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 (1المادة )

 

( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة 2019وترخٌص اإلعمار فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة ٌسمى هذا النظام ) نظام التنظٌم  

 الرسمٌة.
 

 (2المادة )

 

 -ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه، ما لم تدل المرٌنة على ؼٌر ذلن: -أ 

 االستثمار .المانون : لانون 

 لانون التنظٌم: لانون تنظٌم المدن والمرى واألبنٌة.

 المدٌرٌة : المدٌرٌة المختصة فً الهٌئة.

 المنطمة: المنطمة التنموٌة أو المنطمة الحرة حسب ممتضى الحال.

لموالع وؼٌرها وأي من األعمال مشروع االعمار: أي من األعمال اإلنشائٌة كالمبانً والطرق والجسور واألنفاق والبنى التحتٌة وتنسٌك ا

 كالتصمٌم والتنفٌذ والتشؽٌل والصٌانة واإلشراؾ علٌها وفما ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.  الخاصة بها

 اللجنة المختصة : اللجنة المحلٌة أو اللجنة اللوائٌة حسب ممتضى الحال.

بالموافمة على إلامة مشروع االعمار وتنفٌذه فً المنطمة وفما لمخطط التنظٌم الممرر  صةرخصة االعمار : التصرٌح الصادر عن اللجنة المخت

 وأحكام االعمار ومخططات الترخٌص الهندسٌة المعتمدة لهذه الؽاٌة.

 واجهة المطعة : الجزء من المطعة الذي ٌمع على طرٌك أو عدة طرق أو على ممر مشاة.

أو الخرسانة أو الطٌن أو الحدٌد أو الخشب أو أي مادة أخرى تستعمل ألؼراض البناء وتشمل الحفرٌات  البناء : أي إنشاء سواء كان من الحجر

 واألساسات والجدران والسموؾ والمداخن و )الفرندات( والممرنصات )الكورنٌش( أو أي بروز أو أي لسم من البناء أو أي شًء الصك به أو أي

 حدد أو ٌحٌط بؤي أرض أو ساحة أو بئر ماء.حائط أو سور أو سٌاج أو أي إنشاء آخر ٌ

 من المحل التجاري أو المصنع ومتصال به مباشرة وال ٌمكن الوصول الٌه اال من خالل الطابك العائد له. السدة : طابك ثانوي ٌكون جزءاً 

للولاٌة من العوامل الجوٌة ضمن االرتدادات  البروز المعماري : جزء البناء البارز عنه ؼٌر المستؽل ٌنشؤ لؽاٌات تجمٌلٌة لواجهات المبانً أو

 الممررة.

ام ارتفاع البناء : المسافة العامودٌة بٌن متوسط منسوب الطرٌك الذي ٌشكل واجهة المطعة الى أعلى نمطة من ظهر البناء المسموح به باألحك

 الممررة.

طعة األرض من الجهات جمٌعها وٌسمح بإلامته على كامل حدود طابك المبو : الطابك أو الطوابك التً تمع تحت مستوى المنسوب الطبٌعً لم

 لطعة األرض باستثناء االرتداد االمامً.

 منسوب األرض الطبٌعٌة أو فوق طابك التسوٌة أو طابك المبو مباشرة. االرضً : طابك أو جزء من طابك ٌمع مباشره فوق  الطابك

سوب الطابك االرضً وال ٌتجاوز فٌه منسوب سطحه الخرسانً عن متر ونصؾ المتر من طابك التسوٌة : الطابك أو الطوابك التً تمع تحت من

 متوسط منسوب الطرٌك.

لطوابك البناء جمٌعها باستثناء طوابك التسوٌة واأللبٌة والسدد التجارٌة وطوابك  الطابمٌة : مجموع مساحات المسالط األفمٌة المسموفة  المساحة

ت التجارٌة والبروزات المعمارٌة وموالؾ السٌارات والممرات واالدراج المكشوفة وآبار الماء والحفر التجمٌعٌة الخدمات المٌكانٌكٌة والبروزا

 والمناور وفراؼات التهوٌة المٌكانٌكٌة وسطح ؼرفة المصعد وسطح الطابك األخٌر.

 ع علٌها.النسبة الطابمٌة : نسبة المساحة الطابمٌة للبناء الى مساحة الطابمٌة األرض التً ٌم



روزات النسبة المئوٌة للبناء : مساحة أكبر مسمط افمً للبناء الى مساحة للبناء االرض التً ٌمع علٌها وتستثنى منها البروزات التجارٌة والب

ماء وؼرؾ المعمارٌة وموالؾ السٌارات واأللبٌة والممرات واألدراج المكشوفة وآبار الماء والحفر التجمٌعٌة وخزانات الولود وخزانات ال

 الكهرباء ومولداتها والمناور وفراؼات التهوٌة المٌكانٌكٌة .

 االرتداد : الجزء ؼٌر المسموح البناء فٌه والوالع بٌن خط البناء وحدود لطعة األرض من الجهات جمٌعها.

 الشمة : جزء من طابك أو أكثر ٌشكل مسكنا مستمالً .

 وانب ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور الطبٌعً وال ٌتجاوز خط البناء المسموح به.الشرفة : أي جزء من بناء مكشوؾ الجانب أو الج

مظلة والٌة : أي سمؾ معلك ٌواجه وٌؽطً جزءا من ارتداد البناء أو الطرٌك وٌستعمل ألؼراض الحماٌة من العوامل الجوٌة على ان ال ٌكون 

 من الخرسانة المسلحة وؼٌر مرتكز على أعمدة أو جدران.

اء على منور: أي مساحة داخلٌة مفرؼة ضمن حدود البناء لتؤمٌن اإلنارة والتهوٌة أللسام المبنى المطلة علٌه أو لؽاٌات تمدٌد خطوط خدمات البنال

 أن ال تسمؾ اال فً آخر طابك

والمصدق من نمابة المهندسٌن مخططات الترخٌص: المخطط الهندسً الذي تعده المكاتب أو الترخٌص الشركات الهندسٌة المصرح لها بذلن 

 االردنٌٌن والجهات ذات العاللة.

أمر المباشرة : التصرٌح الخطً الصادر عن المدٌرٌة وٌتم بموجبه السماح بمباشرة تنفٌذ مشروع اإلعمار وفما ألحكام وشروط الترخٌص 

  الممنوحة.

إشؽال المبنى للؽاٌة التً رخص من أجلها بعد التؤكد من انجاز البناء  اذن االشؽال : الموافمة الصادرة عن اللجنة المحلٌة التً ٌسمح بموجبها

 وااللتزام بؤحكام وشروط الترخٌص.

 السور : جدار أو حاجز ٌنشؤ على حدود لطعة األرض من الجهات جمٌعها.

لعامة وال ٌمل ارتفاعه عن متر واحد وال : جدار أو حاجز ٌنشؤ على محٌط سطح الطابك األخٌر من البناء أو الشرفات لؽاٌات السالمة ا  التصوٌنة

 ٌزٌد على متر ونصؾ المتر.

تحمك ترشٌد المبانً الخضراء: هً األبنٌة الصدٌمة للبٌئة التً تتمٌز بمدرتها على الحفاظ على الطالة والمجهزة بؤنظمة استؽالل الطالة المتجددة و

خفٌؾ استهالن الطالة والتملٌل من التلوث البٌئً الناتج عنها بما ٌتفك مع دلٌل المبانً توفٌر المٌاه واالعتماد على اإلنارة والتهوٌة الطبٌعٌة فً ت

 الخضراء األردنً.

 البناء المإلت : أي بناء ٌمام لمدة أو لؽاٌة محددة وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة أو بعد تحمك الؽاٌة التً الٌم من اجلها.

 ناء رئٌسً وٌكون منفصال عنه وٌستخدم ألؼراض خدمة ذلن .البناء الفرعً : البناء التابع ألي ب

: مجمع للتسوق وٌشمل المعارض والمحالت التجارٌة والمطاعم وأماكن الترفٌه ودور السٌنما والمسرح ومراكز اللٌالة البدنٌة   المجمع التجاري

 وأماكن الترفٌه لألطفال أو أي استعماالت تجارٌة أخرى مرخص لها بذلن.

 التجارٌة : الالفتة التً توضع بمصد التعرٌؾ أو الدعاٌة التجارٌة أو االعالن. الالفتة

 مولؾ المركبة : المساحة المخصصة لولوؾ المركبات على اختالؾ أنواعها بما فٌها الممرات المإدٌة إلى أماكن الولوؾ.

 إذن الصب : موافمة خطٌة على البدء بؤعمال الصب االنشائٌة.

 الواردة فً المانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام مالم تدل المرٌنة على خالؾ ذلن . ب. تعتمد التعارٌؾ
 

 (3المادة )

 

بات البٌئٌة ٌتولى المطور الرئٌسً مرالبة اعمال االعمار المنفذة فً المنطمة ومرالبة تنفٌذ كافة االنشطة االلتصادٌة العاملة فً المنطمة بالمتطل

 المطبمة وابالغ الهٌئة بؤي مخالفات بٌئٌة مرتكبة.والتنظٌمٌة 
 

 (4المادة )

 

 ذ.ٌعد المطور الرئٌسً المخطط الشمولً للمنطمة المحددة فً اتفالٌة التطوٌر من خالل إجراء مسح تنظٌمً وفك متطلبات لانون التنظٌم الناف -أ

 -ٌتكون المخطط الشمولً للمنطمة من: -ب



 .الخطة التنموٌة الشاملة -1

 المخطط الهٌكلً. -2

 المخططات التفصٌلٌة. -3
 

 (5المادة )

 

 ٌموم المطور الرئٌسً بإعداد ما ٌلً:

فً الخطة التنموٌة الشاملة المبنٌة على المسح التنظٌمً والدراسات ذات العاللة والتً تبٌن التوجهات واالستراتٌجٌات التً ٌجب اعتمادها  -أ

 المزاٌا النسبٌة التً تتمٌز بها.تنمٌة المنطمة من خالل تحلٌل 

 -مخططات استعماالت األراضً والمخططات الهٌكلٌة والتفصٌلٌة للمنطمة على أن تتضمن ما ٌلً: -ب

وصؾ المولع من حٌث طوبوؼرافٌة المنطمة وتحدٌد الموالع الوعرة واألودٌة ومجاري مٌاه األمطار ومٌاه الفٌضانات، وجٌولوجٌة المنطمة  -1

 لع االنزاللات واالنهٌارات، والمٌاه الجوفٌة، والتحلٌل المكانً وؼٌرها.من حٌث موا

 أخرى ذات عاللة. دراسة المناخ من حٌث درجة الحرارة واألمطار والرٌاح والرطوبة وأي أمور -2

 تمٌٌم مبدئً للحالة البٌئٌة الراهنة. -3

 اجراء الدراسات السكانٌة. -4

 تحدٌد الملكٌات العامة والخاصة. -5

 بٌان استعماالت األراضً، ومنها االستعمال السكنً والتجاري والصناعً والزراعً والمرافك العامة كالمدارس والمستشفٌات وؼٌرها. -6

 تحدٌد خدمات البنى التحتٌة كالمٌاه والصرؾ الصحً ومحطات التنمٌة ومٌاه األمطار وتصرٌفها والطالة واالتصاالت والمرافك الخاصة بها. -7

 دٌد خدمات النمل وتشمل الطرق والسكن الحدٌدٌة والمطارات والدراسات المرورٌة المتعلمة بذلن وؼٌرها.تح -8

 الدراسات االلتصادٌة بما فٌها العمالة والبطالة. -9

 دراسة الثروات الطبٌعٌة الموجودة فً المنطمة والؽطاء النباتً وأي ثروات أخرى لابلة للتعدٌن. -10

 النسبٌة والخاصة بالمنطمة.تحدٌد المزاٌا  -11
 

 (6المادة )

 

علً المطور الرئٌسً عند اعداد الخطة التنموٌة الشاملة ومخططات استعماالت األراضً والمخططات الهٌكلٌة والتفصٌلٌة، استخدام نظم 

ل منها جزءا من المعلومات الواردة فً المعلومات الجؽرافٌة لتفرٌػ المعلومات والتحلٌل للوضع المائم على خرائط ورلٌة و أخرى رلمٌة تشكل ك

 ( من هذا النظام.5الفمرة )ب( من المادة )
 

 (7المادة )

 

علً المطور الرئٌسً بالتنسٌك مع الهٌئة عرض مخططات استعماالت األراضً والمخططات الهٌكلٌة والتفصٌلٌة على الجهات المعنٌة  

 تبار واجراء التعدٌالت الالزمة على ضوء ذلن.بالخدمات والبنى التحتٌة وأخذ مالحظاتهم بعٌن االع
 

 (8المادة )

 

 تعرض الخطة التنموٌة الشاملة والدراسة الخاصة بها على المجلس بتوصٌة من المدٌرٌة و بتنسٌب من اللجان الفنٌة. 
 

 (9المادة )

 

أ. مع مراعاة مراحل التطوٌر وفما التفالٌة التطوٌر وخطط العمل والبرامج الزمنٌة ٌعد المطور الرئٌسً بعد مصادلة المجلس على الخطة 



 -التنموٌة الشاملة مخطط التنظٌم الهٌكلً للمنطمة على أن ٌتضمن ما ٌلً:

 ة بما ٌنسجم مع طبٌعة المنطمة وخصوصٌتها.الموالع والمساحات التً ٌتم تخصٌصها لؽاٌات االستعماالت المختلف -1

 الفراؼات الحضرٌة وتشمل األراضً المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطك الطبٌعٌة والحرجٌة والمتنزهات. -2

 موالع الطرق العامة وتحدٌد اتجاهها وسعتها واألراضً التً تخصص لخدمات النمل العام واإلنشاءات المتعلمة بها. -3

موالع خطوط شبكات البنى التحتٌة الرئٌسٌة للخدمات كالطرق والمٌاه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحرٌك والطالة واالتصاالت  -4

 والصرؾ الصحً وتصرٌؾ مٌاه األمطار واإلنشاءات الخاصة بها.

 -. أحكام اإلعمار الممترحة وتشمل ما ٌلً:5

 راضً وطول واجهة لطع األراضً على الشارع.أ. الشروط الخاصة بالحد األدنى إلفراز األ

 كثافة اإلعمار والنسبة المئوٌة للبناء والنسبة الطابمٌة واالرتفاع األلصى للمبانً. -ب

 الموالع األثرٌة واألبنٌة التراثٌة والموجودات التً لها لٌمة تارٌخٌة أو أثرٌة أو معمارٌة. -ج

والسالمة العامة بما فٌها المناطك الزراعٌة والغابات والمسطحات  لمصادر الطبٌعٌة والصحةالمناطك المهمة بٌئٌا والغطاء النباتً وا -د

 المائٌة وٌنابٌع المٌاه وغٌرها.

 تمٌٌم األثر البٌئً االستراتٌجً. -6

ها بإعداد دلٌل ٌسمى ٌلتزم المطور الرئٌسً، بعد مصادلة المجلس على المخطط التنظٌمً الهٌكلً للمنطمة واألحكام والدراسات الخاصة ب -ب

 -)دلٌل اعمار وتطوٌر المنطمة( على أن ٌتضمن ما ٌلً:

 توضٌح المخططات التنظٌمٌة للمنطمة بمختلف مستوٌاتها وتحدٌد أحكام اإلعمار فٌها. -1

 ٌها.التفصٌلً وأحكام اإلعمار التفصٌلٌة ف فئات استعمال األراضً وتحدٌد حدود التمسٌمات التنظٌمٌة ومناطك التنظٌم -2

 أنواع الطرق وفئاتها. -3

 إجراءات ترخٌص مشارٌع اإلعمار والرلابة علٌها. -4

إرشادات عامة للتصمٌم المعماري والهندسً تبٌن المتطلبات التنظٌمٌة واألنماط الهندسٌة والمعمارٌة الممترحة فً منطمة التنظٌم بشكل  -5

 لمسائل المتعلمة بتنسٌك الموالع.عام وفً مناطك التنظٌم التفصٌلً بشكل خاص بما فً ذلن ا
 

 (11المادة )

 

المدة التً تحددها ، على أن ٌنشر إعالن اإلٌداع فً الجرٌدة  أ. ٌودع مخطط التنظٌم الهٌكلً لالعتراض بعد صدور لرار اللجنة اللوائٌة خالل 

 الرسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن محلٌتٌن.

المحددة الى اللجنة المحلٌة إلصدار المرار الالزم بشأنها ورفعها الى اللجنة اللوائٌة لبٌان الرأي فٌها، ب. تحال االعتراضات بعد انتهاء المدة 

 المجلس. ورفعها إلى

ج. ٌنظر المجلس فً االعتراضات المرفوعة الٌه وٌصدر المرار الالزم بشأنها بما فً ذلن وضع المخططات موضع التنفٌذ على أن ٌنشر ذلن  

 رسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن محلٌتٌن.ال فً الجرٌدة
 

 (11المادة )

 

 -ٌعد مخطط التنظٌم التفصٌلً بعد الرار مخطط التنظٌم الهٌكلً للمنطمة على أن ٌتضمن ما ٌلً: -أ 

اإلعمار تحدٌد صفة استعماالت األراضً وفئة مناطك االستعمال بما فً ذلن األراضً المخصصة للمرافك العامة، والمناطك التً ٌحظر  -1

 فٌها بصفة دائمة.

ً تحدٌد المسارات النهائٌة لشبكات الطرق وخدمات البنى التحتٌة والمدرة االستٌعابٌة والتشؽٌلٌة لكل منها بما ٌنسجم مع المخطط التنظٌم -2

 الهٌكلً.

 تثبٌت سعة الطرق ومساراتها وموالؾ المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبٌعة استعماله. -3

وارتفاع تحدٌد مبدئً لموالع األبنٌة والحد األدنى لالرتدادات والحد األعلى لكل من كثافة اإلعمار والنسبة المئوٌة للبناء والنسبة الطابمٌة  -4



 البناء.

 مستعملة فً إنشائها.تحدٌد الموالع التً تفرض علٌها لٌود خاصة من الناحٌة المعمارٌة كالتصمٌم والمظهر الخارجً لألبنٌة وأنواع المواد ال -5

 مخطط إفراز مبدئً لألراضً وإحداثٌات ومناسٌب الطرق والممرات. -6

ً ب. تعتبر األحكام والشروط الواردة على المخطط التنظٌمً الهٌكلً والتفصٌلً أحكاما ال ٌجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسٌة الت

 تمدم لؽاٌات الترخٌص.
 

 (12المادة )

 

المدٌرٌة فً أي طلب للمطور الرئٌسً لممترح تعدٌل مخطط التنظٌم التفصٌلً، شرٌطة تمدٌم المخططات التوضٌحٌة للتعدٌل الممترح تنظر  -أ 

ن فً مع مبرراته ورفع هذا التعدٌل الى اللجنة المحلٌة للنظر فٌه ورفع لرارها الى اللجنة اللوائٌة الستكمال اإلجراءات بما فً ذلن االعال

 ومٌة المحلٌة وإٌداع لرارها لالعتراض للمدة التً تحددها.الصحؾ الٌ

 تنظر اللجنة المحلٌة فً االعتراضات وترفع لرارها الالزم بشؤنها الى اللجنة اللوائٌة.  -ب

بعد إعالنه فً فً حال موافمة اللجنة اللوائٌة على لرار اللجنة المحلٌة ٌعد لرارها تصدٌما نهائٌا للمخطط المعدل لٌوضع موضع التنفٌذ  -ج

 الجرٌدة الرسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن محلٌتٌن.

 د. فً حال اختالؾ لراري اللجنة المحلٌة واللجنة اللوائٌة ٌرفع ممترح التعدٌل الى المجلس إلصدار المرار النهائً.
 

 (13المادة )

 

 -ما به المستندات التالٌة:ٌمدم طلب الموافمة على مشروع اإلفراز الى الهٌئة مولعاً من مالن األرض ومرف 

 سند تسجٌل حدٌث االصدار. -أ

 مخطط أراض ساري المفعول. -ب

 مخطط مولع تنظٌمً ساري المفعول. -ج

د. خمس نسخ ورلٌة ونسخة رلمٌة من مخطط االفراز الممترح ومخطط طوبوؼرافً مطابما ألحكام التنظٌم وموضحا فٌه المطع الممترحة 

أبنٌة لائمة علٌها ورخص هذه األبنٌة وسعات الطرق والممرات التنظٌمٌة واالفرازٌة ومناسٌبها ومنحنٌاتها وكافة خدمات وأرلامها وأبعادها وأي 

 خص.البنٌة التحتٌة بها وجدول المساحات للمطع والطرق التنظٌمٌة واالفرازٌة مبٌنا علٌها احداثٌات كافة المطع معدة من لبل مكتب مساحة مر

 واذن االشؽال لالبنٌة المائمة.رخصة االعمار  -هـ
 

 (14المادة )

 

د للجنة المحلٌة الموافمة على تخفٌض المٌود على إفراز األراضً إذا كانت ؼٌر منتظمة الشكل أو وجد بناء لائم علٌها أو جرى استمالن ٌزٌ -أ

حدا أعلى من األحكام التنظٌمٌة  % (  5ال تزٌد على ) على الربع المانونً منها، أو إذا كان االفراز بٌن الشركاء فً لطعة األرض وذلن بنسبة

 الممررة فً المخطط الشمولً.

%( 5ى )ب. للجنة اللوائٌة الموافمة على تخفٌض المٌود على إفراز األراضً فً الحاالت الواردة فً الفمرة )أ( من هذه المادة بنسبة ال تزٌد عل

 %(.10على )اضافٌة على أن ال ٌتجاوز مجموع التخفٌض للجنتٌن 

ج. ال ٌسمح بإفراز لطعة ارض وفما لالستعمال الممرر على مخطط التنظٌم المصدق إذا كانت مساحة الجزء المتبمً منها الل من مساحة الحد 

 االدنى ألحكام التنظٌم الممررة وٌطبك على كامل المطعة االستعمال الممرر للجزء األكبر منها.

مً نتج عنه لطعة ارض تمل مساحتها عن األحكام التنظٌمٌة لإلفراز فللجنة المختصة الموافمة على اعتبار د. فً حال مرور طرٌك نافذ أو تنظٌ

 تلن المساحة لطعة مستملة بؤحكام تنظٌمٌة خاصة.

 ٌجب أن تتصل كل لطعة ارض مع طرٌك وال ٌجوز للمالن استحداث أي طرٌك إال بموافمة اللجنة المختصة.  -هـ

ي بناء لبل الحصول على إذن إشؽال، على أن ٌشمل مخطط اإلفراز مولع ومساحة األجزاء الملحمة لكل شمة من طوابك و. ال ٌجوز إفراز أ

 الخدمات.
 



 (15المادة )

 

( من هذا النظام، تمدٌم طلب للهٌئة إلفراز أي لطعة 18أ. للمطور الرئٌسً أو ألي من األشخاص المنصوص علٌهم فً الفمرة )ب( من المادة )

أرض إلى لطع أصؽر مساحة متفمة مع أحكام التنظٌم أو ضم لطعتٌن أو أكثر فً لطعة واحدة فً منطمة التنظٌم، على أن ٌحدد فً الطلب ما 

 ٌبرر ذلن.

 -ٌجب أن ٌتضمن المخطط المشار إلٌه فً هذه المادة ما ٌلً: -ب

 إحداثٌات لطع األراضً المطلوب افرازها أو ضمها. -1

 على مخطط التنظٌم التفصٌلً للمنطمة التً تمع فٌها األرض موضوع الطلب والطرق المستحدثة لؽاٌات االفراز. الطرق المحددة -2

ي أي أمور أخرى تطلبها الدائرة المختصة لدراسة المخطط الممدم وفك أحكام هذه المادة وممارنته بالمخطط التنظٌمً التفصٌلً للمنطمة أو أ -3

 ة ٌصدرها المجلس.تعلٌمات أو لرارات ذات عالل

 ٌجب أن تمع كل لطعة أرض، تنشؤ عن اإلفراز أو الضم، على طرٌك ممرر أو ممترح توافك علٌه اللجنة المختصة. -ج

 د. تصدر اللجنة المختصة لرارها بشأن الطلب المشار إلٌه فً الفمرة )أ( من هذه المادة بناء على تنسٌب المدٌرٌة.

وافمة على افراز أو ضم أي لطعة أرض على نحو ٌخالف أحكام التنظٌم أو أحكام اإلعمار للمنطمة التً تمع ال ٌجوز للجنة المختصة الم  -هـ 

 فٌها األرض سواء كانت تشتمل على أبنٌة أو إنشاءات أو كانت خالٌة.
 

 (16المادة )

 

ء تعدٌل على مخطط التنظٌم الهٌكلً الممرر أو على ( من هذا النظام للمطور الرئٌسً تمدٌم طلب إلجرا18على الرؼم مما ورد فً المادة ) -أ 

فٌه أو طلب استحداث أو إلؽاء شارع تنظٌمً، على  مخطط التنظٌم التفصٌلً الممرر، بما فً ذلن تؽٌٌر صفة االستعمال أو أحكام اإلعمار الواردة

 أن ٌحدد فً طلبه األسباب التً تبرر ذلن .

الهندسٌة لعناصر المخطط المطلوب تعدٌله المشار إلٌها فً هذا  راء التعدٌل الممترحات والحلولعلً المطور الرئٌسً أن ٌرفك بطلب اج -ب 

بإجراء الدراسة والمسح الالزمٌن لذلن، وأن ٌمدم  شملها أو لم ٌشملها التعدٌل والعناصر التً تتؤثر بإجراء التعدٌل شرٌطة أن ٌموم النظام، سواء

ٌطلب المٌام بها، متضمنا توضٌح أثر التعدٌل على خطة العمل والبرنامج الزمنً ومراحل التطوٌر  التً تمرٌرا مفصال بشؤن التعدٌالت 

 بموجب اتفالٌة التطوٌر المبرمة معه، وتمدٌم أي وثائك أخرى تطلبها الهٌئة لهذه الؽاٌة. والدراسات البٌئٌة والبنى التحتٌة، وتنفٌذ التزاماته

على ضرورة إجراء التعدٌل على أي من المخططات التنظٌمٌة الممررة، ٌكلؾ المطور الرئٌسً بإعداد فً حال موافمة اللجنة المختصة  -ج

مخطط تعدٌلً للمخطط الهٌكلً أو للمخطط التفصٌلً حسب ممتضى الحال، وتمدٌمه للهٌئة وفما لألحكام واإلجراءات الخاصة بتمدٌم المخططات 

 علٌمات الصادرة بممتضاه.التنظٌمٌة المنصوص علٌها فً هذا النظام والت

ألحكام د. فً حال موافمة اللجنة المختصة على تؽٌٌر صفة االستعمال أو أحكام التنظٌم أو اإلعمار أو طلب استحداث أو إلؽاء شارع تنظٌمً وفما 

وأي شروط أخرى تختص مساحة ذلن الجزء  هذه المادة ٌجب أن ٌتضمن المرار تحدٌدا واضحا للجزء المشمول بالتعدٌل بما فً ذلن تحدٌد

 باالستعمال وأحكام اإلعمار.

 -التعدٌل ٌلتزم المطور الرئٌسً بما ٌلً: لؽاٌات تنفٌذ أحكام هذه المادة، وبعد صدور لرار اللجنة المختصة بالموافمة على -هـ

  و عوائد التحسٌن.  ونشرها وعوائد التنظٌم دفع بدل الخدمة على دراسة تعدٌل المخططات التنظٌمٌة وإلرارها وإٌداعها -1

تخطٌط المرافك العامة والخدمات والبنى التحتٌة وإنشاإها  إجراء التعدٌالت الالزمة نتٌجة تعدٌل المخططات التنظٌمٌة وتنفٌذها وبخاصة -2

ذلن وفما وٌشمل ذلن الصرؾ الصحً وتصرٌؾ مٌاه األمطار وشبكة وخطوط المواصالت واالتصاالت والكهرباء وأي أمر آخر ذي عاللة، و

 لما ٌمرره المجلس وبعد الحصول على رخص اإلعمار الالزمة وفك أحكام هذا النظام.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماٌة الصحة والسالمة العامة وعلى وجه الخصوص حماٌة البٌئة وإجراء الدراسات الخاصة بذلن وفما للتشرٌعات  -3

 لمجلس.المعمول بها فً الهٌئة والمرارات الصادرة عن ا
 

 (17المادة )

 

إذا كان أي جزء من أراضً المنطمة مملوكا ألي شخص لبل صدور لرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطمة، ٌمرر المجلس ما ٌراه مناسبا بشؤنه 

 وفما ألحكام لانون التنظٌم ولانون االستمالن.
 

 (18المادة )

 



ردمها أو اعمارها أو إضافة أي جزء إلٌها أو هدمه أو هدم أي لسم منه أو إجراء أي أ. ٌحظر على أي شخص تؽٌٌر معالم أي أرض بحفرها أو  

 تعدٌل فٌه بالتوسعة أو التعلٌة أو الدعم االنشائً، إال بعد الحصول على ترخٌص من اللجنة المختصة.

 -ٌحك ألي من األشخاص التالٌة أو المفوضٌن عنهم التمدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشؽال: -ب

 مالن العمار بموجب سند تسجٌل. -1

 مستؤجر العمار الذي ٌملن حك البناء. -2

 متولً الولؾ. -3

ج. ٌمدم طلب الترخٌص إلى الهٌئة على النموذج المعد لهذه الؽاٌة مولعا من طالب الترخٌص ومرفما به المخططات والمستندات والبٌانات 

 -التالٌة:

 خطاب التؽطٌة من المطور الرئٌسً. -1

 نموذج طلب الحصول على الرخصة. -2

 سند ملكٌة ساري المفعول. -3

 مخطط اراض ساري المفعول. -4

 مخطط مولع تنظٌمً ساري المفعول. -5

 أربع نسخ من المخططات الهندسٌة مصدلة من نمابة المهندسٌن األردنٌٌن والجهات ذات العاللة. -6

 رخص.بٌان التؽٌٌر وإحداثٌات لطعة األرض وتمرٌر مساح م -7

 براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على لطعة األرض. -8

تتخذ المدٌرٌة اإلجراءات الالزمة لدراسة مخططات الترخٌص الهندسٌة المعتمدة من الجهات المختصة وفك تشرٌعاتها وتصدر اللجنة  -د

من تارٌخ تسلمها لها مستوفٌة الشروط، على أن ٌكون لرار  ( ٌوم عمل30المختصة لرارها بشؤن هذه المخططات خالل مدة ال تزٌد على )

 اللجنة برفض الترخٌص مسببا.

 ٌبلػ لرار اللجنة المختصة إلى ممدم الطلب من المدٌرٌة خطٌا. -هـ

 لانون التنظٌم.  و. لطالب الترخٌص أو المتضرر االعتراض على لرار اللجنة المختصة وفك أحكام
 

 (19المادة )

 

وفما ألحكام هذا النظام   ي شخص مباشرة أي من مشارٌع اإلعمار فً المنطمة إال بعد الحصول على رخصة إعمار وأمر مباشرة ،ال ٌجوز أل

 والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.
 

 (21المادة )

 

فً مولع المشروع لبل المباشرة  على المماول والمهندس المشرؾ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتؤمٌن سالمة المرور وإجراءات السالمة العامة -أ 

 بتنفٌذه مع وضع لوحة تعرٌفٌة به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرؾ علٌه ورلم الترخٌص.

 -على المالن التمدم بطلب الموافمة على أمر المباشرة لبل البدء فً تنفٌذ مشروع اإلعمار مرفما به ما ٌلً: -ب

 ة مماولً اإلنشاءات االردنٌٌن.نسخة من عمد المماولة مصدلة من نماب -1

 فً حال كان المشرؾ أو المنفذ جهة رسمٌة. نسخة من عمد اإلشراؾ مولع من مكتب هندسً معتمد أو لرار إحالة العطاء -2

 تعهد باتخاذ إجراءات السالمة العامة وفما للتشرٌعات النافذة. -3

 ئٌسٌة فً المبنى.على المالن الحصول على إذن الصب لألساسات والمسطحات الر -ج
 

 (21المادة )

 

 تكون رخصة اإلعمار مرتبطة بمشروع اإلعمار ولٌست شخصٌة. -أ

صدور رخصة اإلعمار، ٌعتبر الترخٌص ملؽى حكما إال إذا  فً حال عدم المٌام باألعمال األساسٌة لإلعمار خالل سنة واحدة من تارٌخ -ب

 حصل على رخصة اإلعمار على تمدٌد تلن المدة لبل انتهائها.وافمت اللجنة المختصة بناء على طلب مبرر ممن 

%( من رسوم الترخٌص الممررة 25ت من تارٌخ اصدار الرخصة فٌستوفى من المالن ما نسبته )اذا لم ٌنجز البناء خالل مدة خمس سنوا -ج

( من الرسوم المستحمة بموجب أحكام 100) % لكل سنة تلً المدة المحددة إلنجاز البناء على اال ٌتجاوز ممدار رسوم التجدٌد عند طلب التجدٌد



 هذا النظام.
 

 (22المادة )

 

لى رخصة اإلعمار بتعٌٌن مكتب استشاري أو مكتب هندسً مإهل وفك أحكام التشرٌعات ذات العاللة، لإلشراؾ على ٌلتزم من حصل ع -أ 

 تنفٌذ مشروع اإلعمار.

ٌلتزم كل من حصل على رخصة اإلعمار والمهندس المشرؾ والمماول بتطبٌك أحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه وكودات البناء  -ب

مراحل وأعمال مشروع اإلعمار جمٌعها، وابالغ الهٌئة والمطور الرئٌسً خطٌا عند حصول أي مخالفة لشروط ترخٌص مشروع  الوطنً فً

 اإلعمار، وبٌان نوع المخالفة ومولعها، تحت طائلة المسإولٌة المانونٌة.
 

 (23المادة )

 

راض أو أبنٌة مشمولة باتفالٌة التطوٌر التمٌد بشروط رخصة ٌلتزم أي شخص ٌموم بتنفٌذ أي مشروع من مشارٌع اإلعمار تتعلك بأ -أ 

أو المبانً أو الشوارع أو البٌئة  اإلعمار وولف العمل وإبالغ المطور الرئٌسً فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات

 مشارٌع وذلن تحت طائلة المسؤولٌة المانونٌة.الحال الى ما كانت علٌه فور انتهاء تلن ال المحٌطة بمشروع اإلعمار، وٌلتزم بإعادة

ٌكون المطور الرئٌسً مسؤوال عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة جمٌعها ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات عاللة إلعادة الطرق  -ب 

 واألماكن التً تضررت من تنفٌذ مشارٌع اإلعمار أو أي خدمات لحمها أي ضرر أو تعطٌل إلى ما كانت علٌه.

فً حال عدم إعادة الطرق واألماكن التً تضررت من تنفٌذ مشارٌع اإلعمار فٌها إلى ما كانت علٌه، على الهٌئة إشعار المطور الرئٌسً  -ج

 بضرورة المٌام بذلن خالل المدة المحددة فً اإلشعار.

)ج( من هذه المادة ولم ٌمم بإعادة الطرق واألماكن  د. إذا انتهت المدة المحددة فً اإلشعار المرسل إلى المطور الرئٌسً وفك أحكام الفمرة

تنفٌذ مشارٌع اإلعمار فٌها إلى ما كانت علٌه، تموم الهٌئة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة أوضاع الطرق واألماكن التً  التً تضررت من

 كانت علٌه وعلى نفمة المطور الرئٌسً. نفذت فٌها مشارٌع اإلعمار إلى ما
 

 (24المادة )

 

رسوم الترخٌص عند لٌامه بؤي أعمال إعمار ضمن المنطمة،  %( من مجموع10تستوفً الهٌئة من الحاصل على الرخصة تؤمٌنا بنسبة ) -أ 

( 50000( دٌنار وال ٌزٌد على )100التؤمٌن عن ) التمٌد بؤحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه شرٌطة أن ال ٌمل مبلػ وذلن لضمان

 ر.دٌنا

الصادرة بممتضاه تزٌد لٌمتها على لٌمة التؤمٌن المنصوص علٌه  ب. فً حال نشوء أضرار من جراء عدم التمٌد بؤحكام هذا النظام والتعلٌمات 

أي المساس بحك الهٌئة فً المطالبة بالتعوٌض عن  من هذه المادة فللهٌئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بمٌمة الزٌادة دون فً الفمرة )أ(

 المختصة. أضرار أخرى أمام المحاكم

وحسب الرسوم الممررة وفك هذا النظام والمنطمة التً ٌمع فٌها  تستوفً رسوم ملحمات البناء عن بٌت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابك -ج

 البناء كما وٌضاؾ الٌها مكرر مساحة بٌت الدرج ولمرة واحدة فً الطابك العلوي.
 

 (25المادة )

 

ٌجوز إشغال أي مبنى أو منشأة لبل الحصول على إذن إشغال خطً من اللجنة المختصة للتأكد من مطابمة المبنى أو المنشأة لشروط  أ. ال

 الترخٌص الممنوحة له وفما ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.

ر المتعلمة بؤراض وأبنٌة ضمن المنطمة وفما لرخصة اإلعمار ٌلتزم من حصل على رخصة اإلعمار بعد االنتهاء من تنفٌذ مشارٌع اإلعما -ب

 بتمدٌم طلب إصدار إذن اإلشؽال بعد التؤكد من التزامه بشروط رخصة اإلعمار وأحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.

 -وٌكون ذلن بعد االنتهاء من: لؽاٌات الحصول على إذن اإلشؽال تتحمك اللجنة المختصة من مطابمة اإلعمار لشروط الترخٌص -ج

 إنشاء البناء وجاهزٌته لإلشؽال أو االستعمال لألؼراض التً شٌد من أجلها. -1

 توفٌر العدد الالزم من موالؾ السٌارات وتوفٌر المداخل والمخارج لها. -2

 إنشاء األسوار والجدران الخارجٌة -3

 إنشاء الرصٌؾ. -4

 ها فً هذا النظام.. توفٌر خدمات البناء المنصوص عل5ٌ

 تنسٌك المساحات المرصوفة والمزروعة )الخضراء(. -6



 إزالة األبنٌة المإلتة واألنماض ومخلفات البناء من المولع. -7

 موافمة المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً على جاهزٌة المبنى لإلشؽال. -8

 إرفاق شهادة مطابمة لألبنٌة التً ٌشترط فٌها وجود مهندس مشرؾ. -9

 د. علً جمٌع الدوائر والمإسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزوٌد األبنٌة بالمٌاه والكهرباء والهاتؾ والصرؾ الصحً وؼٌرها من

الخدمات وعلى الجهات المعنٌة بإصدار رخص المهن والحرؾ عدم إٌصال تلن الخدمات ألي بناء أو تزوٌده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة 

 ها لبل الحصول على إذن اإلشؽال من اللجنة المحلٌة باستعمال ذلن البناء للؽاٌة التً رخص إنشاإه من أجلها.المهن فٌ

 تصدر الهٌئة لرارا بشؤن إذن اإلشؽال خالل مدة ال تزٌد على خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ تسلم طلب إصدار إذن اإلشؽال. -هـ

 ل عند إجراء أي تعدٌل أو إضافة أو تؽٌٌر فً اإلعمار .ٌتوجب على المالن الحصول على إذن اإلشؽا -و

ٌعتبر إذن االشؽال ملؽً إذا تبٌن أنه صدر بناء على بٌانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات ؼٌر صحٌحة أو أنه صدر خالفا  -ز

 لألنظمة والتعلٌمات، كما ٌحك لها الؽاإه فً أي ولت فً حال مخالفة مخططات الترخٌص.

للهٌئة الطلب من الجهات المختصة عدم إٌصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز لألبنٌة والمنشآت والتً لم  -ح

 تحصل على إذن إشؽال حسب األصول أو التً تم إلؽاء إذن اإلشؽال الممنوح لها.
 

 (26المادة )

 

من تلن  % ( 50م لألبنٌة المائمة لبل إنشاء المنطمة على أن ال تتجاوز نسبة التخفٌؾ) للمجلس تخفٌؾ نسبة المٌود فً أحكام وشروط التنظٌ 

 األحكام والشروط.
 

 (27المادة )

 

( متر مربع أو أي 1000ٌتم استٌفاء )عوائد التنظٌم( بدل دراسة وتصدٌك المخططات الشمولٌة بمستوٌاتها المختلفة بوالع عشرة دنانٌر لكل )

 المربع على أن ال ٌتجاوز ممدار هذا البدل مائة ألؾ دٌنار.جزء من المتر 
 

 (28المادة )

 

 -تستوفً الهٌئة الرسوم التالٌة: -أ

نوع الطلب/بناء/كشؾ/نماذج 

 طلب

الرسم   الوحدة

بالدٌنار 

للمناطك 

 السكنٌة

الرسم بالدٌنار 

للمناطك 

التجارٌة 

والمعارض 

 والمكاتب

الرسم بالدٌنار 

للصناعات الخفٌفة 

والحرفٌة 

 والمستودعات

الرسم بالدٌنار 

للصناعات 

المتوسطة 

والمصانع 

 الكبٌرة

الرسم 

بالدٌنار 

لألبنٌة 

متعددة 

 االستعمال

الرسم 

بالدٌنار 

للمنشآت 

 الزراعٌة

الرسم بالدٌنار 

للسٌاحً 

والترفٌهً 

والفنادق 

 والمنتجعات

 15 3 15 15 15 15 5 1عدد  رسم مخطط مولع تنظٌمً

لمرة  ترخٌص بناءرسم طلب 

 واحدة

5 10 10 10 10 5 10 

لكل  رسوم تثبٌت االستمامات

عشرة 

 أمتار

15 30 30 30 30   30 

رسم ترخٌص الطابك 

االرضً وطوابك البناء 

 والشرفات

متر 

 مربع

1 4 2.5 2.5 4 0.60 2 

رسم ترخٌص المٌو والسدة 

  والتسوٌة والبروز والمظالت

متر 

 مربع

0.50 1 1 1 1 - 1 

رسم ترخٌص الموالؾ 

 المسموفة للسٌارات

متر 

 مربع

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 



لكل  بدل موالؾ السٌارات

 سٌارة

800 800 800 800 800 250 800 

متر   رسم االسوار

 طولً

0.15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.10 0.30 

متر  رسم ترخٌص بركة السباحة

 مربع

5 ---- ---- ---- 5 5 5 

عن كل  افراز االبنٌة والشمك رسم

لسٌمة 

 وشمة

15 30 30 30 30 15 30 

رسم افراز االراضً 

 وتوحٌدها

عن كل 

لطعة 

 ارض

20 20 20 20 20 20 20 

رسم ترخٌص بروز البناء 

عن االرتداد االمامً والشرفة 

 والبروز المعماري

متر 

 مربع

5 10 10 10 10 5 10 

 3000  واحدةلمرة   رسم ترخٌص كل برج اتصاالت

 

 تستثنى مظالت موالؾ السٌارات من رسوم التراخٌص. -ب
 

 (29المادة )

 

 -( من هذا النظام حسب فئة تصنٌؾ المنطمة ووفما لما ٌلً:28ٌتم تحدٌد رسوم الترخٌص الواجب استٌفاإها بممتضى أحكام المادة ) -أ 

 

 ( من هذا النظام .28( من الرسوم المنصوص علٌها فً المادة )100بنسبة) % الفئة األولى: وتشمل )أمانة عمان الكبرى( وتخضع للرسوم -1

 

 الفئة الثانٌة: وتشمل مراكز المحافظات األخرى فً المملكة )المصبات( -2

 ( من هذا النظام.28%( من الرسوم المنصوص علٌها فً المادة )75وتخضع لرسوم بنسبة )

( من هذا 28%( من الرسوم المنصوص علٌها فً المادة ) 50أي جزء منها و تخضع للرسوم بنسبة )الفئة الثالثة: وتشمل بالً المناطك أو  -3

 النظام.

( من هذه الفمرة، تحسب الرسوم 3( و )2( و )1إذا ولع جزء من المنطمة التنموٌة ضمن أكثر من فئة حسب التصنٌؾ الوارد فً البنود ) -4

 حسب النسبة األلل.

منشآت ذات االستعماالت السٌاحٌة والترفٌهٌة بما فً ذلن الفنادق والنزل إلى تمسٌمات الفئات الواردة فً الفمرة )أ( من ال تخضع األبنٌة وال -ب

 (28%( رسوم الترخٌص المنصوص علٌها فً المادة )100هذه المادة، وٌتم استٌفاء نسبة )

 من هذا النظام.

 %( من لٌمة عطاء تنفٌذ المشروع وتستثنى من ذلن مشارٌع الطالة الشمسٌة.1تستوفً رسوم ترخٌص شبكات البنٌة التحتٌة بنسبة ) -ج

 %( فً المناطك جمٌعها.100تستوفً رسوم ترخٌص أبراج االتصاالت بنسبة ) -د

تستوفً رسوم ترخٌص التسوٌة بذات لٌمة رسوم ترخٌص الطابك األرضً وطوابك البناء والشرفات اال إذا استؽلت لؽاٌات موالؾ   -هـ

 سٌارات أو خدمات البناء.ال
 

 (31المادة )

 

( من 28تستوفً الهٌئة رسوم التجاوز على األجزاء المخالفة لألحكام التنظٌمٌة الممررة إضافة الى نسب الرسوم المنصوص علٌها فً المادة ) -أ 

 -هذا النظام عند ترخٌص اي بناء لائم لبل نفاذ أحكام هذا النظام كما ٌلً:

 التجاوزات حسب االستعمالرسوم ترخٌص 



الرسم  الوحدة نوع لتجاوز

للمناطك   بالدٌنار

 السكنٌة

 الرسم

 بالدٌنار

 للمناطك

 التجارٌة

 والمعارض

الرسم بالدٌنار للصناعات   

الخفٌفة والحرفٌة 

  والمستودعات

الرسم 

 بالدٌنار

للصناعات 

 المتوسطة

والمصانع 

  الكبٌرة

الرسم 

 بالدٌنار

 للمنشآت

 الزراعٌة

الرسم 

بالدٌنار 

 لألبنٌة

متعددة 

 االستعمال

الذي ٌشمل 

 استعمالٌن

 او اكثر

 الرسم بالدٌنار 

للسٌاحً 

 والترفٌهً

 والفنادق

    والمنتجعات

 االرتدادات

 األمامٌة والخلفٌة

 والجانبٌة

متر 

 مربع

100 250 50 50 20 100 20 

متر  على النسبة المئوٌة

 مربع

40 110 120 120 3 30 10 

متر  النسبة الطابمٌةعلى 

 مربع

40 64  100 100 6 30 10 

متر  حجم البناء

 مكعب

40 72 80 80 4 20 8 

التجاوز على النسبة 

المئوٌة للمعرشات 

 وانشاءات التضلٌل

متر 

 مربع

20 20 20 20 20 20 20 

 

 

فً الفمرة )أ( من هذه المادة وفما للحاالت والنسب التً  ( من أحكام هذا النظام تستوفً الرسوم المبٌنة26ب. فً حال تخفٌؾ المٌود وفما للمادة )

( 28) تحددها الهٌئة بموجب تعلٌمات تصدرها لهذه الؽاٌة باستثناء موالؾ السٌارات التً تستوفً وفك الرسوم الواردة فً الفمرة )أ( من المادة

 من هذا النظام.
 

 (31المادة )

 

 الترخٌص مثال الرسوم الممررة بموجب أحكام هذا النظام.إذا ألٌم بناء بدون ترخٌص ٌستوفً من طالب 
 

 (32المادة )

 

ٌر المٌاه للجنة المختصة منح المبانً الخضراء الصدٌمة للبٌئة التً تتمٌز بمدرتها على الحفاظ على الطالة واستؽالل الطالة المتجددة وترشٌد توف 

هالن الطالة وتملٌل التلوث البٌئً الناجم عنها والتً تمام وفما لدلٌل البناء األخضر الصادر واالعتماد على اإلنارة والتهوٌة الطبٌعٌة فً تخفٌؾ است

 -الحافزٌن التالٌٌن أو أٌا منهما وفما للتعلٌمات التً ٌصدرها المجلس لمنح هذه التسهٌالت وفما لما ٌلً:  عن مجلس البناء الوطنً

 %(.5ما ممداره )أ. زٌادة فً النسبة المئوٌة الممررة فً النظام ب

 %( من رسوم رخص البناء.50اإلعفاء بما نسبته ) -ب
 

 (33المادة )

 

 -للجنة المختصة بناء على طلب المالن تعدٌل رخصة اإلعمار شرٌطة ما ٌلً: -أ

 . أن ٌمدم الطلب لبل المباشرة باألعمال اإلنشائٌة.1

 دٌل المطلوب.أن ٌرفك بالطلب الوثائك والمخططات التً توضح طبٌعة التع -2

 ب. تصدر اللجنة المختصة لرارها حول التعدٌل خالل اسبوع من تارٌخ تمدٌم الطلب.

 فً حال موافمة اللجنة المختصة على التعدٌل المطلوب تصدر رخصة اعمار اضافٌة تشتمل على التعدٌل الموافك علٌه. -ج
 

 (34المادة )



 

 -التالٌة: مشروع االعمار فً الحاالتأ. تصدر اللجنة المختصة لرارها بولف العمل فً 

 التجاوز على مخطط التنظٌم الممرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء. -1

 الطوابك فٌه. مخالفة شروط الرخصة من حٌث االرتدادات وحجم المبنى وارتفاعه وعدد -2

 أو تصدعه. إذا رأت أن المبنى المراد ولف األعمار به ضعٌف إنشائٌا وٌخشى سموطه -3

 إذا كان البناء والعا ضمن أمالن الدولة أو األمالن العامة أو متعدٌا أو متجاوزا علٌها. -4

 إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا لألنظمة واألحكام والشروط ومخططات التنظٌم.-5

نفٌذ المرار خاللها واالجراء الواجب ٌحدد فً لرار ولف اعمال االعمار المنصوص علٌه فً الفمرة )أ( من هذه المادة، المدة الواجب ت -ب 

 بتصوٌب اوضاع المبنى أو هدمه أو اعادة الحال الى وضعه األصلً. اتخاذه سواء

( من 38فللهٌئة أن تموم بما تراه مناسبا وفما ألحكام المادة ) إذا لم ٌمم المالن باتخاذ االجراءات المطلوب تنفٌذها خالل المدة المحددة له -ج

على المرخص له وٌضاف الى ذلن ما نسبته  للحفاظ على السالمة العامة أو البٌئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا اإلجراء لانون التنظٌم

 %( من لٌمة تكالٌف هذا اإلجراء نفمات إدارٌة.25)
 

 (35المادة )

 

 -أ. لغاٌات تحدٌد الكثافة السكانٌة فً المناطك السكنٌة ٌعتمد ما ٌلً: 

 سعة الشارع المتاخم لألرض  مسموح بها حدا أعلىعدد الشمك ال

 م 16الٌمل عن  14

 م 14الٌمل عن  12

 م 12الٌمل عن  11

 م 11الٌمل عن  8

 م 11الٌمل عن   شمة واحدة فً كل طابك

             

 الواجب تأمٌنها على النحو التالً:موالف السٌارات  ب. فً حال زٌادة عدد الشمك عما ورد فً الفمرة )أ( من هذه المادة فٌتم احتساب

 تأمٌن موالف سٌارات لكامل عدد الشمك المطلوب ترخٌصها فً المشروع . -1

الموالف للشمك المطلوب ترخٌصها والزائدة على الحد المسموح  %( من51( من هذه الفمرة نسبة )1تضاف للعدد المشار الٌه فً البند ) -2

 لمادة.به والوارد فً الفمرة )أ( من هذه ا

فً حال ولوع المطعة على شارعٌن متماطعٌن بواجهات كاملة، ٌعتمد الشارع األلل سعة لؽاٌات الكثافة السكانٌة فً المناطك وتحدٌد عدد  -ج

 موالؾ السٌارات .
 

 (36المادة )

 

 -تحدد المساحات الداخلٌة للبناء على النحو التالً: 

 ( مترا مربعا إذا كان عدد الؽرؾ فً السكن ال ٌزٌد على ؼرفة واحدة.16ان ال تمل مساحة الؽرفة عن ) -أ

 ( أمتار مربعة.6ان ال تمل مساحة المطبخ عن ) -ب

 ( متر .1225ان ال تمل مساحة المرحاض عن )  -ج

 ( مترٌن مربعٌن.2أن ال تمل مساحة ؼرفة الحمام عن ) -د

( سنتمترا فً األبنٌة 90( مترا مربعا وان ال ٌمل العرض الصافً للدرج عن )12لمساحة الصافٌة لبٌت الدرج عن )أن ال ٌمل مجموع ا -ه

 السكنٌة.

( متر فً األبنٌة 125( مترا مربعا وأن ال ٌمل العرض الصافً للدرج عن ) 24أن ال ٌمل مجموع المساحة الصافٌة لبٌت الدرج عن ) -و 

 التجارٌة.

 -الدنى الرتفاع الؽرفة الصافً كما ٌلً:ٌكون الحد ا ز.



 االرتفاع المطلوب              استعماالت الؽرؾ          

 متر. 2270                 للسكن والمكاتب          

 متر. 2270                 للمستشفٌات           

 متر. 3270                 لألماكن العامة         

 متر. 3200                 للمصانع والمشاؼل       
  

 (37المادة )

 

ال ٌجوز ترخٌص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إال إذا كانت كل ؼرفة من ؼرفه مطلة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجٌة أو  -أ 

 منور.

 -ٌشترط فً المناور المخصصة إلنارة الؽرؾ ومرافك البناء وتهوٌتها ما ٌلً: -ب

 ولها مدخل من طابك التسوٌة لؽاٌات الصٌانة. أن تكون أرضٌتها مرصوفة، ومجهزة بالتجهٌزات الالزمة لتصرٌؾ المٌاه -1

 ٌجب أن ٌؽطى بمادة مناسبة تسمح باإلنارة والتهوٌة الكافٌة.الذي  أن تكون مكشوفة فً طوابك البناء كافة باستثناء السمؾ فً الطابك االخٌر -2

 داخلها. عدم إلامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى -3

 -ٌجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما ٌلً: -ج

 ( متر.225عه عن )ٌمل طول ضل ( أمتار مربعة وأن ال9أن ال تمل مساحة المنور الذي تطل علٌه ؼرؾ عن ) -1

 ( متر.225( متر وأن ال ٌمل عرضه عن )725) أن ال تمل مساحة المنور المطلة علٌه مطابخ و ؼرؾ ؼسٌل وحمامات عن -2

 التهوٌة العامودٌة المٌكانٌكٌة. تستثنى من المواصفات الواردة فً الفمرتٌن )أ( و )ب( من هذه المادة مجاري -د

 مساحة الطابمٌة.تستثنى مساحة المنور من ال -هـ
 

 (38المادة )

 

ٌتكون طابك المبو من طابك أو أكثر ٌمع تحت مستوى المنسوب الطبٌعً لمطعة االرض من جمٌع الجهات وٌسمح بإلامته على كامل حدود  -أ 

 لطعة األرض باستثناء االرتداد االمامً.

 -ٌستخدم طابك المبو ألي من الخدمات التالٌة: -ب

 البناء.موالؾ السٌارات  -1

 آبار وخزانات مٌاه منشؤة من الخرسانة المسلحة. -2

 ؼرؾ للتخزٌن. -3

 ؼرؾ للتدفئة والتبرٌد وخزانات الولود، شرٌطة تؤمٌن التهوٌة الالزمة لألجهزة والمعدات حسب المواصفات الفنٌة. -4

 ؼرؾ للكهرباء. -5

لخرسانً الطابك المبو مع معدل منسوب الرصٌؾ وتستثنى من ذلن فً حال عدم وجود طابك تسوٌة للبناء ٌسمح برفع منسوب السطح ا -ج

 المناطك التجارٌة حٌث ٌمام طابك المبو بمٌل الشارع نفسه المحاذي للمطعة على أن ال ٌسمح باستعمال الرصٌؾ ألي إنشاءات خاصة بالبناء.
 

 (39المادة )

 

 -ب تؤمٌن االرتدادات الخلفٌة على النحو التالً:إذا التضت طبوؼرافٌة األرض إنشاء تسوٌة واحدة أو أكثر فٌترت

لٌه إذا كان عدد طوابك التسوٌة ال ٌزٌد على ارتفاع الطوابك المسموح بها للمطعة الخلفٌة المجاورة فٌطبك علٌه االرتداد الخلفً المنصوص ع -أ

 فً هذا النظام.

لطعة ارض على عدد الطوابك المسموح بها فً المطع الخلفٌة المجاورة إذا زاد عدد طوابك التسوٌة على عدد الطوابك المسموح بناإها فً  -ب

لبناء فعلى المالن أن ٌوفر االرتداد الخلفً المنصوص علٌه فً هذا النظام مضافا إلٌه متر واحد عن كل طابك تسوٌة إضافٌة ٌزٌد ارتفاعه على ا

 المجاور لها.



 ساب النسبة المئوٌة للبناء على أن تراعى السالمة اإلنشائٌة للمبنى.تستثنى مساحات موالؾ السٌارات فً التسوٌة من احت -ج
 

 (41المادة )

 

مارٌة باستثناء المناطك التً تحدد لها اللجنة طرازا معمارٌا خاصا، ال ٌجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء باستثناء البروزات المع

 الممامة فوق الطابك األرضً.( سنتمترا فً الطوابك 60التً ال تتجاوز )
 

 (41المادة )

 

( مسكنا ٌجب أن تجهز 16األبنٌة المكونة من أكثر من طابك وٌشؽلها أكثر من مائة شخص بما فً ذلن المساكن التً تتؤلؾ من أكثر من ) 

دنى لعرض كل منهما على النحو بدرجٌن منفصلٌن على أن ٌإدي أحدهما مباشرة الى شارع أو فسحة كبٌرة مكشوفة، على أن ٌكون الحد األ

 -التالً:

 الدرج الثانً الدرج األول سعة المكان

 م1.1عرض الشاحط  م 1.5عرض الشاحط  شخص 111حتى 

 م 1.2عرض الشاحط  م 2.11عرض الشاحط  شخص 411حتى 

 م 1.5عرض الشاحط  م 2.5عرض الشاحط  اكثر من ذلن
  

 (42المادة )

 

 ( متر.1.5الكبٌرة والمصانع إذا كانت متعددة الطوابك بدرجٌن على االلل على أن ال ٌمل العرض الصافً ألحدهم عن )تجهز المخازن  -أ 

 -ٌكون الحد االدنى لعرض الممرات بٌن الصفوف والمتاجر والبسطات فً االسواق على النحو التالً: -ب 

 على جانبٌن على جانب واحد طول الممر

 م2.5 م2 ( مترا15لغاٌة )

 م4 م3 ( مترا31لغاٌة )

 م5 م4 ( مترا31اكثر من )

 (متر .1.25ٌجب أن ال ٌمل عرض الممرات فً المساكن عن )  -ج

 ( متر .2.61ٌجب أن ال ٌمل عرض الممرات فً المستشفٌات والمدارس عن ) -د
 

 (43المادة )

 

الموصل الى البناء من خارجها وٌكون من ضمنه وٌوصل بٌن طوابمه  تطبك المواصفات الهندسٌة التالٌة على كل درجة فً الدرج الرئٌسً -أ 

 -حٌث ٌخضع ارتفاع الدرجة وعممها للمعادلة التالٌة:

 ( سنتمترا.64) ( سنتمترا الى60ضعؾ ارتفاع الدرجة زائد عممها ٌجب أن ٌكون من ) -1

 سنتمترا. (28( سنتمترا وان ال ٌمل عممها عن )18ال ٌتجاوز ارتفاع الدرجة ) أن -2

 ان تكون ابعاد الدرجات جمٌعها للطابك الواحد متساوٌة. -3

 ( درجة وان ال ٌمل عمك البسطة عن عرض الدرج.11أن ال تتجاوز المسافة بٌن أي بسطتٌن فً الدرج الرئٌسً اكثر من ) -1ب.  

 ( درجة.15درج الرئٌسً شاحطا واحدا ٌجب أن ال ٌتجاوز عدد الدرجات فٌه عن )فً حال كان ال -2

تنشؤ األدراج الرئٌسٌة من باطون مسلح أو من مادة أخرى ؼٌر لابلة لالحتراق على أن ٌسمح بإنشاء أدراج خشبٌة فً أبنٌة السكن الخاص  -ج

 والمتاجر الصؽٌرة.

 ( سنتمترا .90ة المكشوفة ال ٌمل ارتفاعه عن )تجهز األدراج جمٌعها )بدرابزٌن( من الجه -د



ٌسمح بإنشاء األدراج الدائرٌة و المطابمة للشروط أعاله، على أن ٌحسب عمك الدرجة من خط متوسط الدرج، و ال ٌمل هذا العمك فً أي  -هـ

 ( سنتمترا من جهة مركز دوران الدرج.15حال من األحوال عن )

( سنتمترا لخروج الدخان فً حاالت 30ابك الذي ٌمع فوق سطح البناء بمنفذ تهوٌة مناسب ال ٌمل لطره عن )ٌجب أن ٌزود بٌت الدرج فً الط -و

 الحرٌك.
 

 (44المادة )

 

 -ٌسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة فً االرتدادات األمامٌة الممررة تنظٌمٌا لألبنٌة التً تمع تحت مستوى الطرٌك شرٌطة:

 ( أمتار.6الممرات واألدراج المكشوفة الواصلة بٌن الطرٌك ومدخل البناء األمامً عن )أن ال ٌزٌد عرض  -أ

عدم استؽالل الممرات أو األدراج وما تحتها فً ؼٌر الؽاٌات المنصوص علٌها فً هذه المادة كما ٌحظر إنشاإها على أي جزء من  -ب

 االرتدادات الجانبٌة والخلفٌة الممررة تنظٌمٌة.
 

 (45المادة )

 

( شمك فتجهز األبنٌة بمصاعد ما بٌن الطرٌك واعلى طابك فٌه بما 8( طوابك أو ٌزٌد عدد الشمك فٌه على )4اذا كان ارتفاع البناء ٌزٌد على ) -أ 

للمصعد  فً ذلن طابك التسوٌة على ان ٌتناسب عدد المصاعد وسعتها مع حجم البناء ونوعٌة استعماله، وفً حال عدم اكتمال البناء ٌحدد مولع

 على المخطط الهندسً وفما للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة وتستثنى من ذلن األبنٌة التً ألٌمت لبل سرٌان أحكام هذا النظام.

زمة البناء المجهز بمصعد ٌجب على مالكه أو المسإول عن إدارته أو جمعٌة إدارة العمارة تمدٌم شهادة بشكل سنوي تثبت اجراء الصٌانة الال -ب

 للمصعد.
 

 (46المادة )

 

 ٌجب على المالن إنشاء تصوٌنة على محٌط سطح الطابك األخٌر وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة. -أ

 ( متر.125ٌكون ارتفاع التصوٌنة مترا واحدا حدا أدنى وال ٌتجاوز ارتفاعه ) -ب
 

 (47المادة )

 

 على المالن إنشاء سور على حدود لطعة أرضه. -أ

( 2( متر من الجهة األمامٌة وال ٌزٌد على )125ال ٌزٌد االرتفاع المسموح به لألسوار للمبانً السكنٌة عن منسوب األرض الطبٌعٌة على ) -ب

 مترٌن من الجهتٌن الخلفٌة والجانبٌة اال إذا ورد فً دلٌل اإلعمار ؼٌر ذلن.

مٌة والمإسسات العامة ومبانً الهٌئات الدبلوماسٌة والمبانً ذات االستعمال ٌجوز للجنة المختصة استثناء مبانً الوزارات والدوائر الحكو -ج

 الخاص، من لٌود ارتفاع األسوار المذكورة فً هذه المادة.

( امتار وإذا التضت طبٌعة األرض ؼٌر ذلن فٌعمل بالتدرج على أن ال تمل 8فً حال إنشاء جدار استنادي ٌجب أن ال ٌزٌد ارتفاعه على ) -د 

( مترٌن وأن ال ٌزٌد ارتفاعه عن األرض الطبٌعٌة لألرض المجاورة ومن جهة المطع األخرى، 2فة بٌن الجدارٌن فً هذه الحالة عن )المسا

االت التً فٌجب التمٌد بالفمرة )ب( من هذه المادة من حٌث الحد األعلى المسموح به الرتفاع السور و للجنة المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا فً الح

 لب ؼٌر ذلن.تتط

 -ٌجب على المالن توفٌر مرافك خدمات البناء التالٌة: -هـ

آبار لتجمٌع مٌاه األمطار وٌحظر تصرٌفها إلى شبكة الصرؾ الصحً أو إلى خزانات التحلل أو الحفر االمتصاصٌة أو إلى أرض الجوار  -1

 وتنشؤ وفما لشروط ومواصفات تمررها اللجنة المختصة.

لصرؾ أو التجمٌع والحفر التجمٌعٌة المصمتة المؽلمة من جمٌع الجوانب بالخرسانة المسلحة وال تسمح بالتسرٌب فً حال خزانات التحلل وا -2

 عدم توافر شبكة الصرؾ الصحً.

زٌد ال ٌجوز فً أي حال من األحوال إنشاء الحفر المصمتة أو خزانات التجمٌع فً الجزء المنخفض من األرض إذا كانت نسبة مٌل األرض ت-و

 %(.10على )
 

 (48المادة )



 

 -ٌسمح بإلامة األبنٌة الفرعٌة شرٌطة ما ٌلً:

( مترا مربعا فً أي حال من االحوال اضافة الى 25%( من مساحة لطعة األرض وعلى أن ال تتجاوز )5أن ال تزٌد نسبة هذه األبنٌة على ) -أ

 النسبة المئوٌة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.

 نصؾ االرتداد االمامً حسب األحكام التنظٌمٌة للمنطمة التً ٌمع فٌها. تؤمٌن -ب

 ( امتار من منسوب األرض الطبٌعٌة.3أن ال ٌزٌد ارتفاعه من الخارج على ) -ج
 

 (49المادة )

 

 -ٌسمح بإنشاء األبنٌة المإلتة لألؼراض التالٌة:

 مإلتة فً مولع مشروع البناء أثناء فترة تنفٌذ اإلعمار.تخزٌن مواد البناء وسكن للعمال وؼرؾ للحراس والمكاتب ال -أ

 خٌم المناسبات العامة والنشاطات الثمافٌة والترفٌهٌة وأي استعماالت أخرى مشابهة توافك علٌها اللجنة المختصة ولمدة محددة. -ب

 مستودعات تجمٌع وتخزٌن المنتجات الزراعٌة المإلتة أو الموسمٌة -ج
 

 (51المادة )

 

 ال تفرض موالؾ المركبات لألبنٌة التً تمام على لطع أراض ال ٌخدمها اال درج أو ممر ٌمل عرضه عن ثالثة أمتار. -أ

 -ٌجب توفٌر موالؾ للمركبات مكشوفة أو مسموفة فً لطعة األرض التً ٌمام علٌها البناء ضمن الشروط التالٌة: -ب

د الموالؾ المطلوبة الكامل البناء المسموح به على لطعة األرض بؽض النظر عن ال ٌجوز ترخٌص أي بناء ما لم ٌكن لد تم توفٌر عد -1

 المساحات المطلوب ترخٌصها.

 ٌتم احتساب الجزء من المولؾ على أنه مولؾ واحد كامل عند حساب عدد الموالؾ المطلوبة بموجب هذا النظام. -2

%( من مساحته 25الممرر للبناء وٌسمح باستعمال ما ال ٌزٌد على ) ٌستثنً الطابك األرضً المخصص لموالؾ سٌارات من االرتفاع - 3

 خدمات عامة للمبنى.

 -ٌكون الحد األدنى لعدد موالؾ السٌارات الواجب توافرها لالستعماالت المختلفة حسب ما هو موضح أدناه: -ج

  

  عدد الموالؾ المنطمة / المشروع

 مساحة البناء او مولؾ لكل شمة اٌهما اكثر عددامن  2م150مولؾ واحد لكل  المناطك السكنٌة

 مولفان لكل وحدة سكنٌة. المساكن المستملة

من مساحة البناء وٌستثنى منها السدد التجارٌة والمساحات المخصصة  2م50مولؾ واحد لكل  المناطك التجارٌة

 للخدمات .

 مولؾ واحد لكل مهنة . المهن التً ترخص ضمن السكن

من المساحة االجمالٌة للمكاتب التابعة  2م60من المساحة ومولؾ لكل  2م250مولؾ لكل  بالجملة)مستودعات التخزٌن(البٌع 

 2م400لها،ومولؾ للتحمٌل والتنزٌل لكل 

لمجمع مع توفٌر العدد المطلوب من الموالؾ لالستعماالت المتنوعة االخرى با 2م50مولؾ لكل  المراكز التجارٌة)المجمعات التجارٌة(

 )مماهً ،مطاعم،مسارح،لاعات،وخالفه(

 مولؾ واحد لكل اربع ؼرؾ فندلٌة ومولؾ لكل جناح فندلً الفنادق

 من المساحة االجمالٌة 2م50مولؾ واحد لكل  دور العبادة

او لكل حضانة  2من مساحة الحضانة او الروضة وموالؾ باصات عدد  2م50مولؾ واحد لكل   دور الحضانة ورٌاض االطفال

 .2م250روضة ، إذا زادت المساحة عن 

مراكز المعارض والمإتمرات ولاعات   من المساحة االجمالٌة. 2م20مولؾ واحد لكل 



 المناسبات وصاالت االفراح

الوزارات والدوائر والمإسسات العامة 

 وصاالت العرض

 من المساحة االجمالٌة 2م30مولؾ لكل 

 المكاتب

 المراكز االجتماعٌة

 البحوثمراكز 

 العٌادات البٌطرٌة

المراكز الصحٌة والطبٌة والعٌادات 

  والمختبرات

 البنون والمإسسات المالٌة

 المدارس الخاصة والمكتبات العامة

 المتاحؾ ومإسسات المجتمع المدنً

 خدمات الطوارئ

 من المساحة االجمالٌة 2م50مولؾ واحد لكل 

 النوادي الرٌاضٌة والمالعب

 ، المعاهدالجامعات، الكلٌات

  المستشفٌات

 الصاالت الرٌاضٌة

 من المساحة االجمالٌة 2م 25مولؾ واحد لكل 

 من المساحة االجمالٌة 2م100مولؾ واحد لكل  المدارس الحكومٌة والخاصة

 من مساحة المطعم او الممهى 2م20مولؾ واحد لكل   المطاعم والمماهً

مكاتب تؤجٌر السٌارات مكاتب 

 ٌب السٌاراتالتاكسً،مراكز تدر

موالؾ سٌارات وٌضاؾ  10مولؾ واحد لكل سٌارة مسجلة فً المكتب او المركز وبحد ادنى 

 من مساحة المكتب او المركز 2م60مولؾ لكل 

من مساحة االرض اضافة الى توفٌر الموالؾ الالزمة لالستعماالت  2م100مولؾ واحد لكل   المنتزهات

  االخرى داخل حدود المنتزهات

م للمبانً االدارٌة 50م من المبانً اإلنتاجٌة والمستودعات ومولؾ لكل 350مولؾ واحد لكل  الصناعات الثمٌلة أو الكبٌرة

 م' من مبانً المستودعات1000والمكاتب ومولؾ تحمٌل وتنزٌل لكل 

 اإلدارٌةم للمبانً 50م من المبانً االنتاجٌة ومولؾ لكل 350مولؾ واحد لكل  الصناعات المتوسطة

 م" من مبانً المستودعات1000والمكاتب ومولؾ تحمٌل وتنزٌل لكل 

 م100مولؾ واحد لكل  الصناعات الخفٌفة والحرفٌة

 د. ٌجوز للمجلس إصدار تعلٌمات خاصة ٌحدد فٌها الحد االدنى لعدد الموالؾ المطلوبة ألي استعمال لم ٌرد ذكره ضمن االستعماالت المبٌنة

 أعاله.

األبنٌة التراثٌة والتارٌخٌة التً ٌتم ترمٌمها وٌعاد استخدامها ألي ؼرض كان من بدل الموالؾ إذا تعذر إٌجاد موالؾ سٌارات كافٌة  تعفى -هـ

 ضمن حدود لطعة األرض.

 وعلى المطور الرئٌسً تؤمٌن أو إنشاء موالؾ عامة للمركبات وبما ٌتماشى مع المخطط الشمولً للمنطمة.

 موالؾ السٌارات لؽٌر الؽاٌة المخصصة ألجلها أو تؽٌٌر صفة االستعمال. ال ٌجوز استعمال -ز
 

 (51المادة )

 

 -ٌكون الحد األدنى ألبعاد موالؾ السٌارات وممراتها حسب زاوٌة االصطفاؾ أو الولوؾ على النحو التالً: -أ

( متر والحد 2.5( متر والحد األدنى لعرض المولؾ )25  5فً حال الولوؾ الموازي للممرات، ٌكون الحد األدنى لطول مولؾ السٌارة ) -1

 ( أمتار .5( أمتار وللمسربٌن )4األدنى لعرض المسرب )

( متر والحد 2.5( متر والحد األدنى لعرض المولؾ )5.  5( درجة ٌكون الحد االدنى لطول مولؾ السٌارة )30فً حال الولوؾ فً زاوٌة ) -2

 ( أمتار .6ار وللمسربٌن )( أمت4االدنى لعرض المسرب الواحد )

( متر 225( متر والحد األدنى لعرض المولؾ )25   5( درجة ٌكون الحد االدنى لطول مولؾ السٌارة )45فً حال الولوؾ فً زاوٌة ) -3



 ( أمتار .6( أمتار وللمسربٌن )5والحد االدنى لعرض المسرب الواحد )

( متر 2.5( متر والحد األدنى لعرض المولؾ )25  5األدنى لطول مولؾ السٌارة )( درجة، ٌكون الحد 90فً حال الولوؾ على زاوٌة ) -4

 ( أمتار.6والحد األدنى لعرض المسرب )

( مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات التً تصل بٌن حدود لطعة 25ٌكون معدل المساحة التً تخصص لمولؾ السٌارة الواحدة ) -ب

 ا .األرض ومكان المولؾ دخوال وخروج

وٌعنً المسافة الرأسٌة من أرضٌة الموالؾ إلى أسفل السمؾ أو أي عنصر إنشائً أو  متر حدا أدنى ( 2.40 ٌكون صافً ارتفاع المولؾ ) -ج

 أي تمدٌدات وتجهٌزات كهرومٌكانٌكٌة.

 %(.5د. ٌجب أن ال تتجاوز نسبة مٌالن الممرات الداخلٌة التً ٌسمح بولوؾ السٌارات على جانبٌها طولٌا )
 

 (52المادة )

 

 -ٌجب أن ٌتوافر فً ممرات الدخول والخروج والممرات الداخلٌة لموالؾ السٌارات الشروط التالٌة:

%( مع ربطها بالمسطحات الداخلٌة وبالطرق الخارجٌة بؤلسام ال 20الممطع الطولً: أن ال ٌتجاوز انحدار الطرق المإدٌة الى الموالؾ عن ) -أ

 ( أمتار على األلل.5%( وبطول )10)ٌزٌد انحدارها على 

( أمتار إذا كان 6( سٌارة و )30( متر لموالؾ السٌارات التً ال ٌزٌد عددها على )325الممطع العرضً: أن ال ٌمل عرض الممرات عن ) -ب

( متر مهما 325ر عن )( مولفا، وفً حال توافر مدخل ومخرج مستملٌن عن بعضهما ٌشترط أن ال ٌمل عرض المم30عدد الموالؾ ٌزٌد على )

 بلػ عدد الموالؾ.

 ( مترا.11( أمتار وأن ال ٌمل نصؾ لطر المنعطؾ الخارجً عن )5المنعطفات: أن ال ٌمل نصؾ لطر المنعطؾ الداخلً عن ) -ج
 

 (53المادة )

 

 -م ما ٌلً:للجنة المختصة أن تسمح للمالن باستخدام الموالؾ اآللٌة )باستخدام المصاعد( فً األبنٌة على أن ٌمد

 دراسة فنٌة للمولؾ اآللً الممترح. -أ

 خطة لحركة المرور فً الموالؾ وألماكن دخول السٌارات منها وخروجها. -ب

 أي موافمات مطلوبة من أي جهات أخرى. -ج
 

 (54المادة )

 

بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة وبما ٌتفك مع أحكام على اللجنة المختصة حصر المبانً التراثٌة داخل المنطمة وتصنٌفها، وتمٌٌمها وتوثٌمها، 

 -التشرٌعات النافذة وعلٌها لتحمٌك ذلن ما ٌلً:

 حظر هدم المبانً التراثٌة او اتالفها أو تخرٌبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل أي جزء منها أو إلصاق اإلعالنات علٌها. -أ

 ع العمار فً منطمة مجاورة للموالع التارٌخٌة واألثرٌة.الحصول على موافمة الجهات المختصة فً حال ولو -ب

علً المالن أو المهندس أو المماول حسب ممتضى الحال، وتحت طائلة المسإولٌة، ولؾ العمل فورا وإخطار الجهات المعنٌة عند العثور على  -ج

 أي آثار أو موالع أثرٌة فً األماكن التً تجري فٌها أي أعمال إعمار.

ة أحكام الفمرة )أ( من هذه المادة ال ٌجوز إجراء أي تعدٌل على المبانً التراثٌة المشتملة على عناصر معمارٌة تراثٌة إال بموافمة مع مراعا -د

 خطٌة من اللجنة المختصة وبالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة وفما للتشرٌعات النافذة.
 

 (55المادة )

 

 -للمحرولات فً المناطك التجارٌة والصناعٌة ومتعددة االستعمال وفما للشروط التالٌة: ٌجوز بموافمة اللجنة المختصة الامة محطة

 ( مترا.30( متر مربع وبواجهة ال تمل عن )1000أن ال تمل مساحة المطعة عن ) -أ

 ( مترا.16أن ال تمل سعة الطرٌك لواجهة المحطة المتاخمة لها عن ) -ب



( أمتار، واذا كان للمطعة أحكام تنظٌمٌة مصدلة ٌجب التمٌد باالرتدادات المنصوص علٌها 5ٌعها عن )أن ال تمل االرتدادات من الجهات جم -ج

 فً هذه األحكام.

 السماح بإلامة طابمٌن فً مولع المحطة شرٌطة ما ٌلً: -د

 ( أمتار.10أن ال ٌزٌد ارتفاع البناء على ) -1

 ساحة المطعة بما فً ذلن المظالت واالبنٌة الفرعٌة.%( من م50أن ال تتجاوز النسبة المئوٌة للبناء عن ) -2

( متر مربع 2000%( من مساحة ارض المحطة اذا كانت هذه المساحة ال تمل عن )10للجنة المختصة الموافمة على ترخٌص ما نسبته ) -هـ

 -لالستعماالت التالٌة:

 ؼسٌل سٌارات. -1

 ؼٌار زٌت. -2

 كهرباء سٌارات. -3

 السٌارات.بٌع لوازم زٌنة  -4

 اطارات وبناشر السٌارات. -5

 صراؾ آلً. -6

 بمالة. -7

 ٌجوز تخصٌص جزء من مساحة ارض المحطة لؽاٌات شحن السٌارات الكهربائٌة بالطالة. -و

 توفٌر دورة مٌاه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستملة عن دورات المٌاه المخصصة للعاملٌن فً المحطة. -ز

 تشرٌعات الخاصة بمحطات المحرولات الصادرة عن الجهات ذات العاللة.التمٌد بال -ح

 %( من الرسوم الممررة.100ٌتم استٌفاء رسوم محطة المحرولات باعتبارها متعددة االستعمال وفما لرسوم المناطك التجارٌة وبنسبة ) -ط
 

 (56المادة )

 

العبادة والمراكز الصحٌة والمسـتشفٌات ومراكز التربٌــة والرعاٌـــة الخاصة ودور للجنة المختصة الموافمة على ترخٌص المدارس ودور  -أ

ت المســــنٌن وأي منشؤة حكومٌة أخرى ضمن أي استعمال من االستعمــاالت الواردة على مخطــط التنظٌم الممر وٌطبك علٌها مثال االرتدادا

ة وبما ٌتفك مع تعلٌمات الجهات المختصــــة وتستوفــى عنهـــا الرســـــوم الممررة لذلن الممررة لذلن االستعمـــال ضــــمن المناطـــك السكنٌ

 االستعمال.

الطرٌك التجاري على كامل المطعة من حٌث االستعمال  إذا كانت لطعة أرض بٌن طرٌمٌن أحدهما تجاري واآلخر سكنً تطبـــك أحكـــام -ب

الوالعة ضمنها وال ٌسمح باستعمال  ( مترا من الشارع التجاري حسب أحكـــام منطمـــة السكن18مك )على أن تإمن االرتدادات المانونٌة بعد ع

  والواجهات الجانبٌة ألؼراض تجارٌة.   الواجهة الوالعة على الشارع السكنً

وانما تستوفى رسوم االستعمال  الجزء المرخص من البناء إذا ألٌم بناء على أرض وتم تحوٌل استعمالها فال ٌستوفى فرق رسوم عن ذلن -ج

 فً البناء ؼٌر مرخصة وعن األبنٌة التً تمام علٌه فٌما بعد. الجدٌد عن أي زٌادة

مال إذا تم ترخٌص بناء وفما لالستعمال الممرر حسب مخطط التنظٌم واستؽله مالكه الستعمال آخر وتم تعدٌل أحكام التنظٌم إللرار ذلن االستع -د 

 فرق الرسوم بٌن االستعمالٌن كما تستوفً رســــوم التجــاوز والموالــــؾ وفمـــــا لالستعمال الجدٌد. فٌستوفى من المالن

االرتداد أو النسبة المئوٌة فال ٌتم احتساب رسوم تجاوز على ذلن  إذا نتج عن االستمالن للنفع العام )شارع أو حدٌمة( تجاوز للبناء المائم على -هـ

 البناء.

ختصة الموافمة على ترخٌص حفرة تجمٌعٌة مصمتة ضمن االرتداد المسموح به لمالن األرض وفً المولع الذي تراه اللجنة مناسبا للجنة الم -و

 ( مترٌن حدا أدنى.2شرٌطة أن ٌبعد عن حد المطعة المجاورة )
 

 (57المادة )

 

 ال تعامل الشوارع الملؽاة الواردة فً المخطط الشمولً معاملة الفضالت.
 

 (58المادة )

 

 ٌطبك لانون تنظٌم المدن والمرى واألبنٌة ونظام األبنٌة وتنظٌم المدن والمرى فً كل ما لم ٌرد نص بشؤنه فً هذا النظام.
 

 (59المادة )

 

ء المخالؾ كل بالعموبات المنصوص علٌها فً المانون وإزالة البنا مع عدم اإلخالل بؤي عموبة أشد ورد النص علٌها فً أي تشرٌع آخر، ٌعالب



 أحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه. من ٌخالــؾ
 

 (61المادة )

 

وازم ٌتم نشر لرارات اللجنة المختصة فً الجرٌدة الرسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن محلٌتٌن األكثر انتشارا وفما للتصنٌؾ المعتمد من دائرة الل

 العامة.
 

 (61المادة )

 

 التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً ذلن تعلٌمات منح الحوافز والتسهٌالت للمبانً الخضراء والصدٌمة للبٌئة.تصدر الهٌئة 
 

 (62المادة )

 

رات على أن ٌستمر العمل بالتعلٌمات والمرا 2012( لسنة 52ٌلؽى نظام التنظٌم وترخٌص اإلعمار فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة رلم )

 الصادرة بممتضاه الى حٌن تعدٌلها أو إلؽائها أو استبدال ؼٌرها بها .

  

 عبد هللا الثانً ابن الحسٌن

2019/1/30 
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