
٤٤٠٠٢٧١٤٠١
١٤٤٤/٨/١٦هـ

الموضوع: اعتماد "دليل تسوير مواقع األعمال اإلنشائية".   اإلدارة العامة لتراخيص البناء

( قرار وزاري )
إن وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
بناءً على الصالحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٧٩/٢/٢١هـ ، 
وباالطالع على القرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٥٠٧٧٧٦/١ وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ بشأن الموافقة على إصدار "دليل تسوير 

المواقع اإلنشائية في المباني السكنية".

يقرر ما يلي
         

أوالً: الموافقة على اعتماد "دليل تسوير مواقع األعمال اإلنشائية" بالصيغة المرافقة.
ثانياً: ينشر هذا الدليل على موقع الوزارة اإللكتروني ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

ثالثاً: منح مهلة ثالثة أشهر للمباني التجارية القائمة بااللتزام بالتسوير.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم إلنفاذه.

                                 والله الموفق ،،،
 

وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

مــاجـــد بـن عبـدالله الحقيـــل
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 مقدمة:

التي تســـــ   تعمل وزارة الشـــــؤول البلدية والقروية وا عـــــكال على العديد مو البراما والمبا رات 

 المشــــــ د تحســــــيو وأنســــــنت ا وذلال مو     لمدل المملكة التنموية العملية في فاعل بشــــــكل

 والشــوارع الطرق على التعد  مو المركبات وقائد  المشــاة حقوق على الطرقات وحفظ الحضــر 

 .موحدة معايير وفق ل ا والتر يص ا نشائية األعما  مواقع وتنظي  وضبط

ـائية في المباني  مواقع األعما  ا نشائية"" ليل تسوير وي دف  ـ ـع األعما  ا نشـ ـ إلى تنظي  مواقـ

ـــــــي مو     تحديد موا فاتوالتجارية  السكنية ــــ ـــا المارخـ ــــ ــــ  مواقع تسوير لمتطلبات فنية ومظ رهـ

  تلال المشاريع.المشاريع ا نشائية في 
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 اف الدليلدأه

 الحضر .الحد مو التشوه البصر  وتحسيو المش د  •

 المشروع.بالمستمدمة  البناءتمزيو موا  لتمصيص حيز  •

 فصل أماكو العمل والتشويو عو المحيط المارخي. •

 حماية المشاة وقائد  المركبات مو التعد  على الطرق والشوارع. •

 ضبط وتنظي  مواقع األعما  ا نشائية والتر يص ل ا وفق معايير موحدة. •

 .والحد مو التعد  على المرافق العامة الحفاظ على الممتلكات الما ة •

 

 نطاق التطبيق

الصــا ر ل ا ر ص بناء  والتجارية والحكومية المشــاريع ا نشــائية للمباني الســكنيةهذا الدليل على  يطبق

  الدليل بجميع أنحاء المملكة.هذا وفقًا للتفا يل الفنية والمعيارية الموضحة في 

 

 مصطلحات وتعريفات

المعاني المبينة أمام كل من ا، ما ل   -ا الدليلأينما ور ت في هذ-والمصطلحات اآلتية باأللفاظ  يقصد

 :السياق غير ذلال يقتض

 الوزارة:

 وزارة الشؤول البلدية والقروية وا عكال

 األمانة/ البلدية:

شمصية اعتبارية ذات اعتق   مالي وإ ار  تمارس الوظائف الموكلة إلي ا بموخب نظام البلديات 

 والقرى ولوائحه التنفيذية.

  :المباني

 و  فه. تجاريةأو  عكنية مباني وانشاء بإقامة ل ا المر ص المواقع هي

 السور المؤقت:

 .حاخز مؤقت يت  إنشاءه وفق موا فات ومعايير محد ة

 االرتدادات:

( وبيو الحد المارخي سور المبنىالمسافة األفقية الفا لة بيو حد الملكية )الضلع المارخي ل يه 

 .المضاف على الشارع
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 :المكتب الهندسي

لدى الوزارة وفق المتطلبات واالشتراطات واألنظمة المعتمدة  المصنفةهو أحد المكاتب ال ندعية  

 رة.لدى الوزا

 

 :مقاول البناء

المتطلبات المعتمد لدى الوزارة وفق المؤعسات أو الشركات الممتصة باألعما  ا نشائية وهو أحد  

 رة.واالشتراطات واألنظمة المعتمدة لدى الوزا

 :التشوه البصري

ــــة المحيطــــة للمنظــــر المــــرا  مشــــاهدت ا مــــو مســــكو ــــة تتعــــارل مــــع البي  ــــر خذاب  -عنا ــــر بصــــرية غي

 .غيرها - دمات عامة

 

 :منطقة التشوين

 .الموقعستمدمة في موا  والمامات الملتقدي   دمات لوخستية مثل تمزيو ال ممصص حيز

 

 :الشطفة

بغرل اتاحة رؤية واضحة لمستمدمي  )تقاطعات الشوارع( المؤقتهي  رخة ميل في زاوية السور  

 .الطريق عند التقاطع ومو أخل الس مة المرورية
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  المتطلبات الفنية

 للسور المؤقت للمباني التجارية
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:
ً
 :التجارية الشوارع على للمواقع العامة المتطلبات أوال

في  على حد الملكية بزيـــــــــا ة متريو كحد أقصى الموقع ا نشائيمام أإقامة عـــــــــور مؤقت  يلزم .1

، مـــــــــع اغ ق الج ـــــــــات البارزة المحاذيـــــــــة للمجاوريو يطل على شارع تجار  واحد الموقعحا  كول 

 (.1)شكل رق  في  موضح هو كما قبل البدء بأعمـــا  الحفر او البناء

يطل على شـــارعيو أحدهما  ا ـــل الحي، فيت  إقامة عـــور مؤقـــت خ ـــة  الموقعفـــي حـــا  كول  .2

ـد الملكية بزيا ة  ـ ـوارع الدا لية على حـ ـ ـاء  3الشـ ـ ـد التقـ ـ ـ ـطفة عن ـ ـى، مع وضع شـ ـ أمتار كحد اقصـ

ـ ـ ـ ـي بمقي ـ ـي والفرعـ ـ ـور المؤقت االمامـ ـ ـ ولة حركة المركبات 3*3اس السـ ـ  موضح هو كما متر لسـ

 (2)شكل رق   في

مقـــاو  توقـــف المعـــدات الثقيلـــة امـــام الســـور المؤقـــت المطـــل اليلـــزم أل يراعـــي المالـــال و .3

 بأ  شـــكل. على الشـــارع الرئيســـي، بحيـــث ال يعتـــرل حركـــة المركبات على مســـارات الشـــارع

يســـمح بفتـــح بوابـــة اماميـــة واحدة فقط في الســـور المؤقـــت، شـــريطة ال تفتح الى الدا ـــل او  .4

ـي  ـ ـكل افقـ ـ ـات متر( يسمح 3وبعرل ال يقل عو )بشـ ـ ـ ـروج االلي ـ ـو  و ـ ـ ، بس ولة الموقع مو لد ـ

 عـــــيارات و ـــــو  عـــــرعة مو تحد أو تمنع عوائق أية أو البوابة على ونحوها االقفا  وضـــــع ويمنع

 او الموقع ا  ء عــــــرعــة مو أو تحــد الطوارئ عنــد أ رى خ ــة أ  او المــدني الــدفــاع ومعــدات

 الطوارئ. حاالت في اعتمدام ا كممارج

 

 
 على شارع تجار  واحد لموقع(: موقع السور المؤقت 1شكل رق  )

 

  .للطوارئيســـمح بفتـــح بوابـــة خانبيـــة على الشـــوارع الدا لية  .5

 الشوارع خ ةالســـور المؤقت  إقامةيطل علـــى شـــارعيو تجارييو، فيتـــ   الموقعفـــي حـــا  كول  .6

ـا تكـــول البوابة في الســـور المؤقـــت على  ـ ــد أقصى، كمـ ــا ة متريـــو كحـ ــة بزيـ ــد الملكيـ علـــى حـ

، مع وضع شـــطفة عند التقاء ) بالبلديةحســـب توخي ات الج ة الممتصـــة ) الشـــارع األقل  صو ية

في  موضح هو كما حركـــة المركبات متر لســـ ولة 3*3الســـور المؤقت االمامي والفرعي بمقياس 

 (.3)شكل رق  
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 وشارع  ا ليعلى شارع تجار   لموقع(: موقع السور المؤقت 2شكل رق  )

 

تكـــول مـــدة بقاء الســـور المؤقت مســـاوية لمدة ر صة البنـــاء، ويمكـــو تجديد المدة بالتزامـــو مـــع  .7

  .تجديد مـــدة التر يص

  .بعمل الصيانة الدورية للسور المؤقت المقاو يلتزم  .8

متــــــر علــــــى االقــــــل  1.2يجــــــب وضــــــع مســــــار مؤقــــــت لحركة المشــــــاة كبديل عــــــو الر يف بعرل   .9

بمحاذاة الســـور المؤقـــت الذ  عـــيت  إنشـــاؤه، ويمر في موضـــع وقوف الســـيارات ويتـــ  حماية 

 ا عاقةذو  ب عـــتيكية واضحة، مع مراعـــاة توفيـــر ميـــو  مناعـــب لحركة  هذا المســـار بمصـــدات

 .عند بدايـــة ون اية المســـار المؤقت

يجـــب علـــى المقاو  حماية الر يف مو حركة المعـــدات الثقيلة عبر تغطيته بألـــواح حديدية تضمو  .10

 .توزيع االحمـــا  اثناء حركة المعدات

تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة  ا ـــل حـــدو  الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة الممصصـــة للتشـــويو  .11

رافعـــــــــات ذات  –ر ا ـــــــــات  –بوب كات  –وحركـــــــــة المعدات المتوعـــــــــطة والصغيرة الحج  )شـــــــــيو  

ـــــو اية مو ـــ ـــــويو او تمزيـ ـــ ـــــمح ن ائيا بتشـ ـــ ـــــور. كما يلزم وضع رقاب ممتدة(، وال يسـ ـــ ا   ارج هذا السـ

  بمنطقة التشويو. موقع ورات المياه المؤقتة لل

فيت  تنفيـــذ الســـور المؤقت وفقا  فأقل مترا( 40) العرل ذات على شوارع الموقع وقوع حا  في .12

 .األمانـــة أو البلديةل ذا االشـــتراطات قبل اعما  الحفـــر او البناء  ول الحاخـــة لتقديـــ  ممطط الى 

ـــط توضيحي فيت   مترا( 40) عو عرض ا يزيد شوارع على الموقع وقوع حا  في .13 ــــ ــــ ـــ  ممطـ ــــ ــــ تقديـ

  :يرفق مع ممططات البناء قبل ا دار ر صة البناء يشـــتمل على التالي

 مسار   و  معدات البناء وشاحنات الموا  مو     البوابة  -أ

ـب  -ب ـ ـور المؤقت حسـ ـ ـا  وموقع السـ ـ ـح االبعـ ـ ـت يوضـ ـ ـور المؤقـ ـ ـع السـ ـ ـقط لموقـ ـ مسـ

 الدليل.متطلبـــات 

  .موقع تفريغ شحنات الرمل والدفال واالعمنت والحديد  ا ل السور المؤقت -ت
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  .بشكل ال يؤثر على الحركة المرورية(Pump) الموقع المقترح لتوقف شاحنة الصب -ث

ـ  الت -ج ـ ـور المؤقتالرعـ ـ ـه على السـ ـ ـور  المقترح وضعـ ـ ـو صـ ـ ـ ـتبداله  )يمك ـ تغييره واعـ

ـــــى ال ـــ ـــــرف   ارة الرقابة علـ ـــ ـــــار  المشـ ـــ ـــــطة االعتشـ ـــ ـــــب بواعـ ـــ ـــــر تقدي  الطلـ ـــ ــا عبـ ـــ ـــ حقـ

 – ) شــــــــــــبي وتوضيــــــــــــح اعــــــــــــ  الما ة المســــــــــــتمدمة في الســــــــــــور المؤقت) المباني

 .علـــى الممطط) أ رى –معدنـــي

 

 
 ةتجاري يوعلى شارع للموقع(: موقع السور المؤقت 3شكل رق  )

 

 :المؤقت على الشوارع التجارية السور إلنشاء الفنية المتطلباتثانيًا: 

ـبيا او  فيكول مترا( 40) عو عرض ا يزيد شوارع على الموقع وقوع حا  في .1 ـ ـت  شـ ـ ـور المؤقـ ـ السـ

ــا ـــ ـــ ــريطة مقاوم للعوامل الطبيعية معدنيـ ـــ ـــ ــوا  شـ ـــ ـــ ــابه تلال المـ ـــ ـــ ؤية منطقة أل يحجب ر او ما يشـ

او الشـــبال المعدني  )الصبات( وال يســـمح بالمصدات المرعـــانية، تنفيذه بشـــكل مميز التشويو ويت 

 .او الســـواتر القماشـــية

 وقوع حا  في )أبيض( وأبعا  متماثلةبلول موحد  األلمنيوم المموج )ال نجر( باعــــــتمداميســــــمح  .2

او  )الصبات( يســــــــــــمح بالمصدات المرعــــــــــــانية الو ،فأقل مترا( 40) العرل ذات على شوارع الموقع

 .ع 15على أل تكول المسافة البينية بيو الشرائح السور  الشـــبال المعدني او الســـواتر القماشـــية
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 يزيد شوارع على الموقع وقوع حا  في أمتار 7وال يزيد عو متر  2أال يقل ارتفاع السور المؤقت عو  .3

 (.4رق   )شكلفي  موضح هو كما مترا( 40) عو عرض ا

 ذات على شوارع الموقع وقوع حا  في أمتار 3متر وال يزيد عو  2أال يقل ارتفاع السور المؤقت عو  .4

 (.5)شكل رق  في  موضح هو كما فأقل مترا( 40) العرل

 

 
 ( متر40شارع تجار  أكبر مو )على  للموقعالسور المؤقت  أبعا  واخ ة(: 4شكل رق  )

 

 

 
 ( متر40شارع تجار  أ غر مو )على  للموقعالسور المؤقت  أبعا  واخ ة(: 5شكل رق  )

 

يســـمح بالرؤيـــة مو المـــارج، مع وضـــع فتحات في الســـور  الال يكـــول الســـور المؤقـــت مصمتـــا و  .5

ــ  على ارتفاع  40*20الطو (  )العرل *  بأطوا  ـــ ـــ ــمح بمراقبة  150عـ ـــ ـــ ــ  تسـ ـــ ـــ مو المارج  الموقععـ
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ـور المؤقت يحقق  ـ ـات المراقبة بتصمي  ا ر للسـ ـ ـتعاضة عو فتحـ ـ ـو قبل الممتصيو، ويمكو االعـ ـ مـ

 ع .15 السور رائح تكول المسافة البينية بيو الشرائحكش الغرلذات 

ـة  .6 ـ ـ ـات حديدية مجلفن ـ ـع بدعامـ ـ ـل الموقـ ـ ـ  مو  ا ـ ـ ـكل محكـ ـ ـت بشـ ـ ـور المؤقـ ـ ـت السـ ـ ـ ـب تثبي ـ يجـ

ـو  ـ ـد مـ ـ ـوزل بعد التأكـ ـ ـع االرتفاع والـ ـ ـب مـ ـ ـانية تتناعـ ـ ــ  ربط ا بقواعد  رعـ ـدأ يتـ ـ ـة للصـ ـ ومقاومـ

يتأثـــر الســـور المؤقت بفعـــل الريـــاح او اية عوامـــل أ رى، وفي كل األحوا   الخ ـــد التربـــة، بحيـــث 

وال يسمح بتثبيته  يفضل االعـــتعانة بمكتب هندعـــي لدراعـــة التأعـــيس ا نشـــائي للســـور المؤقت

 مو المارج.

يجـــــــــب ال يوضـــــــــع على الســـــــــور المؤقت لوحة ب عـــــــــتيكية او معدنية توضـــــــــح )معلومات االتصـــــــــا   .7

ــــؤو  عو  ـــــ ـــــ ( ورق  الر صة وبيانات مقاو  البناء بما في ا السجل التجار  الماص به. الموقعبالمسـ

ـ ـ ـات كجـ ـ ـام بتصمي  تلال المعلومـ ـ ـات، او القيـ ـ ـو  اية م حظـ ـ ــ  تغطية في حا  وخـ ـو تصميـ ـ زء مـ

 .الســـور شـــريطة أل تكول تلـــال المعلومـــات واضحة ويســـ ل قراءت ـــا مو  ا ـــل المركبات

ـــــــور المؤقت فيجب  مترا( 40) عو عرض ا يزيد شوارع على الموقع وقوع حا  في .8 ــــ ـــــــول السـ ــــ ال يكـ

يتناعـــب مع هوية المشـــروع فقـــط وال  مغطى بالكامل برعـــ  تصور  للمشـــروع ذو خـــو ة عالية

 .يســـمح بأية عبـــارات ال ع قة ل ـــا بالمشـــروع أو كتابـــة أعـــماء األفـــرا  او  ورهـــ 

ـــــور لي ً ف مترا( 40) عو عرض ا يزيد شوارع على الموقع وقوع حا  في .9 ـــ ـــــ  اضاءة السـ ـــ ـــــب ال تتـ ـــ يجـ

ـع مرا ـ ـب، مـ ـ ـكل مناعـ ـ ـبشـ ـ ـاة إخراءات السـ ـ ـو  في حا ة  معـ ـ ـة وتأميـ ـ ـ ت الك ربائيـ ـ ـ ـد الكاب ـ ـ تمدي

 (.6رق   )شكلفي  موضح هو كما التأريض المناعـــب ل ا

 .المارخي االنت اء مو تشطيب الواخ ة وتنفيذ الر يفبعد ال تت  إزالة السور المؤقت اال  .10

 .السور المؤقتيلزم تركيب لوحات ارشا ية وتحذيرية عاكسة على  .11

 

 
 تإضاءة السور المؤق(: 6شكل رق  )
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  المتطلبات الفنية

 السكنيةللسور المؤقت للمباني 
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 :السكنية الشوارع على للمواقع العامة المتطلبات :ثالثاً 

ــت .1 ـور مؤقـ ـ ـة عـ ـ ـزم إقامـ ـ ـا ة  الموقع ا نشائي أمام يلـ ـ ـار(ث ثة )بزيـ ـ ـ عو حد  اقصـــى كحد أمت

 (7رق  شكل) في موضح هو كما .متر( 10) عو عرض ا يزيد التيالملكية للشوارع 

اقصـــى عو حد  ( كحدمتريو ونصفيلـــزم إقامـــة عـــور مؤقـــت أمام القطعـــة السكنية بزيـــا ة )  .2

 (8رق   لشك (.في موضح هو كما م وأقل10الملكية للشوارع ذات العرل 

فيت   ،متر( 10) عو عرض ا يزيد يطـــل علـــى شـــارعيو عـــكنييو أو أكثـــر الموقعفـــي حـــا  كـــول  .3

ـور ـ ـة  إقامة عـ ـ ـة كافـ ـ ــت خ ـ ـوارع،مؤقـ ـ ـت  الشـ ـ ـور المؤقـ ـ ـاء السـ ـ ــطفة عند التقـ مع وضع شـ

، أما بالنسبة للشوارع ذات لمركباتمتر لســــــ ولة حركــــــة ا 3×3األمامــــــي والفرعــــــي بمقيــــــاس 

ـــــي وم 10العرل  ـــ ـــــي والفرعـ ـــ ـــــت األمامـ ـــ ــور المؤقـ ـــ ـــ ــاء السـ ـــ ـــ ـــــطفة عند التقـ ـــ أقل فيت  وضع شـ

 (10)شكل رق   (9 )شكل رق  في موضح هو كما متر 2.5×2.5بمقيـــاس 

 

 
 متر10(: موقع السور المؤقت لفي  عكنية على شارع واحد عرل أكبر مو 7شكل رق  )

 

  
 متر فأقل 10(: موقع السور المؤقت لفي  عكنية على شارع واحد عرل 8شكل رق  )
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 م10بعرل أكبر مو  (: موقع السور المؤقت لفي  عكنية على شارعيو9شكل رق  )

 

 

 

 

 

 

  ترم10 أكبر من شارع سكني

ن 
م
ي أكبر 

كن
س

ع 
شار

1
0

م
تر
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 أقلوم 10(: موقع السور المؤقت لفي  عكنية على شارعيو بعرل 10شكل رق  ) 

 

 

ــح الى الدا ل  .4 ــور المؤقت تفتـ ــي السـ ــة أمامية فـ ــح بوابـ ــي وبعرل ال  وأيلزم فتـ ــكل افقـ بشـ

متر( يسمح لد ـــو  و ـــروج اآلليـــات، كمـــا يمكـــو فتح أكثـــر مو بوابـــة عنـــد الحاخة،  3)يقل عو 

 مـــو عـــدم اغ ق ـــا باألقفـــا  او أيـــة عوائـــق أثنـــاء أوقات العمـــل ليس ل و و  مـــع التأكد

 وب في حـــاالت الطوارئ.والعـــتمدام ا كممـــارج لل ـــر المدني معـــدات الدفـــاع

 تعتبــــــر المســــــاحة الواقعــــــة  ا ــــــل حــــــدو  الســــــور المؤقــــــت هــــــي المســــــاحة الممصصــــــة .5

ــيو   ـــ ـــ ـــــطة والصغيرة الحج  )شـ ـــ ـــــويو وحركة المعدات المتوعـ ـــ ـــــوب كات  –للتشـ ـــ  – ر ا ات –بـ

ــور رافعات ــويو أو تمزيو أية موا   ارج هذا السـ ــمح ن ائيًا بتشـ كما ، ذات رقاب ممتدة(. وال يسـ

 يلزم وضع  ورات المياه المؤقتة بمنطقة التشويو.

ـال أو رمل البناء او اللياعة أو أكياس االعمنت أو أعياخ الحديد أو  عند توريد الموا  .6 ـ ـل الدفـ ـ رمـ

بأعما  الترمي   زال المياه المؤقت وكل ما  وا نشـــــــاء، فيلزم تمزين   وتشــــــوين   يتعلق 

  وتفريغ    ا ل السور المؤقت مباشرة.
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  على الشوارع السكنية المؤقت السور إلنشاء الفنية المتطلبات :رابعاً 

 (.11)شكل رق   في موضح هو كما متر 1.5 ال يقل عو أل يكول السور المؤقت بارتفاعيجب  .1

 ع . 15المسافة البينة بيو شرائح السور بحد أقصى  يلزم أل تكول .2

ما يشــــــابه تلال الموا  وال يســــــمح  ال نجر( اويكــــــول الســــــور المؤقــــــت مو األلمنيوم المموج ) .3

ــانية ـــ ـــ ــواتر القماشية اوأو الشبال المعدني  )الصبات( بالمصدات المرعـ ـــ ـــ  في موضح هو كما .السـ

 (13( )شكل رق  12)شكل رق  

)شكل  في موضح هو كمايجب أل يكـــــــــول الســـــــــور المؤقـــــــــت بلول موحد )أبيض( وأبعا  متماثلة.  .4

 (12رق  

يجب تثبيت االعمدة الما ة بالسور المؤقت مو     قواعد مو األلمنيوم أو تيوبات الحديد تثبت  .5

 (14)شكل رق   في موضح هو كماباعتمدام مسامير يمكو إزالت ا الحقًا. 

 الر يف أو الشارع لتثبيت االعمدة الما ة بالسور المؤقت. يمنع حفر .6

يمنع  ب  رعانة على الر يف أو الشارع مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور  .7

 (15)شكل رق   في موضح هو كمابالحجارة. 

 

 
  المؤقت السور واخ ة (: أبعا 11شكل رق  )

 

1.5 
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  لسور مؤقت مو األلمنيوم األبيضتنفيذ  حيح (: 12شكل رق  )

 

   
  وموا  غير ال نجر (: تنفيذ  اطئ لسور مؤقت مو المصدات المرعانية13شكل رق  )
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ــة توضح معلومات .8 ـــ ـــ ــور المؤقت لوحة ب عتيكية أو معدنيـ ـــ ـــ ــب ال يوضع على السـ ـــ ـــ ــا   يجـ ـــ ـــ االتصـ

 البناء بما في ا السجل التجار  الماص به.ورق  الر صة وبيانات مقاو   الموقع  عو ؤوبالمســـ

ــور المؤقت مو المارج ويسمح .9 ـــ ـــ ــروع على السـ ـــ ـــ ــ  تصور  للمشـ ـــ ـــ بوضع  يمكو للمالال وضع رعـ

اعـــــــــ  المالـــــــــال والمصمـــــــــ  والمقاو  والمعلومـــــــــات الما ة ب   بشـــــــــكل مصغر، وال يســـــــــمح 

 .با ع نات التجارية ن ائياً 

 .وتنفيذ الر يف المارخيعور المبنى  تشطيباالنت اء مو بعد المؤقت اال  ال تت  إزالة السور .10

 يلزم تركيب لوحات ارشا ية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت. .11

 

        
 (: قواعد المنيوم وتيوبات حديد لتثبيت أعمدة السور المؤقت 14شكل رق  )

 

      
 (: تثبيت  اطئ ألعمدة السور المؤقت 15شكل رق  )
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 المواد المستخدمة ارتفاع السور الشطفة االرتداد نوع الشارع

رسم 

تصوري 

 على السور

 اإلضاءة

سكني أصغر 

 م10من 
 م1.5ال يقل عن  2.5*2.5 م2.5

األلمنيوم المموج 

 الهنجر()
 اختياري اختياري

سكني أكبر 

 م10من 
 م1.5ال يقل عن  3*3 م3

األلمنيوم المموج 

 الهنجر()
 اختياري اختياري

تجاري أصغر 

 م40من 
 3*3 م2

م 2ال يقل عن 

 م3وال يزيد عن 

 خشـــبيا او معدنيـــا

األلمنيوم أو 

 الهنجر(المموج )

 اختياري اختياري

تجاري أكبر 

 م40من 
 3*3 م2

م 2ال يقل عن 

 م7وال يزيد عن 
 إلزامي إلزامي خشـــبيا او معدنيـــا
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 أحكام عامة
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 أحكام عامة

المتطلبات الفنية م( فإنه يلزم تطبيق 1500في حا  وخو  مشــــاريع عــــكنية بمســــاحات تزيد عو) .1

 .( م40الماص بالشوارع أ غر مو ) نشاء السور المؤقت 

ــة عـــو الســـور المؤقـــت و يانته  .2 ــرر يلحقـــه مقاو  البناء مسؤو  مسؤولية كاملـ وعـــو أ  ضـ

 اطـــراف بشـــرية او ممتلـــكات ما يـــة أو إضرار بالشارع أو الر يف. بأية

ـي وتنفيذها .3 ـ ـ ـاع المدن ـ ـو قبل الدفـ ـ ـاءات مـ ـ ـر  لموقع االنشـ ـ ـ ـات ت ـ ـزام بأ  توخي ـ ـ ـ ـب االلت ـ  يجـ

 .مباشـــرة

ـو  .4 ـ ـتراطات األمـ ـ ـق اشـ ـ ـ ـزم تطبي ـ ـ ـعو   ذات العالقة  والس مةيل ـ ـاء السـ ـ ـ ـتراطات كو  البن ـ واشـ

 مة عنـــد تنفيذ الســـور المؤقت. باألمـــو والســـ

ــو  األطفا  الى   .5 ــمح بد ـ ــوار المؤقتة بحيث ال تسـ ــفلي مو االعـ ــزم احكام اغ ق الجزء السـ يلـ

  .مواقع االنشاءات

موقع المشروع وفي حا  إقامة السور المؤقت يجب على مقاو  البناء إنشاء عور مؤقت في  .6

  ف الموا ـــــفات الفنية وأنظمة الســـــ مة  قامة الســـــور الوار ة في هذا الدليل فيلزم على 

 المقاو  تصحيح وضع السور المؤقت.

( مو المتطلبات الفنية  نشاء 7يجب وضع معلومـــات المقاو  على السور المؤقت وفقًا للفقرة ) .7

 لوار ة في هذا الدليل.السور المؤقت ا

 يمنـــع إزالـــة او قـــص ايـــة أشـــجار تقع فـــي األر فة المحيطـــة بالموقع لغرل تأعـــيس الســـور .8

 .المؤقت

 .ال يسمح مطلقًا بملط االعمنت على الر يف او االعفلت مباشرة .9

ـاء في ـــا علـــى الصامت فإنـــه يلزم فـــي المناطـــق التـــي يتـــ  البنــ الموقعفـــي حـــا  وقـــوع  .10

 التنســـيق مـــع البلديـــة بمصـــوص موقـــع الســـور المؤقت.

ر الموقع كام ً مو خميع يســــوت فيلزمفضــــاء  يضــــرااألراضــــي المجاورة للموقع أ حا  كانتفي  .11

إال في حا  وخو  تضاريس طبيعية تمنع إقامة السور، على أل يكول السور المطل على  الج ات

 األراضي المجاورة على حد الملكية. 

حدو  الملكية وفق  بمحاذاتالمؤقت وضــــــع الســــــور يت  فغير مســــــتوية  لاألر في حا  كانت .12

 .اطوبوغرافيت متطلبات الدليل م ما كال شكل األرل أو 

عا ة الســــــور لحد الملكية في حا  إنت اء ر صــــــة البناء ول  يت  اعــــــتكما  يلزم على المقاو  إ .13

 أعما  ا نشاء في الموقع، مع إعا ة الر يف كما كال عليه قبل التسوير المؤقت.

ممارعـــــة النشـــــاق  ارج نطاق  وممالفة " "االعـــــتمرار في البناء مع انت اء الر صـــــةممالفة " قتطبي .14

العامة أو مناطق االرتدا  في األعما  الما ة بالمحل / المنشأة )بدول التر يص أو اعتمدام األر فة 

على المباني الواقعة على  البلدية والجزاءات الممالفاتبجدو   الوار ة" تر يص اشــــــغا  ر ــــــيف(

 الترمي . البناء أو ر صة انت اءعدم إعا ة السور المؤقت لحد الملكية مع في حا  الشوارع التجارية 

إعاقة المشاة على األر فة بأ   وممالفة " "االعتمرار في البناء مع انت اء الر صة" ممالفة قتطبي .15

على المباني السكنية  البلديةالممالفات بجدو   الوار ة" وعيلة كانت ا عاقة مثا  )ممرات المشاة(

 الترمي . البناء أو ر صة انت اءعدم إعا ة السور المؤقت لحد الملكية مع في حا  
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 ول فرل رعــــوم عند  ــــدور  بإقامة الســــور المؤقت  ارج حدو  الملكية للمباني الســــكنية اللتزاما .16

 ارج  إقامة الســــور المؤقت على والطرق(األر ــــفة العامة  )إشــــغا  رعــــومفرل  مع ر صــــة البناء،

 ر صة البناء.عند تجديد حدو  الملكية 

بإقامة الســــــور المؤقت  ارج حدو  الملكية للمباني التجارية مو تارير إ ــــــدار ر صــــــة البناء  ا لتزام .17

المؤقت  الســـورة إعا أشـــ ر(  ول فرل رعـــوم، مع 6وحتى ا نت اء مو أعما  الحفر بما ال يتجاوز )

 الملكية.  ا ل حدو  البناء تمزيو موا وا لتزام باعما  الحفر  بعد انت اءالملكية لحد 

أشـــــ ر  6ا  الرغبة في إبقاء الســـــور المؤقت  ارج حدو  الملكية للمباني التجارية )بعد مرور في ح .18

 (.إشغا  األر فة العامة والطرق)إعتحصا  رعوم مو تارير  دور الر صة( فيت  

 الســــــكنية للمباني قامة الســــــور المؤقت )منطقة التشــــــويو  ارج حدو  الملكية(  مدة التر يص .19

 ويكول التجديد بنفس المدة متى ما  عت الحاخة لذلال.) واحدة)عنة والتجارية 

 ول رعوم الترمي  يلزم إقامة عور مؤقت )منطقة التشويو  ارج حدو  الملكية( عند إ دار ر صة  .20

إشغا  األر فة ، ويت  اعتحصا  رعوم )طو  مدة ر صة الترمي  للمباني السكنية )إشغا  ر يف(

  .جار الت( على المباني العامة والطرق

مو إ دار عنوات  5يجب أال تتجاوز مدة إقامة السور المؤقت )منطقة التشويو  ارج حدو  الملكية(  .21

، مع تطبيق ممالفة قاو  والمالال تمزيو موا  البناء  ا ل حدو  الملكيةمالعلى ويلزم ر صــة البناء، 

االرتدا  في األعما   ممارعـــة النشـــاق  ارج نطاق التر يص أو اعـــتمدام األر ـــفة العامة أو مناطق "

 البلدية والجزاءات الممالفاتبجدو   الوار ة" الما ة بالمحل / المنشأة )بدول تر يص اشغا  ر يف(

 عنوات(.5بعد إنت اء المدة المشار ل ا ) عدم إعا ة السور المؤقت لحد الملكيةفي حا  

عند إقامة الســور المؤقت منطقة التشــويو  (إشــغا  األر ــفة العامة والطرقيت  احتســاب رعــوم ) .22

 ".الئحة رعوم المدمات البلدية ارج حدو  الملكية( وفق " 
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 نماذج خاطئة لسور مؤقت                                                  نماذج صحيحة لسور مؤقت     
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