءة استخدام الطاقة:

الريــاح الســائدة للتهويــة أو ظــل النباتــات؛  -2اســتخدام مــواد محليــة املصــدر؛  -3اســتخدام املظــات املتحركة/الســقفية أو الثابتــة ناحيــة الجنــوب والغــرب املقابلــة

لواجهــة املبنــى؛  -4اســتخدام مــواد ذات امتصــاص منخفــض للحــراراة؛ و -5اســتخدام األدوات الكهربائيــة ذات الكفــاءة العاليــة يف اســتخدام الطاقــة.

يتــم تشــجيع اســتخدام األســقف البــارزة أفقيــا ،واملظــات الثابتــة ،واملظــات الســقفية للظــل ،والرشفــات الخارجيــة واألروقــة ذات األعمــدة ،والرشفــات ،وعنــارص التظليــل

األخــرى ملنــع اكتســاب الحــرارة وتظليــل جــدران املبــاين مــن أشــعة الشــمس املبــارشة.

الكود العمراين ملنطقة وادي حنيفة

ً
هذه الصفحة تركت فارغة عمدا

تخطيط وتصميم عمراني  .اقتصاد حضري  .عمارة

