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1المادة
النظاممعویقرا2019لسنةوالقرىالمدنوتنظیماالبنیةلنظاممعدلنظام(النظامھذایسمى

نظاماتعدیلمنعلیھطرأومااألصليبالنظامیليفیماالیھالمشار2016لسنة)136(رقم
الجریدة الرسمیة.فينشرهتاریخمنبھویعملواحدا

2المادة

ادناه ما  لھا المعاني المخصصة النظام وردت في ھذا حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون أ.
-:ذلكغیرعلىالقرینةتدللم

واألبنیة. والقرى المدن تنظیم قانون : القانون

االعلى. التنظیم مجلس : المجلس

المشكلة بمقتضى القانون. المركزیة واألبنیة والقرى المدن تنظیم دائرة : الدائرة

الدائرة. مدیر : المدیر

اللوائیة او لجنة التنظیم اللوائیة او لجنة التنظیم المحلیة ھي لجنة التنظیم : المختصة اللجنة
.المشتركةالمحلیةالتنظیملجنةأوالمشتركة

مشاة. او على ممر طرق عدة أو یقع على طریق الذي القطعة من الجزء : القطعة واجھة

اي او الخشب او الحدید او الطین او الخرسانة او الحجر من كان سواء انشاء اي : البناء
ووالمداخنوالسقوفوالجدرانواالساساتاتیالحفروتشملالبناءألغراضأخرىمادة

بھالصقشيءايأوالبناءمنقسمأياوبروزاياو)الكورنیش(والمقرنصات)الفرندات(
.ماءبئرأوساحةأوأرضبأيیحیطأویحددآخرانشاءأيأوسیاجسوراواوحائطاياو

وال مباشرة و متصال بھ التجاري المحل من جزءا یكون ثانوي طابق : التجاریة السدة
.بھالمتصلالتجاريالمحلخاللمناالالیھالوصولیمكن

أعلى إلى الطریق منسوب متوسط بین العامودیة المسافة : البناء ارتفاع
.للبناءياإلنشائالسطحمننقطة

الطابق او الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبیعي لقطعة االرض طابق القبو:
منسوبسم عن)٤٥(ارتفاعمن الجھات جمیعھا على ان ال یتجاوز سطحھ الخرساني

.أدنىأیھماللقطعةالمحاذيالطریقمنسوبمتوسطاوالطبیعیھاالرض



  

    

الطابق او الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق االرضي و ال یتجاوز  طابق التسویھ :
ساني عن متر واحد  و نصف المتر من متوسط منسوب الطریق.منسوب سطحھ الخرفیھ

الطبیعیة األرض منسوب فوق مباشرة یقع طابق من جزء او طابق : االرضي الطابق
.مباشرةالقبوطابقاوالتسویةطابقفوقأو

وتستثى األبنیة األفقیة للبناء أو اإلجمالیة للبناء : مجموع مساحة المساقط المساحة
المعماریةالبروزاتومساحةالمیكانیكیةالخدماتوطوابقالتجاریةوالسدداألقبیةطوابق

وخزاناتالتجمیعیةوالحفرالماءوأبارالمكشوفةواألدراجوالممراتالسیاراتومواقف
المیكانیكیةالتھویةوفراغاتوالمناورومولداتھاالكھرباءوغرفالماءوخزاناتالوقود 
.األخیرالطابقدرجوسطحالمصعدغرفةوسطح

جمیعھا البناء لطوابق المسقوفة االفقیة المساقط مساحات مجموع : الطابقیة المساحة
والبروزاتالمیكانیكیةالخدماتوطوابقالتجاریةوالسددواالقبیةالتسویةطوابقباستثناء
الماءوأبارالمكشوفةواألدراجوالممراتالسیاراتومواقفالمعماریةوالبروزاتالتجاریة
جردوسطحالمصعدغرفةوسطحالمیكانیكیةالتھویةوفراغاتوالمناورالتجمیعیةوالحفر
.األخیرالطابق

علیھا. یقع التي الطابقیة للبناء الى مساحة االرض الطابقیة : نسبة المساحة النسبة

یقع التي أفقي للبناء الى مساحة االرض مسقط المئویة للبناء : مساحة أكبر النسبة
واألقبیةالسیاراتومواقفالمعماریةوالبروزاتالتجاریةالبروزاتمنھاوتستثنىعلیھا

الماءوخزاناتالوقودخزاناتوالتجمیعیةوالحفرالماءوآبارالمكشوفةواألدراجوالممرات
.المیكانیكیةالتھویةوفراغاتوالمناورومولداتھاالكھرباءوغرف

علیھا في ھذا المنصوص المئویھ للنسبھ وفقا بھا المسموح مساحة البناء : البناء حجم
للبناء.المقررباالرتفاعمضروبھالنظام

أو علیھا القائمة االرض قطعة وحد البنایة بین تفصل التي الفسحة : االرتداد
.االرضلقطعةالمالصقالطریقخطأوالبناءعلیھاسیقامالتي

یشكل مسكنا مستقال. اكثر أو طابق من جزء أو الشقة : طابق

للھواء دائما بصوره ومعرض الجوانب او الجانب من بناء مكشوف جزء أي : الشرفة
.الطبیعيوالنور

الطریق او البناء ارتداد من جزءا ویغطي یواجھ معلق سقف اي : واقیة مظلة
الخرسانةمنیكونالانعلىالجویةالعواملمنالحمایةألغراضویستعمل



  

    

.جدراناواعمدةعلىمرتكزوغیرالمسلحة

والتھویة االنارة لتأمین البناء حدود ضمن مفرغة أي مساحة داخلیة : المنور
الأنعلىالبناءخدماتخطوطتمدیدلغایاتاوعلیھالمطلةالمبنىألقسام

.طابقآخرفيالإتسقف

الشركات أو المكاتب تعده الذي الھندسي المخطط : الترخیص مخططات
.العالقةذاتوالجھاتاالردنیینالمھندسیننقابةمنوالمصدقبذلكلھاالمصرحالھندسیة

اعمال باي القیام بموجبھ یسمح الذي المختصة اللجنة من الصادر الخطي اإلذن : الرخصة
التنظیمیةواالحكامالترخیصلمخططاتوفقااالعمارمشروعتنفیذلمباشرةاجراءاتاو

العالقة. ذات والتشریعات المقررة

والفضالت العادمة المیاه لتجمیع المخصصة الحفرة : المصمتة التجمیعیة الحفرة
.بالتسریبتسمحوالالمسلحةبالخرسانةالجھاتجمیعمنوالمغلقة

او التاریخیة او المعماریة الخواص ذات المعماریة والمفردات المنشات التراثي : المبني
.والحضرييالعمرانالتراثحمایةقانونفيالواردالتعریفحسبالثقافیة

جمعیة تقیمھ أو حكومي أو استثماري او تعاوني اسكان مشروع أي : االسكان مشروع
منأيأوعامةمؤسسةأورسمیةمؤسسةأوحكومیةدائرةأووزارةأيموظفياسكان

.النظامھذاالحكاموفقاالمجلسیقرهاعضائھالصالحالمھنیةالنقاباتصنادیق

النظام ھذا المقرر بمقتضي احكام ارتفاعھ على الحد یزید الذي العالي : البناء البناء
.خاصةبأحكامالمنظمةالمناطقباستثناءعلیھاالبناءاقامةالمراداالرضلقطعة

الواردة االستعماالت من أكثر أو استعمالین یشمل الذي البناء : االستعمال متعدد البناء
.النظامھذافي

بعد او المدة ھذه انتھاء بعد ازالتھ وتتم محددة لغایة أو لمدة أي بناء یقام : البناء المؤقت
.اجلھامناقیمالتيالغایةتحقق

ألغراض ویكون متصال او منفصال عنھ ألي بناء رئیسي التابع البناء : الفرعي البناء
.البناءذلكخدمة

والمطاعم التجاریة والمحالت المعارض یشمل و مجمع للتسوق : التجاري المجمع
لألطفالالترفیھیةواألماكنالبدنیةاللیاقةمراكزووالمسرحالسینماودورالترفیھیةواألماكن

.بذلكلھامرخصأخرىتجاریةاستعماالتأياو 



  

    

النظام. ھذا ألحكام وفقا إقامتھ المسموح الطابق : الروف

ترد على المخططات والتى السیارات إلیقاف المخصصة المساحة : سیارات مواقف
.إستعمالكصفةالمصدقةالتنظیمیة

تشھد على التنفیذ باالشراف المخولھ الجھھ عن الصادره الشھاده : المطابقھ شھادة
.المقررهاالصولحسبتنفیذھاتمالمخططاتفيالواردهالفنیھالمتطلباتجمیعانبموجبھا

و البیئھ تجاه عالیھ مسؤولیھ تتضمن بطریقھ انشاؤه یتم الذي البناء : الخضراء المباني
على صحةتأثیر المبانيتقلیلالكفاءه معمنبأعلى درجھالطبیعیھالمواردتستخدم كافة

االنشاء و التصمیم والىالموقعاختیارمنابتداءالمبنىفترة حیاةطیلةئھیالبو االنسان 
االزالھوالترمیموالتجدیداعمالحتىوالصیانھوالتشغیل

بصفھ علیھا البناء و االعمار یمنع االرض من ممساحھ : المقیده الخالء االرض
مقرر.تنظیممخططبمقتضىالوجھبھذامصنفھودائمھ

تدل النظام ما لم علیھا في ھذا النص ورد حیثما الواردة في القانون التعاریف تعتمد ب.
.ذلكغیرعلىالقرینة

3المادة
فيلتنظیمامناطقضمناإلعمارومشاریعواالبنیةاالراضيعلىالنظامھذاأحكامتطبق

بلدیةأومحلیةأوسلطةحكومیةأودائرةوزارةأوأواعتبارييعطبیشخصأيوعلىالمملكة
.بھاخاصةلتشریعاتتخضعالتيالتنظیممناطقستثناءإبأوعامةرسمیةمؤسسةأوھیئةأو

4 المادة
االراضيتستعملالتفصیلیةاوالھیكلیةالتنظیمیةالمخططاتعلىتردأحكامأيمراعاةمع
-:التالیةاالستعماالتوفقالتنظیممنطقةفي

السكنیة. المناطق أ.

التجاریة. المناطق ب.

االستعمال. متعددة ابنیة مناطق ج.

الصناعیة. المناطق د.

سیارات. مواقف ه.

العامة المبانى و.



  

    

واإلدارات. المكاتب ز.

5المادة
اوالھیكلیةالتنظیمیةللمخططاتالمنظمةلألحكامإضافةالسكنیةالتنظیممنطقةفيیراعى

-:یليماالتفصیلیة

تستعمل منطقة التنظیم السكنیھ إلقامة االبنیھ السكنیھ أو أي استعماالت اخرى ترد على  أ.
مخطط التنظیم المقرر.

االخرى االستعماالت للمجلس وضع احكام خاصھ لمناطق تنظیم االبنیھ السكنیھ  و ب.
.القانونفيالواردةلإلجراءاتوفقاالمادةھذهمن)أ(الفقرةفيالواردة

یصدرھا تعلیمات بموجب أدناه المبینة للغایات السكنیة المنطقة باستعمال السماح یجوز ج.
-:یليلماوفقاالغایةلھذهالمجلس

األعلى:- المجلس من بقرار .1

العبادة ومراكز إقامة المستشفیات والفنادق والنزل واألجنحة الفندقیة والمدارس ودور أ.
شریطة توفیر ضعف االرتدادات  الخاصة ودور المسنین وما في حكمھا التربیة والرعایة

المجاور كال منھا باستثناء دور العبادة وبنسبة مئویة للبناء ال  الجانبیة والخلفیة من جھھ السكن
المصدق للقطعة وعلى ان ال تقل وباقي األحكام حسب مخطط التنظیم (%50) تزید على

المستشفیات و المدارس. إقامة عن (3) دونمات لغایة مساحة األرض

والمطاعم. الفندقیة واألجنحة والنزل الفنادق إقامة لغایات القائمة األبنیة إستعمال ب.

ومحال البقالة المتمثلة في الصیدلیة و المحلیة الخدمات لتوفیر المختصة اللجنة من بقرار .2
وریاضمنزلیةصیانھوخدماتسیداتوحالقرجاليوحالقوالمكتبةوالفواكھالخضار
.ىنالمبمناألرضيالطابقفيتكونانیشترطوالتيوالحضاناتاالطفال

المنزل كالترجمة من أعمال لممارسة رئیس لجنة البلدیة أو البلدیة رئیس من بقرار أ. .3
ودراساتمعماريورسمواعالنیةتسویقیةموادوتصمیماالزیاءوتصمیموالطباعة

تصمیمتطویر(المعلوماتوتكنولوجیاوالتقنیةواإلداریةالمالیةالخدماتوأعمالواستشارات
والتطریزوالحیاكةاإلنترنتخاللمنوالتسویقوالبیع)إلكترونیةمواقعوتصمیمبرامج

الصابونوتصنیعوالسجادالحصروحیاكةالسیرامیكوزخرفةالمجوھراتالزینةوأغراض
الخضاروتحضیر)معجنات،كیك،حلویاتكعك،(والمخبوزاتوالمربیاتالشموعوتصنیع

.الجمیدوتصنیعبأنواعھوالكبیسوالبقولیاتاالعشابوتحضیر



  

    

الواردة في ھذا المھن إلى مھنة أي إضافة الغایة لھذه یصدرھا للمجلس بمقتضى تعلیمات ب.
.منھاايشطبأوالبند

(1) الواردة في البند االستعماالت عن االستعمال رسوم مباني متعددة تستوفى د.
. المادةھذهمن)ج(الفقرةمن

6المادة
فياألراضيتستعملالتفصیلیةأوالھیكلیةالتنظیمیةللمخططاتالمنظمةلألحكامإضافة

والمكاتب العبادة دور و العامة والخدمات والسكن التجاریة لألغراض التجاریة المناطق
األحكام فیھا السیارات و تطبق على األبنیة وغسیل الزیت غیار ومحطات والفنادق والمعارض

-:التالیةالفئاتوتشملالنظامھذافيالواردةوالقیود

مركزي. تجاري أ.

تجاریھ. معارض ب.

تجاري محلي. ج.

طولي. تجاري د.

7الماده 
و والسكن التجاریة لألغراض االستعمال متعددة األبنیة االراضي في مناطق تستعمل

علىتردأخرىإستعماالتوأيالعرضوصاالتوالمؤتمراتوالمعارضالمكاتب
.والتفصیلیةالھیكلیةالمخططات

8المادة
المناطقتصنفالتفصیلیةأوالھیكلیةالتنظیمیةللمخططاتالمنظمةاألحكامإلىإضافة

-:التالیة المناطقالىالصناعیة

ھذامن)6(المادةفيعلیھاالمنصوصالتجاریةللغایاتفیھااألراضيباستعمالویسمح
النظام.

-: التالیة لألغراض المناطق ھذه باستعمال ویسمح الحرفیة، المناطق أ.
الخیاطة. مشاغل .1

ونجارة. حدادة حرفیة مشاغل .2

كالمطابع. حرفیة واشغال أعمال .3



  

    

السیارات وكھرباء ودھان تجلیس .4

والمعدات. واالجھزة السیارات صیانة .5

واالحذیة. الحقائب مشاغل .6

والتجھیزات. المعدات تأجیر .7

والخضار. الثمار حفظ أو تعلیب معامل .8

الفخار. معامل .9

الكھربائیة. األجھزة صیانة .10

والبالط. الطوب معامل .11

الفقرة. الواردة في ھذه الصناعات أي صناعة تقع في حكم .12

-: التالیة لألغراض المناطق ھذه باستعمال ویسمح التقنیة، الصناعات مناطق ب.
جمیعھا. بأنواعھا التقنیة الصناعات .1

البیع بالجملة. ومكاتب التقنیة بالصناعات المرتبطة للمنتجات والتخزین المستودعات .2

األعمال. وادارة والتطویر التخطیط عملیات ومراكز المھني و التدریب البحوث مراكز .3

العرض. وصاالت والمؤتمرات المعارض مراكز .4

الفقرة. الواردة في ھذه الصناعات أي صناعة تقع في حكم .5

-: التالیة لألغراض المناطق ھذه باستعمال ویسمح الخفیفة، الصناعات مناطق ج.
والمطاحن. الغذائیة الصناعات .1

الدوائیة. الصناعات .2

والنسیج لصناعة المحیكات. والمالبس 3. صناعة االقمشة

الزجاج. تشكیل وتشمل الزجاجیة الصناعات .4

وااللكترونیة. الكھربائیة والمعدات واالجھزة االدوات 5. صناعة وتجمیع

والخشبیة. المعدنیة والمنتجات 6. صناعة االثاث

والكرتون. 7. مصانع الورق

والبیع بالجملة. والتخزین المستودعات .8

والمطاطیة. البالستیكیة الصناعات .9



  

    

الفقرة. الواردة في ھذه الصناعات أي صناعة تقع في حكم .10

-: التالیة لألغراض المناطق ھذه باستعمال ویسمح المتوسطة، الصناعات مناطق د.
والخرسانیة. االسمنتیة الصناعات .1

والمالبس. االقمشة وصناعة النسیجیة الصناعات .2

والصلب. 3. صناعة الحدید

واإللكترونیة. الكھربائیة والمعدات واألجھزة األدوات صناعة وتجمیع .4

واآللیات. الشاحنات ودھان وتجلیس وصیانة إصالح .5

التدویر. واعادة للنفایات التحولیة المحطات .6

والرخام. الحجر مناشیر .7

المادة. ھذه من ( ج ) و ( أ ) بھ في الفقرتین مسموح 8. ما ھو

الفقرة. الواردة في ھذه الصناعات أي صناعة تقع في حكم .9

شریطة جمیعھا الصناعات أنواع جمیع باستعمال فیھا ویسمح الثقیلة الصناعات مناطق ھـ.
.العالقةذاتالجھاتمنالمسبقةالموافقاتعلىالحصول

المواد بعض تحویل ألغراض المناطق ھذه باستعمال ویسمح التحویلیة الصناعات مناطق و.
ھذهعلىوتسرياإلزعاجتسببالمحدودةتصنیعوبعملیاتجدیدةمنتجاتالىوالمنتجات

الصناعاتلمناطقالنظامھذاأحكامبموجبالمحددةومقدارالرسومالتنظیمیةاألحكمالمناطق
.التقنیة

9المادة

یجر لم منطقة أي تخطیط علیھا في القانون المنصوص لالجراءات وفقا أ. للجنة المختصة
بغرضمقررمخططضمناألصلفيكانتمنطقةأيتخطیطاعادةأومسبقاتخطیطھا

أوتجاریةمجمعاتأوسكنیةمشاریعأوضواحيباقامةاالستثماروتشجیعوالتطویرالتنمیة
.حرفیةأوثقافیةأوسیاحیةأوترفیھیة

ھذه ( أ ) من الفقرة ألحكام وفقا اإلعمار مخططات إعداد عند المختصة اللجنة تراعي ب.
-:یليمامنطقةأليالمادة

بھا. المحیطة للمنطقة العمرانیة ینسجم مع الطبیعة الذي الممیز المعماري الطابع .1

السیر. لحركة متوازنا توزیعا الھرمي لشبكة الطرق بما یحقق التدرج اعتماد .2



  

    

المشروع. خالل من یمر دائري او دولي او سریع طریق وجود عدم .3

والخارجیة على أن ال تقل سعة الطریق الداخلیة الطرق المشروع بشبكة من خدمة رفد .4
.مترا)20(عنالرئیسي

المشروع. من مساحة ارض (%25) عن تشجیر ما ال یقل .5

المشروع. لخدمة العامة والخدمات والمرافق كالحدائق للترفیھ مساحات تأمین .6

-: مكرر- - الماده 9
للجنھ المختصھ السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق المجاوره للمناطق الصناعیھ وفق 

الشروط التي تحددھا.

10الماده 

لألحكام وفقا خارجھا أو التنظیمیة المناطق داخل االستثماریة المشاریع ترخیص یتم أ.
المشاریع بإستثناء ترخیص ومتطلباتھ المشروع وطبیعة المجلس یقررھا التي التنظیمیة
ھذا ألحكام وفقا بذلك المختصة اللجان صالحیات ضمن ترخیصھا یقع التي االستثماریة

النظام.

-: أي مما یلي بتأمین االستثماري المشروع مالك إلزام ب. للمجلس
جیولوجیة. دراسة .1

البیئي. األثر دراسة .2

المروري. األثر دراسة .3

العامة. االثار دائرة موافقة .4

-: االستثماریة ما یلي المشاریع تشمل ج.
الخاصة. والمدارس والكلیات الجامعات .1

والضواحي  (الموالت) التجاریة والمجمعات والمتنزھات والمطاعم والفنادق المستشفیات .2
.الترفیھیةوالمدنالریاضیةوالمالعبالسكنیة

و المسارح. ودورالسینما واالستراحات والتسلیة الترفیھ وصاالت االفراح صاالت .3

الحبوب. ومطاحن السیارات غسیل ومحطات والمستودعات المحروقات محطات .4

وغیرھا. والمعامل المصانع .5

والحكومیة. واالستثماریة التعاونیة اإلسكان مشاریع .6



  

    

المتجددة. الطاقة مشاریع .7

أنھا المجلس یقرر أو الفقرة الواردة في ھذه المشاریع أخرى تقع في حكم مشاریع أي .8
للمنطقةالتنمیةتحقیقفيوتساھمالمحليالمجتمععلىالعامبالنفعتعودإستثماریةمشاریع

.فیھاستقامالتي

الشروط بجمیع القیام االستثماري أو التعاوني االسكان مشروع یتوجب علي صاحب د.
-:ذلكفيبمانفقتھعلىالنظامھذافيعلیھاالمنصوص

المقررة. السعة بكامل وتعبیدھا المشروع داخل فتح الشوارع .1

المشروع. قطع لجمیع والماء الكھرباء خدمات إیصال .2

الغایة لھذه المخصصة المساحة تكون المشروع على أن ألرض األساسیة الخدمات توفیر .3
البلدیةسمبإوتسجیلھاإفرازھایتمأنعلىللمشروعاإلجمالیةالمساحةمن)%8(عنتقلال

.لھاخصصتالتيللغایةمالئمةتكونوأنالحالمقتضىحسبالوزارةسمبإأوالمعنیة

11المادة

-: التالیة التنظیمیة األحكام تطبق وتقسیمھا األراضي إفراز لغایات أ.
-: 1. المناطق السكنیھ

الحد االدنى لواجھة القطعھ الحد االدنى لمساحة االفراز فئة المنطقھ

م25 2م1000 سكن أ

م20 2م750 سكن ب

م20 2م500 سكن ج 

م15 2م300 سكن د

م03 2م0002 السكن االخضر / الریفي

م04 2م0004 السكن الزراعي

م04 2م0004 السكنیھ العالیھالمناطق 

-طق التجاریھ :ا. المن2

م25 2م1000 التجاري المركزي

م25 2م0100 المعارض التجاریھ

م02 2م500 التجاري الطولي



  

    

حسب االحكام المقرره للمنطقھ التجاري المحلي

. متعدد االستعمال3

م25 2م1000 متعدد االستعمال

-. مباني عامھ :4

م25 2م1000 عامھمباني 

-: 5. المناطق الصناعیھ

الحد االدنى لواجھة القطعھ الحد االدنى لمساحة االفراز فئة المنطقھ

م25 2م1000 المنطقھ الحرفیھ

م25 2م1000 الصناعات التقنیھ

م30 2م0002 خفیفھالصناعات ال

م50 2م0005 الصناعات المتوسطھ

م06 2م00010 الصناعات الثقیلھ

-:مشاریع االعمار خارج حدود التنظیم .6

م54 2م0004 مع التجاريجالم

م54 2م0004
و فنادق و المدارس الخاصھال

المستشفیات

م80 2م00010 مباني متعددة االستعماالت

م300 2م100000 ضواحي سكنیھ كبیره

م200 2م00005 متوسطھضواحي سكنیھ 

م150 2م25000 هصغیرضواحي سكنیھ 

م80 2م10000 المصانع الكبیره

م300 2م100000 المجمعات الصناعیھ

المنشآت الزراعیھ :- .7

___________ 2م00100 المنشآت الزراعیھ

-. مناطق المكاتب و االدارات :8

م20 2م750 مناطق المكاتب و االدارات



  

    

األحكام النظام علیھا في ھذا النص یرد لم التي التنظیمیة ب.تطبق على اإلستعماالت
.المخططبموجبھاصدقالتيالتنظیمیة

النظام ھذا أحكام سریان قبل أبنیة قائمة ومرخصة فوق المقترحة تطبق على األبنیة ج.
.القائمالبناءترخیصعندالنافذةالتنظیمیةاألحكام

12المادة

الحصول على موافقة بعد إال مقرر تعدیل في تقسیم ادخال أو أرض أي تقسیم ال یجوز أ.
.النظامھذافيعلیھاالمنصوصالتنظیمألحكامووفقاالمختصةاللجنة

مالك من علیھ موقعا اللجنة، الى واالفراز التقسیم الموافقة على مشروع طلب یقدم ب.
-:التالیةالمستنداتبھومرفقااالرض

جدید. تسجیل سند .1

اراضي. مخطط .2

تنظیمي. موقع مخطط .3

ألحكام مطابقا المقترح واالفراز التقسیم مخطط من إلكترونیة ونسخة خمس نسخ ورقیة .4
الطرقوسعةعلیھاقائمةابنیةوايوأبعادھاوأرقامھاالمقترحةالقطعفیھوموضحاالتنظیم

المساحاتوجدولبھاالتحتیةالبنیةخدماتوكافةومنحنیاتھاواالفرازیةالتنظیمیةوالممرات
.واالفرازیةالتنظیمیةوالطرقللقطع

13المادة

كانت إذا األراضي وتقسیم القیود على إفراز الموافقة على تخفیض یجوز للجنة المختصة أ.
اومنھايالقانونالربععنیزیدستمالكاجرىاوعلیھاقائمبناءوجداوالشكلمنتظمةغیر
)%10(عنتزیدالبنسبةاألرضقطعةفيالشركاءبیناإلفرازاوالتقسیممشروعكاناذا

التنظیم المقرر على مخطط لإلستعمال وفقا أرض قطعة تقسیم و بإفراز ال یسمح ب.
التنظیمألحكامىناألدالحدمساحةمناقلمنھاالمتبقيالجزءمساحةكانتإذاالمصدق
.منھااألكبرللجزءالمقرراإلستعمالالقطعةكاملعلىویطبقالمقررة

السكن المقرر في مناطق لإلستعمال وفقا أرض أي الموافقة على إفراز للجنة المختصة ج.
عنیقلالقطعةمنالجزءذلكمساحةكانتإذااألخضرالسكنأوالریفيوالسكنيعالزرا

) منھا.%10(عنتزیدالبنسبةالمقررةاألحكام



  

    

ونتج تنظیمي) (طریق أو نافذ) األشغال(طریق وزارة من معتمد طریق مرور في حال د.
علىالموافقةالمختصةللجنةلإلفرازالتنظیمیةاألحكامعنمساحتھاتقلأرضقطعةعنھ

.مستقلةقطعةالمساحةتلكإعتبار

إال طریق أي إستحداث للمالك یجوز وال أرض مع طریق قطعة كل تتصل أن یجب ھـ.
.المختصةاللجنةبموافقة

وخارج داخل التقسیم المفرزة على مخطط أن ال تقل سعة الطریق یجب و.
-:عنالتنظیمحدود

واحدة. قطعة تخدم الطریق كانت إذا 1. ستة أمتار

قطعتین. تخدم الطریق كانت إذا أمتار ثمانیة .2

فأكثر. قطع ثالث تخدم الطریق كانت إذا أمتار عشرة .3

اإلفراز مخطط یشمل اشغال على أن الحصول على إذن أي بناء قبل إفراز ال یجوز ز.
.الخدماتطوابقمنشقةلكلالملحقةاألجزاءومساحةموقع)التقسیم(

ومصادقة المختصة اللجان الحصول على موافقة بعد أو بناء إال أرض أي إفراز ال یجوز ح.
.العقارذلكحدودھاضمنیقعالتيالبلدیةالشؤونمدیریة

سعتھا تقل ( (إفرازیة التقسیم واردة على مخططات إفرازیة الموافقة على طرق للمجلس ط.
بسعتھااإلفرازیةالطرقتأمینتعذرإذاالمادةھذهمن)و(الفقرةفيالواردةىاألدنالحدعن

.المطلوبةالقطعواجھاتعلىأولإلفرازىناألدالحدعلىتؤثركانتأوالمطلوبة

14المادة

أي إضافة أو اعمار أو ردمھا أو بحفرھا أرض اي معالم تغییر شخص یحظر علي اي أ.
الدعمأوالتعلیةأوبالتوسعةفیھتعدیلأيإجراءأومنھقسمأيھدمأوھدمھأوإلیھاجزء
منترخیصعلىالحصولبعدإالالداخلي،ترتیبھفيأوللبناءيجالخارالشكلفيسواء
.المختصةاللجنة

طالب من موقعا الغایة لھذه المعد اللجنة على النموذج إلى الترخیص طلب یقدم ب.
-:وتشملالالزمةوالبیاناتوالمستنداتالمخططاتكافةبھومرفقاالترخیص

الحصول على الرخصة. طلب نموذج .1

المفعول. ساري ملكیة سند .2

معتمد. اراض مخطط .3



  

    

ذات والجھات األردنیین من نقابة المھندسین المعتمدة الھندسیة المخططات ثالث نسخ من .4
الوطني. البناء لقانون البناء الوطني الصادرة استنادا كودات العالقة والمتوافقة مع متطلبات

األردنیین. اإلنشاءات عن نقابة مقاولي صادر مقاولة عقد تصدیق شھادة .5

االرض. قطعة واحداثیات التغییر بیان .6

االرض. مترتبة على قطعة عوائد أو ضرائب أو رسوم أي من ذمة براءة .7

15المادة

-: التالي االرض على النحو لقطعة المتاخمة الطرق تعدد البناء في حال ارتفاع یحسب أ.
من نقطة اعلى الى الطرق ھذه مناسیب متوسط من العامودیة المسافة البناء ارتفاع یكون .1

تقلالتيالطریقأوامتار)8(عنسعتھاتقلالتيالطرقتعتمدوالللبناءياالنشائالسطح
.المنسوبمتوسطالحتسابالواجھةتلكطولمن)%50(عنعلیھاالقطعةواجھة

علیھا عما ورد في  القطعة واجھة أو سعتھا تقل طریق من القطعة على اكثر وقوع 2. في حال
أعلىالىالطرقھذهمناسیبمتوسطمنالبناءارتفاعاحتسابفیتمالفقرةھذهمن)1(البند
.للبناءيئاالنشاالسطحمننقطة

من واقعة على اكثر القطعة كانت اذا الفقرة ھذه من (2_1) 3. مع مراعاة ما ورد في البندین
الطریقمنسوبمتوسطمنمنھابناءكلارتفاعفیحسببناءمناكثرعلیھاومقامطریق

.لھاألقرب

التسویة طابق سطح ارتفاع احتساب یتم االرض لقطعة المتاخمة الطرق تعدد في حال ب.
تجاریااستعمالھاالمقرراالرضذلكمنویستثنىالمادةھذهمن)أ(الفقرةفيوردلماوفقا

رصیفلمستوىمساویاالتسویةسطحمنسوبمستويفیكونالتجاریةوالمعارضطولیا
.التجاريالشارع

لقطعةالطبیعیةاألرضمنسوبكانإذاالنظامھذافيوردمماالرغمعلى.ج

-:یليبمافیسمحالطریقمنسوبمنأعلىاألرض

طوابقعلىیشتمل البناءالأنشریطةالطبیعیةاألرضمنسوبمنالبناءارتفاعاحتساب.1

منھذا الطابقویستتنىخدماتاوسیاراتمواقفالبناءمنطابقاولاستعمال.2تسویة.
النظام.ھذافيبھاالمسموحالطوابقوعدداالرتفاعأحكام

أقصىبحداألرضيالطابقبالطمنسوببرفعیسمحالنظامھذافيوردمامراعاةمع.د

أوتسویةطوابقوجودعدمحالفيالطریقمنسوبأوالطبیعیةاألرضمنسوبعن)م2(
.الحد االدنى المسموح بھ بموجب احكام ھذا النظامعنالبناءھذاارتفاعیزیدالانوعلىقبو



  

    

لالرتفاعاألعلىالحدمنالبناءفيالمكیانیكیةللخدماتیستخدمالذيالطابقیستثنى.ھـ
النظام.ھذاأحكامفيالواردةالطوابقوعدد

16المادة

أو تمنح  التفصیلیة تضع قیودا أو الھیكلیة أحكام خاصة ترد على المخططات أي أ. مع مراعاة
-:التالیةلالحكاموفقااألبنیةباقامةیسمحتسھیالت

المناطق السكنیھ-1

ال تقل 
مساحھ لا

الخضراء عن

الحد االعلى 
لالرتفاع 

على النحو 
التالي

عدد 
الطوابق 
ال یزید 

عن

النسبھ المئویھ 
المسموح بھا 
و ال تزید عن

االرتدادات

فئة المنطقھ
الخلفي 

ال یقل عن

الجانبي 

ال یقل عن

ال االمامي 
یقل

عن

15%
م16 4 39% م6 م5 م5 سكن أ

م16 4 45% م5 م4 م4 سكن ب

_____
م16 4 51% م3 م3 م4 سكن ج

م16 4 55% م3 م2.5 م3 سكن ء

10% م بإستثناء 9
طابق 
الروف

و 2
روف

27% م10 م8 م8
االخضر/ السكن 

ریفي

_____ 15% م10 م10 م15 السكن الزراعي

المناطق التجاریھ-2

15% 20%

4 50% م6 م6 م10
التجاري 
المركزي

حسب احكام السكن المجاور التجاري المحلي

4 60% م6 م6 م10
المعارض 
التجاریھ

4 70% م4
م بعد 4

عمق

م14

م4 تجاري طولي

متعدد االستعماالت-3

15% م30 8 50% م6 م6 م10 متعدد االستعمال

مباني عامھ-4



  

    

15% م30 8 50% م6 م6 م10 مباني عامھ

المكاتب - 5

15% م30 8 50% م6 م5 م6 المكاتب

المناطق الصناعیھ-6
20% م12 2

50%

م3 - م10 الحرفیھ

_____ م18 4

م5 م5 م12
الصناعات 

الخفیفھ

م6 م5 م6 الصناعات التقنیھ

م10 م10 م12
الصناعات 
المتوسطھ

م15 م10 م15 الصناعات الثقیلھ

منطقة المنشآت الزراعیھ-7

20% م12 ___ 10% م15 م15 م15
منطقة المنشآت 

الزراعیھ

مشاریع االعمار خارج حدود التنظیم-8

___

م30 8
50% م10 م10 م12

المجمع التجاري 
و المكاتب

15%
الفنادق

35% م10 م10 م15
مبان متعددة 
االستعماالت

الضواحي السكنیھ-9

____

م15 4 40% م5 م5 م6
في المناطق 

السكنیھ الخاصھ

م30
8 35% م5 م4 م6

في المناطق 
السكنیھ العامھ

الكبیرهالمصانع -10

____ ____ 2 50% م15 م15 م15 المصانع الكبیره

المجمعات الصناعیھ-11

____ ____ ____ 50% م15 م15 م15
المجمعات 
الصناعیھ

ب.للجنة التنظیم المختصھ السماح بإنشاء االبنیھ العالیھ وفقا للشروط و االحكام التالیھ :-



  

    

ج.على الرغم مما ورد في الفقره(ب) من ھذه الماده للجنھ التنظیمیھ المختصھ السماح بزیادة 
-في الحاالت التالیھ :االرتفاع و عدد الطوابق عما ھو وارد فیھا 

كل (100م2)زیاده على الحد االدنى لالفراز المقرر یمنح (35سم) باالرتفاع. .1

2.كل (1م) زیاده في الحد االدنى المطلوب لالرتدادات الجانبیھ و االمامیھ یمنح 
سم)باالرتفاع.30(

(60م). ورد في ھذه الماده ال یسمح بأن یزید ارتفاع البناء على على الرغم مما د.

ه. تستثنى المناطق المنظمھ بأحكام سكن اخضر و سكن ریفي و سكن زراعي و المناطق 
م) من تطبیق احكام 16المنظمھ بأحكام خاصھ و القطع المخدومھ بطرق تقل سعتھا عن (

الفقرات (ب) و (ج) و (د) من ھذه الماده.

السماح في  المختصة المادة للجنة التنظیم ھذه من (أ) 1 - على الرغم مما ورد في الفقرة و.
طابقبترخیصالمعدلالنظامھذاأحكامبعد نفاذمخططھاتصدیقیتمالتيالتنظیممناطق
م) ١٤(عنسعتھاتقلالشوارععلىتقعالتياألراضيقطعالمقترحة علىلألبنیةإضافي
.النظامھذاألحكاموفقا الطابقلھذاالمطلوبةالسیاراتمواقفبتأمینااللتزامشریطة

األراضيعلـى قطعإضافيطابقإقامةعلىالموافقةالمختصةالتنظیمللجانیجوزال.2
.المعدلالنظامھذاأحكامنفاذقبلالتنظیميمخططھاتصدیقتمالتي

فيالواردةبھاالمسموحالمئویةبالنسبةالتقیددونأبنیةإقامةعلىالموافقةللمجلس-ز
المقترحالبناءلكاملتقدیم مخططاتشریطةالمادةھذهمن)أ(الفقرةفيالمدرجالجدول
النظام.ھذاألحكاموفقالھاواالرتدادات المقررةالطابقیةبالنسبةوالتقید

17المادة

مساحھ لاتقلال 
الخضراء عن

الرتفاع ا
عدد 

الطوابق 
النسبھ المئویھ 

االرتدادات
فئة المنطقھ

الخلفي  الجانبي  االمامي 

20% 30 8 53% م10 م10 م8 السكني

20% 35 8
وفقا لالحكام 

التنظیمیھ المصدقھ

ضعف 
االحكام 
التنظیمیھ 
المصدقھ

ضعف 
االحكام 
التنظیمیھ 
المصدقھ

وفقا 
االحكام 
التنظیمیھ
المصدقھ

التجاري

،مركزي
معارض

، محليطولي

15% 50 16
وفقا لالحكام 

التنظیمیھ المصدقھ
ضعف 
االرتداد

ضعف 
االرتداد

م15 متعدد االستعمال



  

    

او الطلب تعدیل أو بالموافقة على الترخیص خطیا قرارھا تصدر أن المختصة على اللجنة أ.
تراھاالتيبالطریقةالمالكالىالقرارویبلغالطلباستالمتاریخمنیوما)14(خاللرفضھ

.مناسبةاللجنة

القانون. أحكام وفق المختصة اللجنة االعتراض على قرار الغیر أو الترخیص لطالب ب.

والمھندس واالسكان العامة االشغال وزارة من والمصنف المرخص على المقاول ج.
وسالمةالمرورسالمةلتأمینالالزمةاالجراءاتاتخاذالمھندسیننقابةمنالمعتمدالمشرف

وضعمعبتنفیذهالمباشرةقبلالمشروعموقعفيالعامةالسالمةواجراءاتالمجاورةاألبنیة
.الترخیصورقمعلیھوالمشرفلھوالمنفذةالمالكةوبالجھةبھتعریفیةلوحة

النظام. ھذا احكام وفق المقررة الرسوم دفع بعد الرخصة تصدر د.

ونقل حفر یحصل على تصریح حصل على ترخیص باقامة بناء أن من ه . 1.على كل
یصدرھابتعلیماتیحددماليتأمینوتقدیمواألنقاضالمخلفاتطرحمكانوتحدیدالمخلفات

المختصةاللجنةمنبقرارالتامینھذاویصادرالتصریحشروطبتنفیذلإللتزامالبلدیةرئیس
.الشروطلتلكمخالفتھحالفي

واذن االعمار مشروع البدء في تنفیذ قبل مباشرة الحصول على أمر ضرورة على المالك .2
البلدیة باإلجابة على  تقوم أن االخیرعلى الطابق وسقف االساسات البدء في صب قبل اخر

المدة التي یحددھا المجلس بموجب التعلیمات التي تصدر لھذه الغایھ. خالل الصب إذن طلب

المالك یباشر لم وإذا إصداره تاریخ من عام لمدة المفعول ساري الترخیص یبقى - و
من تبدأ عام لمدة واحدة لمرة على تجدیدھا الموافقة المختصة فللجان المدة ھذه خالل باألعمال
المدفوعة  الترخیص رسوم قیمة من (%١٠) استیفاء مقابل ترخیصھ األول مدة انتھاء تاریخ
تتعارض جدیدة أحكام تشریعیة أو تنظیمیة أومخططات أحكام ھنالك أن ال تكون شریطة عنھا

كان إذا ذلك ویستثنى من ملغاة الرخصة ذلك تعتبر وبخالف تجدیدھا المراد مع الرخصة
عند  علیھ المطبقة التنظیمیة المحاكم فتبقى األحكام أمام منظور موضوع نزاع الترخیص

المحكمة. قرار صدور بعد الترخیص

المالك من فیستوفى الرخصة اصدار تاریخ من سنوات خمس مدة خالل البناء ینجز لم اذا ز.
المحددةالمدةتليسنةلكلالتجدیدطلبعندالمقررةالترخیصرسوممن)%25(نسبتھما

بموجبالمستحقةالرسوممن)%010(التجدیدرسوممقداریتجاوزاالعلىالبناءإلنجاز
.النظامھذااحكام

وشركاه للترخیص المتقدم الشریك باسم الرخصة فتصدر أرض قطعة مالكو تعدد اذا ح.
-:یليماشریطة



  

    

من مساحة  مساویة للنسبة المئویة ترخیصھ أو انشاؤه المنوي تكون مساحة البناء أن .1
الترخیص. لطالب او طالبي تعود التي الحصص

عن من مالكي ما ال یقل ترخیصھ المطلوب البناء تحدید موقع لغایات خطیة موافقة تقدیم .2
بموجبھیتحملعدليتعھدوتقدیمعلیھاالبناءإقامةالمنوياألرضمساحةمن)51%(

.موافقتھعلىحصلقدیكنلمآخرشریكاياعتراضحالفىالقانونیةالمسؤولیة

القائمة على االرض واالبنیة والطرق الشوارع یبین لألرض عام موقع مخطط احضار .3
.ترخیصھالمطلوبللبناءواالرتدادات

المنوي االبنیھ بین النظام علیھا في ھذا المنصوص الجانبیة االرتدادات ضعف توفیر .4
.الواحدةاالرضقطعةعلياقامتھا

المختصة. شروط خاصة تفرضھا لجنة التنظیم بأي التقید .5

18المادة

النظام ھذا سریان قبل القائمة االبنیة الموافقة على ترخیص للجنة المختصة أ.
المقررةاالحكاممن)%25(علىالبناءبنودمنبندلكلالتجاوزاتنسبةتزیدالانشریطة

:التالیةالحاالتفياألخرىالمناطقبقیةفي)%50(و)بأ،(سكنمنطقتيفي

بشأنھ الصادرة بشكل ال یتفق مع الرخصة أنشىء قد الموافقة علي ترخیص بناء كان .1
المنصوصالرسومعنھتستوفىوالنظامھذابأحكامالعملقبلالنافذةالتشریعاتبموجب

.النظامھذامن)20(و)19(المادتینفيعلیھا

بصورة ال  ولكن ترخیص بدون أنشيء قد كان أي بناء قائم الموافقة علي ترخیص .2
البناءعنتستوفىأنعلىالنظامھذابأحكامالعملقبلالنافذةالتشریعاتأحكاممعتتعارض

.النظامھذامن)19(المادةفيعلیھاالمنصوصالرسومبكاملھ

و مخالف لالحكام التنظیمیھ  ترخیص بدون أنشيء قد كان الموافقة علي ترخیص بناء قائم .3
.النظامھذامن)20(و)19(المادتینفيفي حینھ على ان تستوفى الرسوم المنصوص علیھا 

للجنھ المختصھ الموافقھ على ترخیص بناء مقترح فوق بناء قائم كان قد انشئ ب. 1.
العمل بأحكام بموجب رخصھ منح بمقتضاھا تسھیالت و زیادات حسب التشریعات النافذه قبل 

) من ھذا 19ھذا النظام على ان تستوفى رسوم ترخیص البناء المقترح حسب احكام الماده (
النظام.



  

    

للجنھ المختصھ الموافقھ على ترخیص بناء مقترح فوق بناء قائم كان مرخصا بتجاوزات  .2
الماده كام حقبل سریان احكام ھذا النظام و على ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب ا

) من رسوم التجاوزات الوارده في الفقره (أ) من الماده %20) من ھذا النظام إضافة الى (19(
) في بلدیات الفئھ الثانیھ و الثالثھ.%10) من ھذا النظام في بلدیات الفئھ االولى و (20(

19المادة

علیھا في ھذه المنصوص والمھام االعمال مقابل أدناه الرسوم تستوفى أ.
-:یليلماوفقااالولىالفئةلبلدیاتالمادة

الرسم 
بالدینار 
للمنشآت 
الزراعیھ

الرسم بالدینار 
لالبنیھ متعددة 
االستعمال و 
المباني العامھ 
و االبنیھ ضمن 
مشاریع الطاقھ 

المتجدده

بالدینارالرسم 
للصناعات 
المتوسطھ و 

الثقیلھ و 
المصانع 
الكبیره

بالدینارالرسم 
للصناعات 
الخفیفھ و 
الحرفیھ و 
التقنیھ و 

المستودعات

الرسم 
بالدینار 

طقاللمن
التجاریھ و 
المعارض 
و المكاتب

الرسم 
بالدینار 

طق اللمن
السكنیھ الوحده

بناء/الطلبنوع

كشف نماذج/طلب

3 15 12 12 15 5 1عدد 
رسم مخطط موقع و 

ترسیم

5 12 12 12 12 6
لمره 
واحده

طلب ترخیص رسم 
بناء

0.600 2 5 2 2 0.75
متر 
مربع

رسم ترخیص الطابق 
االرضي و طوابق 
البناء و الشرفات

_ 2 1.2 1.5 2 0.500
متر 
مربع

رسم ترخیص االقبیھ و 
السدد و التسویھ و 
البروز المعماري

_ 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
متر 
مربع

رسم ترخیص المواقف 
للسیاراتالمسققوفھ 

0.100 0.300 0.300 0.250 0.300 0.150
متر 
طولي

رارسم االسو

_ 100 100 100 100 50
متر 
مربع

رسم ترخیص بركة 
السباحھ



  

    

_
50 20 20 50 15

عن كل 
قسیمھ 
و شقھ

رسم افراز االبنیھ و 
الشقق

5 50 20 20 50 5

عن كل 
قطعة 
ارض

رسم افراز االراضي

_
30

_ _
30

_ متر 
مربع

رسم ترخیص البروز 
التجاري على االرتداد 

االمامي

_
60

_ _
60

_ متر 
مربع

رسم ترخیص البروز 
التجاري على حرم 
الشارع فوق الطابق 

االرضي (االول)

دینار2000

لمره 
واحده

رسم ترخیص كل برج 
اتصاالت

(%50) والثالثة الثانیة الفئتین بلدیات تستوفي اتصاالت برج كل ترخیص باستثناء رسوم ب.
.المادةھذهمن)أ(الفقرةفيالواردةالرسوممن

السكنیةاألبنیةلترخیصتستوفىالمادة،ھذهمن)ب(الفقرةفيوردمامراعاةمع-ج
-:التاليالنحوعلىرسوم الترخیصالبلدیةحدودوداخلالتنظیمحدودخارج

.المادةھذهمن)أ(الفقرةأحكامبمقتضىالمقررةالرسومضعف.1

ترخیصبدونالبناءاذا أقیمالمادةھذهمن)أ(الفقرةفيالواردةالرسوماضعافاربعة.2

.النظامھذاأحكامنفاذبعد

علىالترخیصعنھا رسومتستوفىالبلدیةحدودخارجالسكنیةاألبنیةترخیصلغایات.د
-:التاليالنحو

.المادةھذهمن)أ(الفقرةفيالمقررةالرسوممن)50%.(1

نفاذبعدترخیصبدونأقیم البناءاذاالمادةھذهمن)أ(الفقرةفيالمقررةالرسومضعف.2

.النظامھذاأحكام

من)37(ألحكام المادةوفقاتخفیضاتتمنحالتيالمقترحةاألبنیةترخیصلغایاتھـ.
مقدارمن)%20(نسبتھماالیھامضافاإلنشائیةاالرخصة رسومعنھایستوفىفإنھالقانون
.ھذه الرخصةرسوم



  

    

20المادة

بناءالنظام علىھذاأحكامنفاذبعدوقعتتجاوزاتأيترخیصالمختصةللجانیجوزالأ. 
المالكإرادةعنخارجھفنیةكانت ألسبابالتجاوزاوالمخالفةبأناقتنعتاذااالمرخص
ذلكعنوتستوفىالقانونمن)37(المادةفيالتخفیضات الواردةمقدارتتجاوزالوبنسبة
المادة.ھذهمن)ب(في الفقرةالواردةالرسوم

مبینھولماالمقررة وفقاالتنظیمیةاألحكامعلىالتجاوزرسومالمختصةاللجنةتستوفيب. 
بناءأيترخیصعندالنظامھذا) من19المادة (فيعلیھاالمنصوصالرسومالىإضافةأدناه
-یلي :لماالنظام وفقاھذاأحكامنفاذقبل

مساحة(یعادلیستوفى ماوالخلفیةوالجانبیةاألمامیةاالرتداداتعلىالتجاوزحال. في1
الانشریطة)األراضي والمساحةتقدیر دائرةحسبالمربعالمترقیمةفيمضروبةالتجاوز
الحد عنتقلوالأدناهالجدولفيالوارداألعلىالحدعلىالمربع الواحدالمترقیمةتتجاوز
-التالي :النحووعلىفیھالوارداألدنى

الرسم بالدینار 
لالبنیھ متعددة 
االستعمال و 
المباني العامھ 
و االبنیھ ضمن 
مشاریع الطاقھ 

المتجدده

الرسم 
بالدینار 
للمنشآت 
الزراعیھ

الرسم 
بالدینار

للصناعات 
المتوسطھ و 

الثقیلھ و 
المصانع 
الكبیره

بالدینارالرسم 
للصناعات 

الخفیفھ و الحرفیھ 
و التقنیھ و 
المستودعات

الرسم 
بالدینار 

طقاللمن
التجاریھ و 
المعارض 
و المكاتب

الرسم 
بالدینار 

طق اللمن
السكنیھ

الوحده نوع 
التجاوز

الحد االعلى 
و  بحد 200

40ادنى 
الحد االعلى 

و  بحد 20
4ادنى 

الحد االعلى 
و  200

بحد ادنى 
40

150الحد االعلى 
25و  بحد ادنى 

الحد 
االعلى 

و  200
بحد ادنى 

40

الحد 
االعلى 

و  150
بحد ادنى 

25

بالمتر 
المربع

على 
االرتدادات 
االمامیھ و 
الجانبیھ و 

الخلفیھ

مقداریحتاجھاالتيمساحة األرض(یعادلمایستوفىالمئویةالنسبةعلىالتجاوزحال. في2
الانشریطة)والمساحةاألراضيدائرةتقدیرالمربع حسبالمترقیمةفيمضروبةالتجاوز
الواردالحد األعلىفيمضروبةالمئویةالنسبةعلىالتجاوزقیمة(الرسوممقدار ھذهیتجاوز

فيمضروبةالمئویةالنسبةعلىقیمة  التجاوزات(عنمقدارھایقلوال)أدناهالجدولفي
-التالي :النحووعلى)أدناهفي الجدولالوارداألدنىالحد



  

    

الرسم 
بالدینار لالبنیھ 

متعددة االستعمال 
و المباني العامھ و 

االبنیھ ضمن 
مشاریع الطاقھ 

المتجدده

الرسم 
بالدینار 
للمنشآت 
الزراعیھ

بالدینارالرسم 
للصناعات 
المتوسطھ و 

الثقیلھ و 
المصانع 
الكبیره

الرسم 
بالدینار

للصناعات 
الخفیفھ و 
الحرفیھ و 
التقنیھ و 

المستودعات

الرسم 
بالدینار 

طقاللمن
التجاریھ و 
المعارض و 

المكاتب

بالدینار الرسم 
طق اللمن

السكنیھ الوحده
نوع 

التجاوز

300الحد االعلى 
35و  بحد ادنى 

الحد االعلى 
و  بحد 10

3ادنى 
دنانیر

الحد االعلى 
و  بحد 300

35ادنى 

الحد االعلى 
و  بحد 150

20ادنى 

الحد االعلى 
و  300

بحد ادنى 
35

الحد االعلى 
و  بحد 200

25ادنى 

بالمتر 
المربع

على 
النسبھ 
المئویھ

التجاوزتستوفى رسوم)االرتفاعأوالبناءحجم(والطابقیةالنسبةعلىالتجاوزحالة. في3
-التالي :النحووعلىأدناهالجدولفيالواردة

الرسم بالدینار 
لالبنیھ متعددة 
االستعمال و 
المباني العامھ و 
االبنیھ ضمن 
مشاریع الطاقھ 
المتجدده

الرسم بالدینار 
للمنشآت 
الزراعیھ

بالدینارالرسم 
للصناعات 
المتوسطھ و 

الثقیلھ و 
المصانع 
الكبیره

بالدینارالرسم 
للصناعات 
الخفیفھ و 
الحرفیھ و 
التقنیھ و 

المستودعات

الرسم 
بالدینار 

طقاللمن
التجاریھ و 
المعارض 
و المكاتب

الرسم 
بالدینار 

طق اللمن
السكنیھ

الوحده نوع 
التجاوز

70 2 70 60 70 50

متر 
مربع

على 
النسبھ
الطابقیھ

35 1 35 30 35 25

متر 

مكعب

على 
حجم 

البناء او 
االرتفاع

من)3(البندفيالواردةالرسوممن)%75(والثالثةالثانیةالفئتینبلدیاتفيتستوفى-ج
المادةھذهمن)ب(الفقرة

21المادة

ضماناالترخیصلرسوماإلجمالیةالقیمةمن)%20(مقدارهتأمیناالترخیصطالبیدفع-أ
.بموجبھصادرةتعلیماتالنظام وأيھذاوأحكاموشروطھالترخیصبأحكاملاللتزام



  

    

وحسب طابق والمصعد مع مساحة كل الدرج بیت عن البناء ملحقات رسوم تستوفي ب.
مساحةمكررالیھاویضافكماالبناءفیھایقعالتيوالمنطقةالنظامھذاوفقالمقررةالرسوم

.العلويالطابقفيواحدةولمرةوالمصعدالدجبیت

المستحقة على  النفقات المادة ھذه من (أ) إلیھا في الفقرة المشار من مبلغ التأمین یقتطع ج.
فيبماالغایةلھذهالصادرةوالتعلیماتاالعمارواحكامالرخصةبشروطالتقیدلعدمالمالك

ومخالفةوالتعریفیةالتحذیریةاإلشاراتوضعوعدماالعمار،وورشمواقعتعلیماتذلك
المرافقعلىوالمحافظةاألنقاضوازالةالحفروأعمالالبناءموادوتكدیسالتخزینشروط
أخرىالتزاماتاياوخاصةأوعامةأمالكأيأووالطرقالتحتیة،والبنیةالعامة

.بموجبھالصادرةوالتعلیماتالنظامھذاأحكامفيعلیھامنصوص

22المادة

اضعاف اربعة ترخیصھ لغایات تستوفى النظام ھذا صدور بعد ترخیص اقیم بناء دون اذا أ.
التعلیمات المجلس ان یصدر وعلـى النظام ھذا من ( 19 ) الواردة في المادة الترخیص رسوم

ھذه الفقرة. أحكام علیھا تنطبق التي بالحاالت المتعلقة

نفاذ بعد ترخیص بدون تجاوزات في بناء أقیم أي ترخیص المختصة للجان ب. ال یجوز
إرادةعنخارجةفنیةألسبابكانتالتجاوزأوالمخالفةبأناقتنعتإذاإالالنظامھذاأحكام
أنعلىالقانونمن)37(المادةفيالواردةالتخفیضاتمقدارتتجاوزالوبنسبةالمالك

النظامھذامن)20(المادةمن)أ(الفقرةفيعلیھاالمنصوصالرسومالحالةھذهفيتستوفى
.ىولاالالفئةبلدیاتفيالرسومھذهوضعفوالثالثةالثانیةالفئتینبلدیاتفي

23المادة

بقدرتھا على الحفاظ على  تتمیز التي للبیئة الصدیقة أ. للجنة المختصة منح المباني الخضراء
الطبیعیةوالتھویةاالنارةعلىواالعتمادالمیاهتوفیروترشیدالمتجددةالطاقةواستغاللالطاقة

ءالبنالدلیلوفقاتقاموالتيعنھاالناتجالبیئيالتلوثوتقلیلالطاقةاستھالكتخفیففي
-:التالیةوالتسھیالتالحوافزبعضاوكلينالوطالبناءمجلسعنالصادراالخضر

.(%5) المقررة في النظام بما مقداره المئویة زیادة في النسبة .1

االرتفاع. محدود الخاص النظام باستثناء السكن المقررة في ھذا الطوابق عن طابق زیادة .2

البناء. رخص رسوم من (%50) تستوفى ما نسبتھ .3

ب. للوزیر بناء على تنسیب المجلس اصدار التعلیمات الالزمھ لمنح ھذه التسھیالت.



  

    

البناء اعمال من االنتھاء الوطني عند البناء مجلس من شھادة احضار العقار على مالك ج.
لماولذلكمخالفالبناءھذاانتبینواذااالخضر،البناءلدلیلمطابقالبناءھذاانتثبت
استیفاءویتمللنظاممخالفةمنحھاتمالتيالتسھیالتكافةتعتبرالشھادةھذهباحضاریلتزم

.النظامھذامن)20(و)19(المادتینفيالواردةالرسومأضعافأریعةبمقدارعنھاالرسوم

24المادة

علیھا حصل التي االنشاءات رخصة تعدیل المالك من أ. للجنة بناء على طلب
-:یليماشریطة

االنشائیة. باألعمال المباشرة قبل الطلب یقدم أن .1

المطلوب. التعدیل طبیعة توضح التي والمخططات الوثائق بالطلب یرفق أن .2

الطلب. تقدیم تاریخ من اسبوع خالل قرارھا التعدیل بطلب المختصة اللجنة تصدر ب.

علیھ على ان الموافقة أو مبرر، غیر أنھ رأت إذا المطلوب التعدیل رفض ج. للجنة المختصة
.المطلوبالتعدیلعليتشتملاضافیةانشاءاترخصةاللجنةھذهتصدر

52المادة

-: التالیة االعمار في الحاالت العمل في مشروع بوقف قرارھا المختصة اللجنة تصدر أ.

البناء. وأحكام وشروط وأحكامھ المقرر التنظیم والتعدي على مخطط التجاوز .1

الطوابق. وعدد واالرتفاع والكثافة االرتدادات حیث من الرخصة 2. مخالفة شروط

تصدعھ. او سقوطھ ویخشى انشائیا ضعیفا البناء كان اذا .3

متجاوزا او متعدیا او العامة االمالك او البلدیة او الدولة امالك ضمن واقعا البناء كان اذا .4
.علیھ

التنظیم. ومخططات والشروط واألحكام أو مخالفا لالنظمة رخصة دون البناء كان اذا .5

البناء. ترخیص لدى والمعتمدة االصول حسب علیھا المصادق الھندسیة 6. مخالفة المخططات

المدة المادة، ھذه من (أ) علیھ في الفقرة المنصوص االعمار، اعمال وقف تحدد في قرار ب.
ھدمھأوالمبنىأوضاعبتصویبسواءاتخاذهالواجبواالجراءخاللھاالقرارتنفیذالواجب

.االصليوضعھالىالحالاعادةاو



  

    

فلجھة لھ المحددة المدة خالل تنفیذھا المطلوب االجراءات باتخاذ المالك یقم لم اذا ج.
المادةألحكاموفقامناسباتراهبماتقومانبھاتكلفھاالبلدیةفيأخرىجھةاياوالترخیص

ھذاتكلفةوتكونالعامالمظھراوالبیئةاوالعامةالسالمةعلىللحفاظالقانونمن)38(
ھذاتكالیفقیمةمن)%25(نسبتھماذلكالىویضافلھالمرخصنفقةعلىاإلجراء
.إداریةنفقاتاإلجراء

26المادة
-:السكانیةالكثافة

-: یعتمد ما یلي السكنیة السكانیة في المناطق الكثافة تحدید لغایات أ.
لألرضالمتاخمالشارعسعة أعلىحدابھاالمسموحالشققعدد

م16عنیقلال 12

م12عنیقلال 10

م21منأقل 8

ب. في حال زیادة عدد الشقق عما ورد في الفقره (أ) من ھذه الماده یتم  احتساب مواقف 
-السیارات الواجب تأمینھا على النحو التالي :

تأمین مواقف السیارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخیصھا في المشروع. .1

تضاف للعدد المشار الیھ في البند (1) من ھذه الفقره نسبة(50%) من المواقف للشقق  .2
المطلوب ترخیصھا و الزائده على الحد المسموح بھ و الوارد في الفقره (أ) من ھذه الماده.

27المادة
.بھاالمعمولالوطنيالبناءلكوداتوفقاللبناءالداخلیةالمساحاتتحدد

28المادة

مطلة غرفھ من غرفة كل كانت إذا إال إنشائھ باعادة السماح أي بناء أو أ. ال یجوز ترخیص
.منورأوخارجیةساحةأوشرفةعلىجوانبھاأحدمن

-: وتھویتھا ما یلي البناء ومرافق الغرف إلنارة المخصصة یتوافر في المناور أن یجب ب.

األمطار. میاه لتصریف الالزمة بالتجھیزات ومجھزة مرصوفة، المنور أرضیة تكون أن .1

الذي االخیر البناء كافة باستثناء السقف في الطابق مكشوفة في طوابق المناور تكون أن .2
.مناسبةبمادةیغطىأنیجب



  

    

المناور داخل أخرى منشآت أي أو بروزات أو شرفات أو مصاعد أو أدراج إقامة یحظر .3
.المناورمساحاتأوأبعادعلىالتأثیرشأنھامنیكون

-: المناور كما یلي ومساحات أبعاد تكون ان یجب ج.

طول وأن ال یقل مربعة أمتار (10) عن غرف علیھ تطل الذي أن ال تقل مساحة المنور .1
.المترونصفمترین)2.5(عنضلعھ

(7.5) عن وحمامات مطابخ و غرف غسیل علیھ تطل الذي أن ال تقل مساحة المنور .2
.المترنصفومترینعن)2.5(عرضھیقلالوأنالمترونصفأمتارسبعة

التھویة مجاري المادة ھذه من (ب) و (أ) الواردة في الفقرتین المواصفات من یستثني .3
.المیكانیكیةالعامودیة

د. تستثنى مساحة المنور من النسبھ المئویھ الطابقیھ للبناء.

29المادة
من االرض لقطعة الطبیعي المنسوب مستوى تحت یقع اكثر او طابق من القبو طابق یتكون أ-

األرض منسوب عن سم الخرساني على (45) ارتفاع سطحھ الجھات على ان ال یزید جمیع
كامل بإقامتھ على ویسمح أدنى أیھما للقطعة المحاذي الطریق منسوب أو متوسط الطبیعیة

األمامي. االرض باستثناء االرتداد قطعة حدود

-: التالیة الخدمات من ألي القبو طابق یستخدم ب.

البناء. لسیارات مواقف .1

المسلحة. الخرسانة من منشأة میاه وخزانات أبار .2

التخزین. غرف .3

الوقود. وخزانات والتبرید التدفئة غرف .4

الكھرباء. غرف .5
فيالقبولطابقالخرسانيالسطحمنسوببرفعیسمحالنظامھذافيوردمماالرغمعلى-ج

الونفسھالشارعبمیلیقامأنوعلىالتجاريمنسوب الشارعمستوىالىالتجاریةالمناطق
بالبناء.خاصةإنشاءاتأيفيالرصیفیسمح بإستعمال

30المادة



  

    

الخلفیةاالرتداداتتأمینفیترتبأكثرأوواحدةتسویةإنشاءاألرضطبوغرافیةاقتضتإذا
-:التاليالنحوعلى

الخلفیة للقطعة بھا المسموح الطوابق التسویة ال یزید على ارتفاع طوابق عدد كان إذا أ.
.النظامھذافيعلیھالمنصوصالخلفياالرتدادعلیھفیطبقالمجاورة

ارض على عدد ببنائھا في قطعة المسموح الطوابق التسویة على عدد طوابق عدد زاد إذا ب.
الخلفياالرتدادیوفرأنالمالكفعلى،المجاورةالخلفیةالقطعفيبھاالمسموحالطوابق

.تسویةطابقكلعنواحدمترم) 1(إلیھمضافاالنظامھذافيعلیھالمنصوص

ج. تستثنى مساحات مواقف السیارات في التسویھ من احتساب النسبھ المئویھ للبناء على ان 
للمبنى.شائیھ نتراعى السالمھ اال

31المادة
جزءأوبناءأيبروزیجوزالخاصا،معماریاطرازااللجنةلھاتحددالتيالمناطقستثناءبإ

-:التالیةالحاالتفيإالالبناءخطعنمنھ

أو الطریق من جزءا ویغطي یواجھ البناء من المستغل الجزء وھو التجاري: البروز أ.
-:یليماویشملالمقرراالمامياالرتداد

البناء خط حدود عن البارزة والمیادین والساحات المطلة على الشوارع االمامیة الشرفات .1
وبمسافةم)16(عنالشارععرضفیھایقلالالتيالحاالتفي)م1.40(تتجاوزالبمسافة

.ذلكعنقلإذا)م 1.20(تتجاوزال

(2.5)م  و ان ال یتجاوز  أن ال یتجاوزعمقھا وبجب الواقیة المعدنیة أو القماشیة المظالت .2
فينقطةأيعنارتفاعھایقلالوانعلیھهالمنشأالبروز بأي حال من االحوال حد الرصیف 

.اللجنةتقررھاالتيالمواصفاتوحسب)م2.5(عنالرصیف

أن ال  ویجب أقل (12)م أو الشارع عرض فیھا یكون التي بروز في الحاالت بأي ال یسمح .3
االحوالجمیعوفي)م1.50(عنلھاالمجاورةالقطعةوحدالبارزةالشرفاتبینالمسافةتقل

)م3.5(عنالرصیفمننقطةوأيالبارزةالشرفةسقفبینالعاموديالبعدیقلالأنیجب

لواجھات تجمیلیة لغایات ینشأ مستغل غیر البناء من جزءا ویشمل المعماري: البروز ب.
سم)60(تتجاوزالبمسافةالمقررةاالرتداداتضمنالجویةالعواملمنللوقایةأوالمباني

.لھاالمجاورالبناءعنارتفاعھیزیدإضافیةیة.البناءخطمن

وذلكالسكنیةالمناطقفياالرتدادمنجزءایغطيالذيالسقفھي:المدخلمظلة.ج
-:یليماشریطةالجویةالعواملمنالحمایةألغراض



  

    

الدرجمكررعرضمن)%150(علىاألماميباالرتدادالمدخلمظلةعرضیزیدالأن.1
نصفعنیقلالأماميارتدادلھایتوافروأن)م4(أعلىوبحداألماميالبناءمدخلأو

.التنظیمي المقرراالرتداد

الدرجمكررعلـى عرضالخلفيأوالجانبيباالرتدادالمدخلمظلةعرضیزیدالأن.2
أیھماالخلفيأوالجانبياالرتدادمن)%50(أو)م 1.5(عمقھایزیدوال)م 3(أعلىوبحد

.جدرانأوأعمدةعلىترتكزالوعلى أنأقل

.بھالطابق المتصلةسقفمنسوبعنمختلفبمنسوبسقفھایكونأن.3

.كانتغایةأليسقفھااستغاللعدم.4

النحووعلى)أ،ب،ج،د(فئاتفياألمامياالرتدادضمنالسكنیةالمناطقفيالشرفات.د
-:التالي

سعتھاتقلالالتيوعلى الطرقالمعدلالنظامھذاأحكامنفاذعندالبناءمنالخالیةاألرضفي
-:یليلماووفقا)م12(عن

الحد االدنى المسموح بھ لعمق الشرفھ ضمن 
مصدقا االرتداد اذا كان المخطط التنظیمي 

بعد نفاذ احكام ھذا النظام المعدل

الحد االدنى المسموح بھ لعمق الشرفھ ضمن 
االرتداد اذا كان المخطط التنظیمي مصدقا قبل 

نفاذ احكام ھذا النظام المعدل

نوع 
السكن

متر و نصف1.5 متر1 أ

متر و خمسھ و عشرون سنتمترا1.25 سم75 ب

متر و خمسھ و عشرون سنتمترا1.25 سم75 ج

متر1 سم75  ء

المصدقاالرتداد لألراضيفيالشرفةلعمقمماثلالبناءخطداخلللشرفةعمقتأمین.2
الشرفةعمقمن)%50(عنیقلالوبماالنظام المعدلھذاأحكامنفاذقبلالتنظیميمخططھا

.ذلكبعدمصدقاالتنظیميالمخططإذا كاناالرتدادفي

.البناءواجھةمن)%50(علىالشرفةھذهعرضیزیدالأن.3

)%5(أقصىللبناء وبحدالمئویةالنسبةمناألمامياالرتدادفيالشرفةمساحةتستثنى.4
.ھذا النظامألحكاموفقابھاالمسموحالبناءمساحةمن

بعدملاللتزامكل شرفةعندینارآالفخمسةبقیمةعدلیةكفالةبتقدیمالعقارمالكالتزام.5
تماذااوأجلھامنأنشئتالتيالغایةالشرفة لغیرھذهاستغلتواذامعالمھاتغییرأوضمھا

.النظامھذافيالواردةالتجاوزاترسومعنھاوتستوفىقیمة الكفالةمصادرةفتتمإغالقھا

32المادة
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األبنیةفيتأمینھاالمطلوباالدراجعلىبھاالمعمولالوطنيالبناءكوداتمتطلباتتطبق
.ومواصفاتھاوعددھا

33المادة
المطلوبومواصفاتھااألدراجعددعلىبھاالمعمولالوطنيالبناءكوداتمتطلباتتطبق

والمصانع.الكبیرةالمخازنفيتأمینھا

34المادة
فيالمطلوبةالھندسیةالمواصفاتعلىبھاالمعمولالوطنيالبناءكوداتمتطلباتتطبق
الحمایةوإقامةإنشائھافيالبناء المستعملةوموادوالبسطاتالدرجةأبعادذلكفيبمااألدراج

.لھا

35المادة
التيلألبنیةتنظیمیاالمقررةاألمامیةاالرتداداتفيمكشوفةأدراجأوممراتبإنشاءیسمح-أ

واألدراجالممراتعرضیزیدالوعلى أنالطریقمستوىتحتتقعأراضقطععلىتقام
أمتارستة)6(علىاألماميالبناءالطریق ومدخلبینالواصلةالمكشوفة

نسبةعرضھایتجاوزالأنعلىالجانبیةاالرتداداتفيوأدراجممراتبإنشاءیسمح-ب
.المقررةاالرتداداتأحكاممن)40%(

.تنظیمیاالمقررةالخلفیةاالرتداداتمنجزءأيعلىأدراجأوممراتأيإنشاءیحظر-ج

.لھاإنشاؤھاتمالتيالغایةلغیرتحتھاوماواألدراجالممراتاستغاللیحظر-د

36المادة
.األبنیةفيالمصاعدعلىالوطنيالبناءكوداتمتطلباتتطبق

37المادة

وعلى األخیر الطابق سطح مادة على محیط أي من تصوینة إنشاء یجب على المالك أ.
.المكشوفةوالشرفاتالشرفات

نصف. و المتر (1.5) ارتفاعھ یتجاوز أدنى وال واحد حدا متر التصوینة ارتفاع ب. یكون

38المادة

أرضھ. قطعة مادة على حدود أي من منسق أوحاجز شجري سورأوسیاج إنشاء على المالك أ.

الطبیعیة على متر األرض منسوب من لألسوار بھ المسموح االرتفاع ال یزید .1 ب.
.والجانبیةالخلفیةالجھتینمنمترینعلىیزیدوالاالمامیةالجھةمنالمترونصف



  

    

األرض منسوب عن و نصف باإلرتدادات على متر الطمم منسوب ان ال یزید یجب .2
.موقعھافيالطبیعیة

وعلى السكن الجانبي في منطقة مكشوف في اإلرتداد سیارة موقف كل اسفل بالطمم یسمح .3
.الشارعمنالدخولمستوىمعلیصبحللقطعةاألماميالحد

العامة والمؤسسات الحكومیة والدوائر استثناء مباني الوزارات یجوز للجنة المختصة ج.
األسوارارتفاعقیودمنالخاص،االستعمالذاتينوالمباالدبلوماسیةالھیئاتيومبان

المادةھذهفيالمذكورة

د. في حالة انشاء جدار استنادي یجب ان ال یزید ارتفاعھ على ثمانیة امتار من منسوب 
) متر عن حدود قطعة االرض المجاوره 2.5االرض الطبیعیھ و ان ال  یزید ارتفاعھ على (

ھندسیا و بأنھ مناسب ت الجھات المختصھ تثبشریطة تقدیم تصمیم ھندسي للجدار و شھاده من 
ان ال یؤثر على السالمھ االنشائیھ لالبنیھ المجاوره او الشارع.فنیا على

إستنادا على  كل حالة بحالتھا تدرس اإلرتدادات على أن بسقف السماح ه. 1. للجنة المختصة
الجداراوللشارعداعماالسقفیكونأنشریطةالطلبمعیرفقدقیقطبوغرافيمخطط

الطبیعیةاألرضمستوىدونالسقفمنسوبیكونأنوعلىصخريقطعجھةأواإلستنادي
.جمیعھاالجھاتمنموقعھفي

الجدار أو للشارع داعما السقف یكون الشوارع على أن جھة األمامي اإلرتداد بسقف یسمح .2
-:شریطةصخريقطعجھةأواإلستنادي

البناء على الشارع. واجھة طول عن السقف طول أن ال یزید أ.

األحوال ال یزید كل وفي لھ المتاخم الشارع متماشیا مع منسوب السقف منسوب یكون أن ب.
سنتمترا. ( السقف على ( 45 منسوب

أو السفلي أو العلوي الشارع جھة السقف یكون شارع من القطعة على أكثر وقعت ج.إذا
.كلیھما

ومعابر العامة للبناء كمواقف باإلرتدادات على الخدمات األسقف أسفل إستعمال یقتصر .3
والكھرباءوالتبریدالمركزیةالتدفئةوغرفوالغازوالدیزلالماءوخزاناتوآبارللسیارات
.التجاريغیرالخزینوغرفالكھربائیةالتحویلومحطات

ارضیتھا منسوب یكون أن شریطة باإلرتدادات المعلقة السیارات ومعابر بالرامبات یسمح .4
.موقعھافيالطبیعیةاألرضمستوىدون

الطابقیة. اإلجمالیة للبناء والمساحة المساحة من باإلرتدادات 5. تستثنى مساحة األسقف



  

    

-: التالیة البناء خدمات مرافق توفیر یجب على المالك و.

أو التحلل خزانات إلى الصحي أو إلى شبكة الصرف تصریفھا ویحظر المیاه لتجمیع ابار .1
اللجنةتقررھاومواصفاتلشروطوفقاوینشأالجوارأرضاليأواالمتصاصیةالحفر

.المختصة

المصمتة في حال التجمیعیة والحفر التجمیع أو والصرف التحلل خزانات .2
الصحي.الصرفشبكةتوافرعدم

39المادة

-: التالیة للشروط وفقا جمیعھا السكنیة الفرعیة في المناطق یسمح باقامة األبنیة أ.

النسبة إلى إضافة األرض من مساحة قطعة الفرعي على (%5) أن ال تزید نسبة البناء .1
.النظامھذاأحكامحسببھاالمسموح

فیھا. یقع التي للمنطقة التنظیمیة األحكام حسب لھ أمامي إرتداد تأمین .2

الطبیعیة. األرض منسوب من م الخارج على (2.6) من إرتفاعھ أن ال یزید .3

غرفة البناء أن ال یستعمل شریطة الخدمة للبناء الرئیسي استعمالھ على تأمین یقتصر أن .4
.المجاورینإزعاجإلىیؤديآخرإستعمالأليأوكھرباءلمولدأوللبویلر

ألي السطح ذلك وأن ال یستعمل السطح ذلك إلى أي فتحة تؤدي أن ال تترك في سطحھ .5
.كانغرض

الصناعیة بمساحة ال تزید الجانبیة في المناطق فرعیة في اإلرتدادات یسمح بانشاء أبنیة ب.
أنعلىالحراسةألغراضتستعمل)2م100(أقصىوبحداألرضمساحةمن)%5(على
.م)5(عنیقلاللھااماميإرتدادتأمینیتم

40المادة
-:التالیةلألغراضالمؤقتةاألبنیةبانشاءیسمح

البناء مشروع المؤقتة في موفع والمكاتب للحراس وغرف للعمال وسكن البناء مواد تخزین أ.
.اإلعمارتنفیذفترةأثناء

مشابھة أخرى استعماالت وأي والترفیھیة الثقافیة والنشاطات العامة المناسبات خیم ب.
.محددةولمدةالمختصةاللجنةعلیھاتوافق

41المادة



  

    

ممر او درج اال اراض ال یخدمھا تقام علي قطع التي لالبنیة السیارات مواقف ال تفرض أ.
.شقق)8(علىالمبنىفيالشققعددیزیدالأنوعلىامتارثالثةعنعرضھیقل

البناء علیھا یقام التي األرض مسقوفة في قطعة أو مكشوفة سیارات مواقف توفیر یجب ب.
-:التالیةالشروطضمن

البناء لكامل 1.ال یجوز ترخیص اي بناء مقترح ما لم یكن قد تم توفیر عدد المواقف المطلوبة
.ترخیصھاالمطلوبالمساحاتعنالنظربغضاالرضقطعةعلىبھالمسموح

من أقل تأمینھا مع مراعاة ما ورد في البند (1) من ھذه الفقره اذا كانت المواقف التي تم .2
أوالمقترحالبناءمساحاتترخیصعلىالموافقةالمختصةفللجانالبناءلكاملالمطلوبالعدد
أليمستقبالالترخیصیجوزوالالمؤمنةالمواقفعنیزیدالبماالمقترحةالشققعدد

.المؤمنةالمواقفعلىزیادةشققأوزائدةمساحات

المطلوبة المواقف عدد حساب واحدا كامال عند موقفا الموقف من الجزء احتساب یتم .3
.النظامھذابموجب

المقرر للبناء ویسمح االرتفاع من سیارات لمواقف االرضي المخصص الطابق یستثنى .4
للمبنى.عامةخدماتمساحتھمن)%25(علىیزیدالماباستعمال

التقید شریطة األمامي سیارات في اإلرتداد السماح باقامة مواقف یجوز للجنة المختصة ج.
للدخولالمناورةحریةوتامینالنظامھذامن)42(المادةفيعلیھاالمنصوصالمواقفبأبعاد

.والخروج

شریطة والخلفیة الجانبیة مكشوفة في اإلرتدادات سیارات مواقف یجوز للجنة قبول د.
-:یليما

للمواقف. الصافي العرض توفیر .1

المواقف. حركة یمنع بشكل إستغاللھ وعدم المواقف تلك األمامي خلف اإلرتداد 2. تأمین

لھا. الصافي العرض عن للمواقف األدنى لفتحة الدخول الحد أن ال یقل .3

القطعة. حدود ضمن للمواقف والخروج للدخول المناورة حریة تامین .4
ه. یكون الحد االدنى لعدد مواقف السیارات الواجب توافرھا لالستعماالت المختلفھ حسب ما 

-:موضح ادناهھو 

عددالمواقف المنطقھ/المشروع



  

    

أوللبناءاالجمالیةالمساحةمن2م030لكلواحدموقف
اكثر عدداأیھماشقةلكلموقف

السكنیةالمناطق.1
)،ریفي،زراعي(أ،ب،ج

شقتینلكلموقف .(د)السكنیة. المناطق2

معللبناءالمساحة االجمالیةمن2م010لكلواحدموقف
المتنوعةلالستعماالتمن المواقفالمطلوبالعددتوفیر

)مسارح،قاعات، وخالفھمطاعم،مقاھي،(األخرى بالمجمع
عددا.أكثرلھا أیھماإضافیةمواقفتأمینیتطلبوالتي

التجاریةوالمجمعاتالمناطق

.مھنھلكلواحدموقف السكنضمنترخصالتيالمھن

لكلوموقفللبناءاالجمالیةالمساحةمن2م020لكلموقف
لھاالتابعةللمكاتبالمساحة اإلجمالیةمن2م50

والحرفیة الصناعیةالمناطق
والمستودعات

المطلوبالعددیرتوفمعفندقیھغرفأربعلكلواحدموقف
فندقيجناحلكلوموقفلالستعماالت األخرىالمواقفمن

شقة فندقیة.ولكل

الفنادق

االجمالیة  للبناءالمساحةمن2م75لكلواحدموقف العبادةدور

الروضةالحضانة أومساحةمن2م100لكلواحدموقف
أو روضھ.حضانةلكلباصوموقف

االطفال.وریاضالحضانةدور

االجمالیةالمساحةمن2م20لكلواحدموقف
وقاعات والمؤتمراتالمعارضمراكز

وصاالت األفراحوصاالتالمناسبات
العرض.

.للبناءاالجمالیةالمساحةمن2م30لكلموقف العامةوالمؤسساتوالدوائرالوزارات

للبناءاإلجمالیةالمساحةمن2م50لكلموقف

للبناءاإلجمالیةالمساحةمن2م50لكلموقف

المكاتب

االجتماعیةالمراكز

البحوثمراكز

البیطریةالعیادات

والعیادات والطبیةالصحیةالمراكز
والمختبرات

المالیةوالمؤسساتالبنوك

الخاصةالمدارس



  

    

ومؤسساتالعامة المتاحفوالمكتبات
المدنيالمجتمع

.الطوارئخدمات

للبناءاالجمالیةالمساحةمن2م25لكلواحدموقف
الجامعاتوالمالعبالریاضیةالنوادي

الریاضيالمعاھد الصاالتالكلیات،

لكلإلى موقفإضافةحاضنةأوسریرلكلواحدموقف
االجمالیة للبناءالمساحةمن2م100

المستشفیات

للبناء.اإلجمالیةالمساحةمن2م100لكلواحدموقف الحكومیةالمدارس

فیھابماالمقھىاوالمطعممساحةمن2م20لكلواحدموقف
السدد.مساحة

والمقاھيالمطاعم

وبحدالمركزأوالمكتبفيمسجلةسیارةلكلواحدموقف
من2م50لكلموقفسیارات ویضافمواقف)10(أدني

المركز.المكتب أومساحة
تدریبمراكزالسیارات،تأجیرمكاتب

توفیرإلىإضافةاألرضمساحةنم2م100لكلواحدموقف
حدودداخللالستعماالت األخرىالمواقفمنعدد

المتنزھات.
المتنزھات

.المبنىضمناستعماللكلالمواقفمجموع العامةوالمبانياالستعمالالمتعدد

للبناء.اإلجمالیةالمساحةمن2م150لكلواحدموفف عماليسكن،الطلبةسكن

المقامللبناءاإلجمالیةالمساحةمن2م100لكل واحدموقف
المشروع.لخدمة

المتجددةالطاقةمشاریع

ألي المطلوبة المواقف االدنى لعدد الحد فیھا تعلیمات خاصة یحدد اصدار للمجلس یجوز و.
.اعالهالمبینةاالستعماالتضمنذكرهیردلماستعمال

المقام األرض أو البناء حدود داخل المادة الیھا في ھذه المشار المواقف تأمین یتم لم اذا ز.
انشریطةللبناءمقابلةأومجاورةقطعةفيالمواقفھذهتأمینقبولفیجوزالبناءھذاعلیھا

.سیاراتمواقفإستعمالبصفةمصدقةالقطعةھذهتكون

إلغاءاو المشرفالمصمماوالبناءمالكإرادةعنخارجفنيخطأبسببنتجاذا.1ح. 
الجدولفيعلیھالمنصوصالبدلملغىكل موقفعنالمختصةالتنظیملجنةتستوفيللموقف

-التالي:



  

    

لألبنیةبالدینارالبدل
االستعمالمتعددة

والمباني
ضمنواألبنیةالعامة

المتجددةالطاقةمشاریع

البدل
بالدینار
للمنشات
الزراعیة

البدل بالدینار
للصناعات
المتوسطة 

والثقیلة
والمصانع
الكبیرة

بالدینارالبدل
للصناعات

والخفیفة
الحرفیة والتقنیة
والمستودعات

البدل
بالدینار
للمناطق
التجاریة

والمعارض
والمكاتب

البدل
بالدینار

للمناطق 
السكنیة

0005 1000 5000 3000 6000 3000

والثالثةالثانیةلفئتینبلدیاتتستوفيالفقرةھذهمن)1(البندفيوردمماالرغمعلى.2
.السیاراتمواقفبدلمن)50%(

بناءفوقمقترحبناءترخیصعلىالموافقةالمختصةللجنة.1.ي

المنصوصالمواقفبدلمن)%20(نسبتھماواستیفاء1720/1/1تاریخقبلقائماكان
.المواقفھذهتأمینامكانیةتعذرحالفي)20(المادةھذهفيعلیھا

والمرخصة1720/1/1تاریخقبلالقائمةاألبنیةفيالمھنرخصتجدیدأومنحلغایات.2
النظامھذاأحكاموفقالمھنلھذهالمطلوبةاإلضافیةالمواقفتأمینویتعذراألصولحسب

األولىالفئةلبلدیاتالمھنرخصةعلىتضافدینار)500(مقدارهسنويرسماستیفاءفیتم
.الثالثةالفئةلبلدیاتدینار)200(والثانیةالفئةلبلدیاتدینارا)250(و

علیھا في المنصوص أو المكشوفة السیارات مواقف استعمال ال یجوز ط.
.آخراستعمالأليالمادةھذه

42المادة
الوقوفأواالصطفافزاویةحسبوممراتھاالسیاراتمواقفألبعاداألدىالحدیكون.أ

-:التاليالنحوعلى

) م و الحد   5.5السیاره (.في حال الوقوف الموازي للممرات یكون الحد االدنى لطول موقف 1
) م.4و الحد االدنى لعرض المسرب () م2.5االدنى لعرض الموقف (

م)5.25(السیارةموقفلطولاالدنىالحدیكوندرجة)30(زاویةفيالوقوفحالفي.2
.م)4(الواحدالمسربلعرضاألدنىوالحدم)2.5(الموقفلعرضاألدنىوالحد

م)5.25(السیارةموقفلطولاألدنىالحدیكوندرجة)45(زاویةفيالوقوفحالفي.3
.م)5(الواحدالمسربلعرضاألدنىوالحدم)2.5(الموقفلعرضاألدنىوالحد

موقف السیارةلطولاألدنىالحدیكوندرجة،)90(زاویةعلىالوقوفحاليف.4
.م)5.5(المسرباألدنى لعرضوالحدم)2.5(الموقفلعرضاألدنىوالحدم)5.25(



  

    

مربعامترا)25(الواحدةالسیارةلموقفتخصصالتيالمساحةمعدلیكون-ب

.وخروجادخوالالموقفومكانلاللتفافالمخصصةالممراتالمساحةھذهوتشمل

أرضیةمنالرأسیةالمسافةویعنيأدنىحدام)2.25(الموقفارتفاعصافيیكون-ج
تمدیداتأيأوإنشائيعنصرأيأوالسقفأسفلالىالموقف

.كھرومیكانیكیةوتجھیزات

جانبیھاعلىالسیاراتبوقوفیسمحالتيالداخلیةالممراتمیالننسبةتتجاوزالأنیجب-د
)5%.(

43المادة
لمواقفالداخلیةوالممراتوالخروجالدخولممراتفيتتوافرأنیجب

-:التالیةالشروطالسیارات

الداخلیةبالمسطحاتربطھامن)%20(الطرقمیلیتعدىالأن-:الطوليالمقطع-أ
یؤمنأنوعلىاالقلعلى)م5(وبطول)%10(علىمیلھایزیدالبأقسامالخارجیةوبالطرق
علىثابتمیلقبولویجوزاألقلعلى)م 2(وقدرهالطریقعرضكاملعلىحراارتفاعا
لذلكفیھاالمبرریكونالتيالحاالتفي)%20میلھا (یتعدىالأنعلىالرامبطول

.الرامبأسفلالطممتخفیض

یزیدالالتيالسیاراتلمواقف)م3.5(عنالطرقعرضیقلالان-المقطع العرضي :-ب
توافرحالوفيموقفا،)30(علىیزیدالمواقفعددكاناذا)م6(وسیارة)30(علىعددھا
بلغمھما)م 3.5(عنالطریقعرضیقلالأنیشترطبعضھماعنمستقلینومخرجمدخل

.المواقفعدد

نصفیقلالوأن)م5(عنالداخليقطرالمنعطفنصفیقلالأن.1-:المنعطفات.ج
.سیارة)30(علىعددھایزیدالالتيالسیاراتلمواقف)م 8.5(عنالخارجيقطرالمنعطف

قطرالمنعطفنصفیقلالوأن)م5(عنالداخليقطرالمنعطفنصفیقلالأن.2
.سیارة)30(علىعددھایزیدالالتيالسیاراتلمواقف)م 11(عنالخارجي

بسببداخلھاالدورانإمكانیةفیھاللسیاراتتتاحالمواقفترخیصللجنةیجوز.د
باستثناءسیاراتأربعة مواقفیتجاوزالبعددالبناءمساحةصغراوالفنیةالصعوبات

.االمامياالرتداد

44المادة
-:یليماالسیاراتاصطفافأماكنفيتتوافرأنیجب



  

    

والى من السیر حركة تتعارض مع حریة وال األرض، قطعة حدود ضمن تكون أن أ.
.للقطعةالمحاذیةالطرقأووالطریقالمواقفبینالمروروحركةللبناءالمقررةالمواقف

بطول(6)ستة أمتاروبعرض(3) ثالثة أمتار. انتظار مكان كل األدنى ألبعاد الحد یكون أن ب.

45المادة
علىاألبنیةفي)المصاعدباستخدام(األلیةالمواقفباستخدامللمالكتسمحأنالمختصةللجنة

-:یقدمأن

المقترح. االلي للموقف فنیة دراسة أ.

منھ. وخروجھا فیھ السیارات دخول واألماكن المرور في المواقف لحركة خطة ب.

أخرى. جھات أي من مطلوبة موافقات أي ج.

46المادة
إلنشاءخاصصندوقفياستیفاؤھایتمالتيالسیاراتمواقفبدلرسوممبالغتودعأنیجب

.للسیاراتعامةمواقف

47المادة

المختصة اللجنة من خطي إشغال الحصول على إذن قبل منشأة أي مبنى أو إشغال ال یجوز أ.
التشریعاتوأحكاملھالممنوحةالترخیصلشروطالمنشأةأوالمبنىمطابقةمنللتأكد

مخالفاكانإذاإصدارهیجوزوالالمختصةاللجنةتحددھاالتىاألخرىوالمتطلباتوالشروط
.لذلك

طلب تقدیم اإلعمار لرخصة وفقا اإلعمار أعمال تنفیذ من االنتھاء بعد على المالك ب.
.الغایةلھذهالمعتمدالنموذجوفقاإلشغالإذنإلصدار

لشروط اإلعمار مطابقة من المختصة اللجنة تتحقق االشغال الحصول على إذن لغایات ج.
-:مناالنتھاءبعدذلكویكونالترخیص

أجلھا. من شید التي لألغراض االستعمال أو لالشغال وجاھزیتھ البناء إنشاء .1

لھا. والمخارج المداخل وتوفیر السیارات مواقف من الالزم العدد توفیر .2

الخارجیة. والجدران األسوار إنشاء .3

الرصیف. إنشاء .4



  

    

النظام. علیھا في ھذا المنصوص البناء خدمات توفیر .5

تأمین آبار او خزانات تجمیع المیاه. .6

ال تقل عن مترین مكعبین لكل وحده سكنیھ. تأمین خزانات بمعدل خزان بسعھ .7

الخضراء). ) والمزروعة المرصوفة المساحات تنسیق .8

الموقع. من البناء ومخلفات واألنقاض المؤقتة األبنیة إزالة .9

الحصول فیھا یشترط التي لالبنیة لالشغال المبنى المدني على جاھزیة الدفاع موافقة .10
.يالمدنالدفاعموافقةعلى

وفقا لقانون البناء الوطني. فیھا یشترط التي لألبنیة مطابقة شھادة ارفاق .11

بالمیاه األبنیة بتزوید المكلفة والشركات والخاصة العامة والمؤسسات الدوائر علي جمیع د.
باصدارالمعنیةالجھاتوعلىالخدماتمنوغیرھايحالصوالصرفوالھاتفوالكھرباء

إصداروعدمبھاتزویدهأوبناءأليالخدماتتلكإیصالعدموالحرفالمھنرخص
المختصةالتنظیملجنةمناإلشغالإذنعلىالحصولقبلفیھاالمھنلمزاولةالرخص
.أجلھامنإنشاؤهرخصالتيللغایةالبناءذلكباستعمال

علىالحصولللمالكویجوزالطلبعندتجدیدهویجوزسنتیناإلشغالإذنمدةتكون.1.ھـ
-یلي :لماوفقااإلعمارفيتغییرأوأو إضافةتعدیلأياجراءحالفيإشغالاذن

المطابقللبناءاإلشغالإذنبتجدیدقرارایفوضھمناوالمختصةاللجنةرئیسیصدر-أ
.الرخصةلشروط

علیھجرتاوتعدیلھتمبناءألياإلشغالإذنلتجدیدقراراالمختصةالتنظیملجنةتصدر-ب
.األصولحسبإجازتھتتمانبعدتغییراوتعدیلأوإضافة

األحكامحیثمنالبناء المكتملفإنالفقرةھذهمن)1(البندفيوردمماالرغمعلى.2
لمدة أشغالإذنیمنحعلیھاعمارأيإضافةیجوزالالنظام والذيھذافيالواردةالتنظیمیة

.الطلبعندتجدیدهویجوزسنواتخمس

-: التالیة الحاالت من اإلشغال ملغى في اي إذن یكون و.

صحیحھ. غیر مخططات أو مضللة أو معلومات كاذبة أو صدر بناء على بیانات اذا .1

الترخیص. مخططات خالف أو التعلیمات، أو صدر خالفا لالنظمة اذا .2

تصدر لجنة التنظیم المادة ھذه من (و) الفقرة أحكام وفق اإلشغال إذن إلغاء في حال ز.
.فیھالمحددةالمدةخاللالمخالفةلتصویبللمالكاخطاراالمختصة



  

    

48المادة
قبالتنسیوتقییمھاوتصنیفھاالبلدیةمنطقةداخلالتراثیةينالمباحصرالمختصةاللجنةعلى
المخططاتعلىوتثبیتھاالنافذةعاتالتشریأحكاممعیتفقوبماالعالقةذاتالجھاتمع

-:یليماذلكلتحقیقوعلیھاالتنظیمیة

جزء اي فصل او بھا ضرر أي إلحاق او تخریبھا او اتالفھا او المباني التراثیة ھدم حظر أ.
.علیھااإلعالناتإلصاقاومنھا

العقار في  وقوع النافذة في حال التشریعات وفق المختصة الجھات الحصول على موافقة ب.
.واألثریةالتاریخیةللمواقعمجاورةمنطقة

وقف المسؤولیة طائلة حسب مقتضى الحال وتحت المقاول أو المھندس أو على المالك ج.
التياألماكنفياثریةمواقعأواثارأيعلىالعثورعندالمعنیةالجھاتواخطارفوراالعمل
.اإلعماراعمالفیھاتجري

تعدیل على المباني التراثیة أي إجراء المادة ال یجوز ھذه من (أ) الفقرة أحكام مع مراعاة د.
معوبالتنسیقالمختصةاللجنةمنخطیةبموافقةإالتراثیةمعماریةعناصرعلىالمشتملة
.النافذةللتشریعاتوفقاالعالقةذاتالجھات

االرض. البناء على تلك یحظر فانھ المباني التراثیة ھدمت اذا ھـ.

49المادة
-:یليماعلىالموافقةالعالقةذاتالجھاتموافقةبعدالمختصةالتنظیمللجنة

واستیفاءومتعدد االستعمالوالصناعیةالتجاریةالمناطقفيالمحروقاتمحطاتإقامة-أ
-التالیة :ووفقا للشروطاالستعمالمتعددلرسوموفقاترخیصھارسوم

.2) م30عن(تقلالوبواجھة2) م1000(عنالقطعةمساحةتقلال. أن1

مترا.)16(عنلھاالمتاخمةالقطعةلواجھةالطریقسعةتقلال. أن2

تنظیمیةللقطعة أحكامكانوإذام )5(عنجمیعھاالجھاتمناالرتداداتتقلال. أن3
األحكام.ھذهفيعلیھاباالرتدادات المنصوصالتقیدفیجبذلكمنأعلىبارتداداتمصدقة

المیاهعن دوراتمستقلةتكونعامةخدمةللنساءوأخرىللرجالمیاهدورة. توفیر4
المحطة.فيللعاملینالمخصصة

المعنیة.الجھاتعنالصادرةالمحروقاتمحطاتبتعلیمات. التقید5

علىالبناءارتفاعال یزیدأنشریطةالمحروقاتمحطةموقعفيطابقینبإقامة. یسمح6
ذلك فيبماالقطعةمساحةمن)%50(عنللبناءالنسبة المنویةتتجاوزالوأنم أمتار)10(

الفرعیة.واألبنیةالمظالت



  

    

الالمساحةھذهاذا كانتالمحروقاتمحطةأرضمساحةمن)%10(نسبتھما. ترخیص7
وبیعالسیاراتوكھرباءالزیتوغیارلغسیل السیاراتاستعمالھالغایات2) م0002(عنتقل

وبقالة.آليوصرافالسیاراتوبناشرالسیارات وإطاراتوزینةلوازم

بالطاقة. السیارات الكھربائیة شحن لغایات المحطة من مساحة أرض جزء 8. تخصیص

وفقااالستعمالومتعددالتجاریةالمناطقفياألفراحوصاالتالمناسباتقاعاتإقامة-ب
-التالیة :للشروط

.2) م25عن (تقلالوبواجھة2) م1000عن (القطعةمساحةتقلالأن.1

سعةكانتحالم وفي)14(عنلھاالمتاخمةالقطعةلواجھةالطریقسعةتقلال. أن2
انوعلىالقطعةمنافرازھایتمم)6(بسعةطریق خدمةتأمینفیجبفأكثرم)20(الطریق

المروریة.المحاوراوالنافذةاوالدائریةالطرقأي منعلىتقامال

تنظیمیةأحكامكان للقطعةواذام)5(عنجمیعھاالجھاتمناالرتداداتتقلال. أن3
األحكام.ھذهفيعلیھاالمنصوصالتقید باالرتداداتفیجبذلكمنأعلىبارتداداتمصدقة

النظام.ھذافيالواردةالسیاراتبمواقفالمتعلقةباألحكام. االلتزام4

.بذلكمتعلقةالمجلسعنتصدرتعلیماتبأيالتقید.5

50 المادة
خارجیقعياسكانمشروعاياقامةعلىالموافقةیضعھاالتيواالحكامبالشروطللمجلس

.المصدقةومخططاتھاالتنظیمیةالمناطقحدود

51 المادة
الىالمستندالوزیرتنسیبعليبناءالوزراءلمجلسالنظام،ھذافيوردمماالرغمعلى

.خاصةوشروطأحكامبموجباسكانمشاریعاقامةترخیصعلىالموافقةالمجلستوصیة

52 المادة
-:التاليالنحوعلىالتنظیممناطقخارجالسكنیةاألبنیةترخیصیكون

-التنظیم :خارجالسكنیةاألبنیةعلىأدناهالتنظیمیةاألحكامتطبق.أ

النسبة

للبناءالمئویة ارتفاع البناء عدد

الطوابق

الحد االدنى لالرتدادات

مساحة االرض بالمتر

المربع
الخلفي الجانبي االمامي

15% م بإستثناء طابق 9
الروف

طابقین و روف م4 م4 م7 و اقل2م1000



  

    

15% م بإستثناء طابق الروف9 طابقین و روف م5 م5 م8 2م2000الى 2م1001

15% م بإستثناء طابق الروف9 طابقین و روف م7 م5 م10 2م4000الى 2م2001

و بحد 15%
اعلى 

2)م1000(

م بإستثناء طابق الروف9 طابقین و روف م10 م5 م15 2م4000اكثر من 

والاألمامياالرتدادضمنالمشروعاغراضلخدمة2) م20(بمساحةبناءإقامةیجوز-ب
ازالتھ عند طلب الجھات المعنیھ شریطةالمقررةالمئویةالنسبةضمنمنالمساحةھذهتحتسب

.ذلك دون ان یترتب علیھا اي تعویضات

وشركاهللترخیصالمتقدمالشریكباسمالرخصةفتصدرأرضقطعةمالكوتعدداذا-ج
-یلي :ماشریطة

مساحةمنللنسبة المئویةمساویةترخیصھاوانشاؤهالمنويالبناءمساحةتكون. أن1
.2م)1500(عنالحصصھذهمساحةال تقلأنعلىالترخیصلطالبيتعودالتيالحصص

اقامةالمنويمساحة االرضمن)%51(عنیقلالمامالكيمنخطیةموافقة. تقدیم2
بموجبھیتحملعدليتعھدوتقدیمالمطلوب ترخیصةالبناءموقعتحدیدلغایاتعلیھاالبناء

موافقتھ.علىحصلقدیكنلمآخرشریكاياعتراضفي حالالقانونیةالمسؤولیة

واالبنیةوالطرقالشوارعیبینلألرضعامموقعمخططاحضار.3

.ترخیصھالمطلوبللبناءواالرتداداتاالرضعلىالقائمة

بینالنظامھذافيعلیھاالمنصوصالجانبیةاالرتداداتضعفتوفیر.4

.الواحدةاالرضقطعةعلىاقامتھاالمنوياالبنیة

.المختصةالتنظیملجنةتفرضھاخاصةشروطبأيالتقید.5

53المادة
التاليالنحوعلىالتنظیممناطقخارجالزراعیةالمنشآتترخیصیكون

-: التالیة للشروط وفقا والدواجن الحیوانات حظائر ترخص أ.

التام والتقید المشروع البیئة على إقامة المركزیة في وزارة موافقة لجنة التراخیص .1
.بھاالملحقةبالشروط

المعتمدة االراضي استعماالت المخصصة على مخططات المشاریع في المناطق ھذه إقامة .2
.عنھابدالاعتمادھایتممخططاتايأوالنافذاألراضياستعماالتتنظیمنظامحسب



  

    

عنأوسكنيأقرب تجمععنم)2000(عنتقلمسافةعلىالمشاریعھذهتقامالأن.3
الصناعي. المصدقة باستثناء التنظیم التنظیم حدود

-:التالیةللشروطوفقامعاصرالزیتونترخص.ب

.المشروعإقامةعلىالزراعةوزارةفيالزیتونمعاصروتشغیلترخیصلجنةموافقة.1

المختصةالجھاتعنالصادرةالزیتونمعاصروتشغیلإنشاءترخیصبتعلیماتالتقید.2
سكنيتجمعأقربعنم)2000(عنتقلمسافةعلىالمشروعھذایقامالأنشریطةبذلك

.الصناعيالتنظیمباستثناءالمصدقةالتنظیمحدودعنأو

المعتمدةاالراضياستعماالتمخططاتعلىالمخصصةالمناطقفيالمشروعإقامة.3
.عنھابدالاعتمادھایتممخططاتأيأوالنافذاألراضياستعماالتنظامحسب

.المناسبةباألشجارالمشروعأرضمساحةمن)%25(نسبتھمازراعة.4

.دونماتأربعة)4(عناألرضمساحةتقلالأن.5

.جھھكلمنمتراعشرخمسةم )15(عناالرتداداتتقلالأن.6

.القطعةمساحةمن)%25(علىللبناءالمئویةالنسبةتزیدالأن.7

.متراعشراثني)١٢(لالرتفاعاألعلىالحدیكون.8

54المادة

التالیة للشروط وفقا والرخام الحجر ومناشیر والبالط الطوب معامل ترخص أ.
البیئة المركزیة في وزارة من لجنة التراخیص الحصول على الموافقة إلقامة المشروع .1

.بالموافقةالملحقةبالشروطالتاموالتقید

االراضي استعماالت لھا على مخططات المخصصة المشاریع في المناطق ھذه تقام .2
.عنھابدالاعتمادھایتممخططاتايأوالنافذاألراضياستعماالتنظامحسبالمعتمدة

عن (1000) م من أقرب تجمع سكني او والبالط على مسافة تقل الطوب معامل إقامة عدم .3
.المصدقةالتنظیمحدود

أقرب تجمع سكني  من م (5000) عن والرخام على مسافة تقل الحجر مناشیر إقامة عدم .4
.المصدقةالتنظیمحدوداو

لألحكام الحجروالرخام ولمناشیر والبالط الطوب لمعامل األبنیة إقامة ترخیص یخضع ب.
-:التالیة

دونمات. اربعة (4) االدنى لمساحة االرض الحد .1

جھة. كل عن مترا م خمسة عشر (15) عن االرتدادات أن ال تقل .2



  

    

من مساحة القطعة. المئونة للبناء على (%10) النسبة أن ال تزید .3

م تسعة امتار. بارتفاع ال یزید على (9) واحدا طابقا البناء یكون أن .4

55المادة

الصحیة والمراكز ودورالعبادة المدارس الموافقة على ترخیص أ. للجنة المختصة
علىالواردةاالستعماالتمناستعمالأيضمنأخرىحكومیةمنشأةوأيوالمستشفیات

ضمناالستعماللذلكوالخلفیةالجانبیةاإلرتداداتضعفعلیھارویطبقرالمقالتنظیممخطط
لذلكالمقررةالرسومعنھاوتستوفىالمختصةالجھاتتعلیماتمعیتفقوبماالسكنیةالمناطق

.االستعمال

واألخر تجاریة منطقة ضمن أحدھما متقاطعین أرض تقع على طریقین قطعة كانت إذا ب.
الواقعالقطعةعرضمثليیعادلعمقعلىالتجاریةالمنطقةأحكامفتطبقسكنمنطقةضمن
الجانبياالرتدادتأمینشریطةم)50(علىالعمقذلكیزیدالأنعلىالتجاريالشارععلى
.المنطقةلتلكالمقررةالتنظیمیةاألحكاموحسبالعمقذلكبعدلھاالمجاورةالقطعةحدعن

الطریق أحكام تطبق سكن واألخر تجاري أحدھما طریقین بین أرض قطعة كانت إذا ج.
عمقبعدالقانونیةاالرتداداتتؤمنأنعلىاالستعمالحیثمنالقطعةكاملعلىالتجاري

باستعمالیسمحوالضمنھاالواقعةالسكنمنطقةأحكامحسبالتجاريالشارعمنم)18(
.تجاریةألغراضالجانبیةوالواجھاتالسكنيالشارععلىالواقعةالواجھة

-: الطولي كما یلي التجاري منطقة الموافقة على ترخیص بناء ضمن د. للجنة المختصة

الي القطعة وافراز تقسیم ویمكن سكن ویلیھ طولي تجاري بحكم منظمة القطعة كانت اذا .1
واحدبناءترخیصعلىالموافقةالمختصةفللجنھالمقررلالستعمالوفقااكثراوقطعتین
البناءمناالرضيالطابقاستعمالیكونانشریطةاالستعمالینكالعلىوممتدمتصل
السكنألغراضالسكنمنطقةفيالواقعوالجزءتجاریةألغراضالتجاريالجزءفيالواقع
حدهعلىكلالمقررلالستعمالطبقامنھجزءلكلالبناءترخیصرسومتستوفىانعلى

توفیر شریطة منھا استعمال لكل طبقا علیھا منفصلین الموافقة على ترخیص بنائین .2
وفقابناءلكلالترخیصرسوموتستوفىبینھمااالستعمالینلكالالمقرراالرتدادمجموع

.التنظیممخططالمقررعلىلالستعمال

او قطعتین الى القطعة تقسیم یمكن وال سكن ویلیھ طولیا تجاریا منظمة القطعة كانت اذا .3
جزءلكلالمقررلالستعمالوفقاعلیھاواحدبناءترخیصعلىالموافقةالمختصةفللجنھاكثر
السكننسبةتتجاوزالانعلىالتجاريالبناءرسمالبناءعنویستوفىالقطعةاجزاءمن

.االرضمساحةمن)20%(



  

    

القطعة من التجاري والجزء سكن ویلیھ طولیا تجاریا بأحكام منظمة القطعة كانت اذا .4
الموافقةالمختصةفللجنھاخرىقطعةلوجودبھمتصلوغیرالتجاريالشارععنمفصول

المنظمللجزءاعتباردونالمقررةلألحكاموفقاالقطعةكاملعلىسكنبناءترخیصعلى
.السكنترخیصرسمالبناءعنویستوفىمنھاتجاریاتنظیما

الطوابق العلیا من البناء التجاري بإستثناء الطابق الموافقة على ترخیص المختصة للجنھ .5
مناسبا.اللجنةتراهآخراستعمالأليأوالسكنألغراضاألرضي

الطریق رصیف منسوب من التجاریة والمعارض الطولي التجاري ارتفاع یحتسب .6
.التجاريالعمقضمناألرضيالطابقفيلألبنیةجانبیةابوابفتحیجوزوالالتجاري

الجزء ذلك عن رسوم فرق استعمالھا فال یستوفى تحویل وتم أقیم بناء على أرض إذا ھـ.
غیرالبناءفيزیادةأيعنالجدیداالستعمالرسومتستوفىوانماالبناءمنالمرخص
.بعدفیماعلیھتقامالتياألبنیةوعنمرخصة

آخر الستعمال مالكھ واستغلھ التنظیم مخطط وفق المقرر لالستعمال رخص بناء وفقا إذا و.
االستعمالینبینالرسمفرقالمالكمنفیستوفياالستعمالذلكإلقرارالتنظیمأحكاموعدلت

.الجدیدلالستعمالوفقاوالمواقفالتجاوزرسومتستوفىكما

أو تجاوز للبناء القائم على االرتداد حدیقة) أو (شارع االستمالك للنفع العام إذا نتج عن ز.
.البناءذلكعلىتجاوزرسوماحتسابیتمفالالمئویةالنسبة

بھ المسموح االرتداد تجمیعیة مصمتة ضمن حفرة الموافقة على ترخیص للجنة المختصة ح.
المجاورةالقطعةحدعنیبعدانشریطةمناسبااللجنةتراهالذيالموقعوفياالرضلمالك

.ينادحدامترینم)2(

من التنظیم بما یماثلھا مناطق خارج تقام التي الترخیص على المشاریع تستوفى رسوم ط.
.التنظیممناطقداخلتقامالتيالمشاریع

یضعھا التي للشروط وفقا التنظیم حدود خارج المحروقات محطات ترخیص یجوز ي.
.المجلس

العبادة. ودور للسكن اال االرتفاع محدود الخاص السكن مناطق ال تستعمل ك.

المروریة المحاور أو النافذة الدائریة أو للطرق المحاذیة العقارات استعمال ال یجوز ل.
أوخدماتبطریقمخدومةالعقاراتھذهكانتاذاإالالصناعیةأوالتجاریةللغایاتالرئیسیة

االشغالوزارةموافقةعلىالحصولشریطةخدماتطریقبتأمینالعقارھذامالكقامإذا
التنظیممجلسوموافقةاختصاصھاضمنتدخلالتيالطرقمنھذهكانتإذاواإلسكانالعامة
.النظامھذافيالواردةاألخرىالتنظیمیةباألحكامااللتزاممعاالستعماالتھذهعلىاألعلى



  

    

المطلوب المساحات ضمن التنظیم أحكام حسب المقررة القانونیة االرتدادات ال تحتسب م.
.المدارسلطالبكساحاتتوفیرھا

سواء كانت الترخیص عند للسیارات كمواقف خصصت التي األماكن استغالل یحظر ن.
.المبنىإنشاءمناالنتھاءبعدقبولھاتعذرإذاآخراستعمالأليمسقوفةأومكشوفة

البناء مساحة بیت طوابق من طابق الطابقیة في كل والنسبة المئویة النسبة تستثنى من س.
أخرى. غایة ألي إستغاللھا على أن ال یتم (25)م2 أعلى وبحد والمصعد الدرج

لتعلیمات التنظیم كافة وفقا باألجرة في مناطق سیارات مواقف ترخیص للجنة المختصة ع.
.الغایةلھذهالمجلسیصدرھا

الغایة. لھذه المجلس یصدرھا التي للتعلیمات وفقا الطاقة لتولید یسمح بانشاء خالیا ف.

التبرید ومستودعات ومخازن والمسارح السینما ودور والمستشفیات على الفنادق ص.
التیارتوافراستمراریةطبیعتھاتقتضيإستعماالتوايالتجاریةوالمجمعاتالكبیرة

وفقاىنللمبالضروریةالمتطلباتلمواجھةالتشغیلذاتیةإحتیاطیةمولداتتركیبيالكھربائ
.العالقةذاتالجھاتتحددھاالتيوالمواصفاتلألسس

أولالنھیاروالقابلةاالنحدارالشدیدةاوالمقیدةالخالءاألراضيفيالبناءیجوزال-ق
.المقررةالمخططات التنظیمیةعلىتحدیدھایتموالتياالنزالق

56المادة
النظامھذافيالواردةالبناءبارتفاعالمتعلقةالتنظیمیةاألحكاممراعاةمع-أ

-:التاليالنحوعلىفیھابإنشائھالمسموحالمناطقفيالروفینشأ

.علیھالروفالمراد إنشاءالطابقمساحةمن)%50(علىالمئویةالنسبةتزیدالأن.1

إنشاءالطابق المرادسطحمنسوبمنم)3.5(علىالروفطابقارتفاعیزیدالان.2
.علیھالروف

الروفإنشاءالطابق المرادسطححدودعنللروفجمیعھاالجھاتمنارتداداتتأمین.3
ویستتنىالبناءعلیھاالمقاملالرضفي النظامالمقررةاالرتداداتنصفعنیقلالبماعلیھ

الدرج والمصعد. بیت ذلك من

إقامةعلىالموافقةالمختصةللجنةالنظامھذامن)16(المادةفيوردمماالرغمعلى-ب
لألبنیةالنظامھذاألحكاموفقابھطابق مسموحآخرفوقاألمامیةالواجھةعلىسطحطابق

-:التاليالنحوعلى)أ،ب،ج،د(المناطق السكنیةفيالمقترحة

الدرجبیتمساحةفي ذلكبمااألخیرالطابقمساحةمن)%20(علىمساحتھتزیدالأن.1
.والمصعد



  

    

األخیر.الطابقسطحمنسوبمنم)52.3(علىارتفاعھیزیدالأن.2

.داخليبواسطة درجبھویتصلالبناءمناألخیرللطابقالسطحطابقیتبعان.3

كامللخدماتالبناء المخصصسطحمنالمتبقیةالمساحةعلىمنافذأيلھیكونالأن.4
.المبنى

.السطحذلكالىتؤديفتحةأيسطحھفيتتركالأن.5

.الشمسیةالطاقةخالیا إستثناءبكانمھماغرضأليالسطحذلكیستعملالأن.6

.الدرجسطح بیتمنسوبمنالطابقلھذاالخرسانيالسطحمنسوبیكونأن.7

57المادة
-:التالیةاالحترازیةالتدابیراتخاذالمختصةللجنةیجوز

فیھ وقعت الذي المبني عن خدماتھا تقدیم لوقف الخدمات بایصال المعنیة الجھات مخاطبة أ.
.االوضاعتصویبحیناليمخالفات

-: رضاه و المالك بفعل تكرارھا او المخالفات تعدد للجنة المختصة فى حال ب.

تراخیص بناء جدیدة. باصدار طلبھ رفض .1

اللجنة. من علیھا الحصول لھ تراخیص بناء سبق بتجدید طلبھ رفض .2

58المادة

مدیري من أي تكلیف للوزیر القانون من (6) و (4) المادتین أحكام تطبیق لغایات أ.
لمراقبةالمناسبةاالجراءاتباتخاذالمختصینالموظفیناوالبلدیةالشؤونمدیريالمركزاو

وفقااجتماعاتھاوحضوراللجنةھذهقراراتعلىاالطالعذلكفيبماالمختصةاللجنةاعمال
.التكلیفقراریقتضیھلما

قرار أي أصدرت قد المختصة اللجنة أن المادة ھذه من (أ) ثبت بمقتضى الفقرة إذا ب.
أوالتنظیمیةلألحكاممخالفةبصورةإعمارھاأوتقسیمھاأوأرضتنظیمكقرارتنظیمي

فیتممشروعغیربوجھترخیصأورخصةمعاملةفيقراراأصدرتأوالنافذةالتشریعات
.الوزیربتقریرإلىعامشفوورفعھالترخیصأوالقرارإیقاف

المادة ھذه (ب) من الفقرة ألحكام وفقا إلیھ المرفوع اإلطالع على التقریر بعد للوزیر ج.
-:التالیینینئاإلجرامنأيإتخاذ

لتصحیح المختصة اللجنة إلى الرخصة أو أو معاملة الترخیص التنظیمي القرار إعادة .1
.هالنافذالتشریعاتألحكاموفقاقرارھا



  

    

للصالحیة وفقا القرار إلتخاذ األعلى التنظیم مجلس إلى الموضوع إحالة .2
.القانونبمقتضىلھالمخولة

59المادة

ھذا أحكام من یخالف كل اخر تشریع أي أو علیھا في القانون المنصوص بالعقوبات أ. یعاقب
.بموجبھالصادرةوالتعلیماتالنظام

أومخالفةأيإزالةالقانونمن)٣٨(المادةالحكاموفقاالمختصةالتنظیملجنةعلى-ب
مخططاتعلىالواردةاألحكامأوھذا النظامفيالواردةالتنظیمیةاألحكاممنأيعلىتجاوز
.المعدلالنظامھذاصدوربعدتنشألألبنیة التيوذلكالمصدقةالتنظیم

بعدمخالفاتأوتجاوزاتبناءأيفيوقعتاذاالنظامھذافيوردمماالرغمعلى-ج
والشركاتوالمؤسساتالدوائر جمیعھامخاطبةالمختصةفللجنھاألشغالإذنعلىالحصول

إلیقافأخرىخدماتوأيالصحيوالصرفوالكھرباء والھاتفبالمیاهاألبنیةبتزویدالمكلفة
على إذنوالحصولالمخالفةوضعتصویبحینإلىالخدماتھذهمنالبناء بأيھذاتزوید
.الخدمةھذهإیصالإلعادةالمختصةاللجنةمنجدید

60المادة
إدارتھاكیفیةذلكفيبماالسكنیةيحوالضوابالتجمعاتالمتعلقةالشؤونجمیعتنظیمیتم

ھادیمومتیكفلبمااستعمالھاوكیفیةالتحتیةوالبنیةالمشتركةالمرافقوصیانةعلیھاواإلشراف
.الرسمیةالجریدةفينشرھاویتمالمجلسیصدرھاتعلیماتبمقتضى

61المادة
والقراراتالتعلیماتإصدارالمدیرتوصیةاليالمستندالمجلستنسیبعليبناءللوزیر

.النظامھذاأحكاملتنفیذالالزمة

62المادة

االبنیة ترخیص النظام للجنة المختصة ھذا من ( 20 ) على الرغم مما ورد في المادة أ.
نظامألحكاموفقاعنھاوالتجاوزاتالترخیصرسومواستیفاء2017/1/1تاریخقبلالقائمة
بالتاریخالمھلةھذهتنتھيأنعلىيغالمل1985) لسنة 19(رقموالقرىالمدنوتنظیماألبنیة

.المجلسیحددهالذي

رسوم  تعتبر ابراج االتصاالت المرخصھ قبل نفاذ احكام ھذا النظام او التي تم استیفاء اي ب.
اوعوائد عنھا مرخصھ حكما.

63المادة



  

    

العملیستمرانعلى)1985لسنة)19(رقموالقرىللمدنوالتنظیماالبنیةنظام(ىغیل
وفقابھاغیرھایستبدلأوتعدلأوىتلغأنإلىبمقتضاهالصادرةوالقراراتبالتعلیمات

النظامھذاألحكام

بلدیة اربد الكبرى

رانیا العزام.م.-دائرة التراخیص:

-وحدة الرقابھ الداخلیھ / قسم الرقابھ الفنیھ :

اشرف عبنده.
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