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 الجريدة الرسمية 

 ــة ــة الهاشميـــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــورــــــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 12/12/2021وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2022ة ( لسن1نظام رقم )

 بنية وتنظيم المدن والقرىنظام األ

 ( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت 67صادر بمقتضى المادة )

 1966( لسنة 79رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2022 لسااانة والقااارى المااادن وتنظااايم األبنياااة نظاااام) النظاااام هااا ا يسااامى -1الماااادة

 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من به ويعمل
 

 المعااااني النظاااام هااا ا فاااي ورد  حيثماااا التالياااة والعباااارا  للكلماااا  يكاااون - أ-2الماااادة

 -ذلك: غير على القرينة تدل مالم ادناه لها المخصصة
 

 قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية. : القانون

 على.مجلس التنظيم األ : المجلس

 دائرة تنظيم المدن والقرى واألبنية المركزية المشكلة بمقتضى القانون. : الدائرة

 مدير الدائرة . : المدير

اللجنااااااااااااااة 

 المختصة

لجنة التنظيم المحلياة او لجناة التنظايم اللوائياة او لجناة التنظايم اللوائياة  :

 المشتركة أو لجنة التنظيم المحلية المشتركة.

واجهاااااااااااااة 

 القطعة

عااة الاا ع يقااط علااى عرياار او عاادة عاار  او علااى مماار الجاازء ماان القط :

 مشاة.

 نشاااء سااواء كااان ماان الحجاار او الخرسااانة او الطيـــااـن او الحديــااـد إع أ : البناء     

خاااارى ألغاااارا  البناااااء وتشاااامل الح ريااااا  أع مااااادة أاو الخشاااا  او 

ساسااا  والجاادران والسااقود والمااداخن و)ال رناادا ( والمقرنصااا  واأل

 ع قساام ماان البناااء أو أع شاايء الصاار بااه أاع بااروز او  )الكاورني(( او

نشاااء رخاار يحاادد أو يحاايا باا ع إع حااائا او سااور أو سااياي أو أع أاو 

 أر  أو ساحة أو بئر ماء.

الساااااااااااااااادة 

 التجارية

عااابر نااانوع يكااون جاازءاح ماان المحاال التجااارع ومتصاا  بااه مباشاارة وال  :

 صل به.يمكن الوصول اليه اال من خ ل المحل التجارع المت
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ارت اااااااااااااا  

 البناء

علــاـى نقطاة مان أالمسافة العامودية بين متوسا منساو  الطريـاـر الاى  :

 .نشائي للبناءالسطح اإل

 لقطعاة الطبيعاي المنساو  مساتوى تحات تقاط التاي الطوابار أو الطاابر : عابر القبو
سطحه الخرسااني ارت اا   يتجاوز الن أى عل جميعها الجها  من االر 

نسااو  االر  الطبيعيااة او متوسااا منسااو  الطرياار ( ساام عاان م45)

علااى كاماال حاادود قطعااة  بإقامتااهالمحاااذع للقطعااة أيهمااا أدنااى  ويساامح 

 .االر  باستثناء االرتداد االمامي

عااااااااااااااااابر 

 التسوية

الطابر او الطوابر التي تقط تحات منساو  الطاابر االرواي وال يتجااوز  :

متوساا منساو   ونصا  المتار مان اح فيه منسو  سطحه الخرساني متار

 الطرير .

الطاااااااااااااابر 

 روياأل

 عااابر او جاازء ماان عااابر يقااط مباشاارة فااو  منسااو  األر  الطبيعيااة  :

 أو فو  عابر التسوية او عابر القبو مباشرة .

المسااااااااااحة 

اإلجمالياااااااة 

 للبناء

مجمو  مساحة المساقا األفقية للبنااء او األبنياة وتساتثنى منهاا عوابار  :

وعواباااار الخاااادما  الميكانيكيااااة ومساااااحة األقبيااااة والساااادد التجاريااااة 

البروزا  المعمارية  ومواقا  السايارا  والممارا  واألدراي المكشاوفة 

وربار الماء والح ر التجميعية وخزاناا  الوقاود وخزاناا  المااء وغارد 

الكهربااااء ومولاااداتها والمنااااور وفراغاااا  التهوياااة الميكانيكياااة وساااطح 

 غرفة المصعد وسطح دري الطابر األخير.

المسااااااااااحة 

الطابقيااااااااااة 

  

فقيااة المسااقوفة  لطواباار البناااء جميعهااا مجمااو  مساااحا  المساااقا األ :

باسااتثناء عواباار التسااوية واألقبيااة والساادد التجاريااة وعواباار الخاادما  

الميكانيكيااااة والبااااروزا  التجاريااااة والبااااروزا  المعماريااااة ومواقاااا  

 ار التجميعياة السيارا  والممرا  واألدراي المكشاوفة ورباار المااء والح

والمناااور وفراغااا  التهويااة الميكانيكيااة وسااطح غرفااة المصااعد وسااطح 

 دري الطابر األخير.

النساااااااااااااابة 

 الطابقية   

 نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة االر  التي يقط عليها. :

النساااااااااااااابة 

المئويااااااااااااة 

 للبناء

 

 

: 

 

 

 

 

 ط عليهااامساااحة أكباار مسااقا أفقااي للبناااء الااى مساااحة االر  التااي يقاا

وتساااتثنى منهاااا الباااروزا  التجارياااة والباااروزا  المعمارياااة ومواقااا  

واألقبيااة والمماارا  واألدراي المكشااوفة وربااار الماااء والح اار  الساايارا 

التجميعية وخزانا  الوقود وخزاناا  المااء وغارد الكهربااء ومولاداتها 

 والمناور وفراغا  التهوية الميكانيكية.

ح للنسابة المئوياة المنصاوي عليهاا فاي مس : حجم البناء          احة البناء المسموح بها وفقاا

 ه ا النظام مضروبة باالرت ا  المقرر للبناء .

ال سحة التي ت صل بين البناية وحد قطعة االر  القائمة عليهاا أو التاي  : االرتداد

 سيقام عليها البناء أو خا الطرير الم صر لقطعة االر .

 من عابر أو اكثر يشكل مسكنا مستق . عابر أو جزء : الشقة
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 : الشرفة

 

أع جزء من بناء مكشاود الجانا  او الجوانا  ومعار  بصاورة دائماة 

 نارة الطبيعية.للهواء و اإل

ع ساااق  معلااار يواجاااه ويمطاااي جااازءا مااان ارتاااداد البنااااء ويساااتعمل أ : مظلة واقية

نة ألغاارا  الحمايااة ماان العواماال الجويااة علااى ان ال يكااون ماان الخرسااا

 المسلحة وغير مرتكز على اعمدة او جدران.

ناارة والتهويـــاـة أع مساحة داخلية م رغة ومن حدود البناء لتا مين اإل : المنور

ألقسام المبنى المطلة علياه او لماياا  تمدياد خطاوع خادما  البنااء علاى 

 ان ال تسق  اال في رخر عابر.    

مخططاااااااا  

 الترخيص

المكات  أو الشركا  الهندسية المصرح لها  المخطا الهندسي ال ع تعده :

 ب لك والمصد  من نقابة المهندسين االردنيين والجها  ذا  الع قة.

اإلذن الخطااي الصااادر ماان اللجنااة المختصااة الاا ع يساامح بموجبااه القيااام  : الرخصة

عماار وفقاا لمخططاا  باع اعمال او اجراءا  لمباشرة تن ي  مشارو  اإل

 نظيمية المقررة والتشريعا  ذا  الع قة.حكام التالترخيص واأل

الح ااااااااااااارة 

التجميعيااااااة 

 المصمتة

الح رة المخصصة لتجميط المياه العادمة وال ض   والمملقاة مان جمياط  :

 الجها  بالخرسانة المسلحة وال تسمح بالتسري . 

المبنااااااااااااااى 

 التراني

 المنشاا   والم ااردا  المعماريااة ذا  الخااواي المعماريااة او التاريخيااة  :

او الثقافيااة حساا  التعرياا  الااوارد فااي قااانون حمايااة التاارا  العمرانااي 

 والحضرع. 

مشاااااااااارو  

 سكاناإل

 أع مشاارو   تطااوير عقااارع سااواء  تعاااوني أو اسااتثمارع أو ح ااـومي  :

دائارة حكومياة أو مؤسساة  إسكان موظ ي أع وزارة أو أو تقيمه جمعية

هنيااة لصااالح رساامية أو مؤسسااة عامااة أو أع ماان صاانادير النقابااا  الم

 ه ا النظام. ألحكامأعضائها يقره المجلس وفقا 

البناااااااااااااااااء 

 العالي

البناء ال ع يزياد ارت اعاه علاى الحاد المقارر بمقتضاى احكاام ها ا النظاام  :

قامااة البناااء عليهااا باسااتثناء المناااعر المنظمااة إلقطعااة االر  المااراد 

 ب حكام خاصة.

البناااااااااااااااااء 

متعاااااااااااااااادد 

 االستعمال

اساتعمالين أو أكثار مان االساتعماال  الاواردة فاي ها ا البناء ال ع يشامل  :

 النظام.

البناااااااااااااااااء 

 المؤقت

 أع بناااء يقااام لماادة أو لمايااة محااددة وتااتم ازالتااه بعااد انتهاااء هاا ه الماادة  :

 جلها.أقيم من أاو بعد تحقر الماية التي 

البناااااااااااااااااء 

 ال رعي

خدماة  البنــاء التابــــط ألع بناء رئيــسي ويكاون من صا  عناه ألغارا  :

 .الرئيسي البناء
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المجمااااااااااااط 

 التجارع

 مجمااااااط للتسااااااو  و يشاااااامل المعااااااار  و المحااااااـ   التجاريـــــااااااـة  :

و المطاعــــاااـم واألمااااكن الترفيهياااة ودور الساااينما والمسااارح و مراكاااز 

اللياقااة البدنيااة واألماااكن الترفيهيااة ل ع ااال أو أع اسااتعماال  تجاريااة 

 أخرى مرخص لها ب لك.

ح ألحكام ه ا النظام.إطابر المسموح ال : الرود  قامته وفقا

مواقاااااااااااا  

 سيارا 

السااايارا  والتاااي تااارد علاااى المخططاااا   إليقاااادالمسااااحة المخصصاااة  :

 التنظيمية المصدقة كص ة استعمال.

شااااااااااااااهادة 

 المطابقة

 

الشااهادة الصااادرة عاان الجهااة المخولااة باإلشااراد علااى التن ياا  تشااهد  :

ياة الاواردة فاي المخططاا  تام تن يا ها بموجبها أن جميط المتطلباا  ال ن

 حس  األصول المقررة .

المباااااااااااااني 

 الخضراء  

 

البناااء الاا ع يااتم إنشاااةه بطريقااة تتضاامن مسااؤولية عاليااة تجاااه البيئااة  :

وتستخدم كافة الموارد الطبيعية ب على درجة من الك اءة مط تقليل تا نير 

بناى ابتاداء مان المباني على صاحة اإلنساان والبيئاة عيلاة فتارة حيااة الم

اختيار الموقط الى التصميم واإلنشاء والتشاميل والصايانة وحتاى أعماال 

 التجديد والترميم واإلزالة .

األر  

الخاااااااااااااا ء 

 المقيدة

مساحة مان األر  يمناط اإلعماار والبنااء عليهاا بصا ة دائماة ومصان ة  :

 به ا الوجه بمقتضى مخطا تنظيم مقرر. 

 

 ماا النظاام ها ا في عليها النص ورد حيثما القانون يف الواردة التعاري  تعتمد -  

 .ذلك غير على القرينة تدل لم
 

 واامن اإلعمااار ومشاااريط واألبنيااة األراوااي علااى النظااام هاا ا أحكااام تطباار  -3المااادة

  وزارة أو اعتبااارع أو عبيعااي شااخص أع وعلااى المملكااة فااي التنظاايم مناااعر

  رسااامية مؤسساااة أو هيئاااة أو بلدياااة أو محلياااة سااالطة أو حكومياااة دائااارة أو

 .بها خاصة لتشريعا  تخضط التي التنظيم مناعر باستثناء عامة أو
 

 الت صاايلية او الهيكليااة التنظيميااة المخططااا  علااى تاارد أحكااام أع مراعاااة مااط -4المااادة

 -التالية: االستعماال  وفر التنظيم منطقة في األراوي تستعمل

 .السكنية المناعر  - أ
 .جاريةالت المناعر -  
 .االستعمال متعددة أبنية مناعر -ي
 .الصناعية المناعر - د
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 .سيارا  مواق   -هـ
 . العامة المباني  -و

 .واإلدارا  المكات  -ز
 

يراعاااى فاااي منطقاااة التنظااايم الساااكنية إواااافة ل حكاااام المنظماااة للمخططاااا   -5الماااادة

 -التنظيمية الهيكلية او الت صيلية ما يلي:

 نظيم السكنية إلقامة األبنية الساكنية او أع اساتعماال  تستعمل منطقة الت - أ

 أخرى ترد على مخطا التنظيم المقرر.
 بنية السكنية واالستعماال  للمجلس ووط أحكام خاصة لمناعر تنظيم األ -  

ح لاجاراءا  الاواردة األ خرى الواردة في ال قارة )أ( مان ها ه الماادة وفقاا

 في القانون.
المناعر السكنية للماياا  المبيناة أدنااه بموجا   يجوز السماح باستعمال   -ي

    -تعليما  يصدرها المجلس له ه الماية وفقا لما يلي:

  -بقرار من المجلس على: -1

وال نااد  والنازل واألجنحاة ال ندقياة الخاصاة إقامة المستش يا    -أ 

ومراكاااز التربياااة والرعاياااة الخاصاااة ودور الخاصاااة والمااادار  

ها شريطة توفير وع  االرتدادا  الجانبية المسنين وما في حكم

منها وبنسبة مئوية للبناء  والخل ية من جهة السكن المجاور لكل  

%( وبااااقي األحكاااام حسااا  مخطاااا التنظااايم 50ال تزياااد علاااى )

( 3المصاااد  للقطعاااة وعلاااى ان ال تقااال مسااااحة األر  عااان )

باسااتثناء القااائم دونمااا  لمايااة إقامااة المستشاا يا  والماادار  

 .1/1/2017خص منها قبل تاريخ والمر

استعمال األبنياة القائماة لماياا  إقاماة ال نااد  والنازل واألجنحاة  - 

 ال ندقية والمطاعم.
بقاارار ماان اللجنااة المختصااة لتااوفير الخاادما  المحليااة المتمثلااة فااي  -2

الصيدلية ومحطا   المياه و مح   بياط الزهاور وعياادة عبيا  عاام 

قالاة ومحاال الخضاار وال واكاه والمكتباة ومح   بيط المجمادا  والب

وح   رجال وح   سيدا  وخدما  صيانة منزلية وريا  االع ال 

 والحضانا  والتي يشترع ان تكون في الطابر األروي من المبنى.
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بقرار من رئيس البلدية أو رئايس لجناة البلدياة لممارساة اعماال مان  -3

وتصاميم ماواد تساويقية  زيااءالمنزل كالترجمة والطباعة وتصميم األ

ع نيااة ورساام معمااارع ودراسااا  واستشااارا  وأعمااال الخاادما  إو

الماليااة واإلداريااة والتقنيااة وتكنولوجيااا المعلومااا  )تطااوير تصااميم 

بااارامت وتصاااميم مواقاااط الكترونياااة( والبياااط والتساااوير مااان خااا ل 

نترنت والحياكة والتطريز وأغرا  الزينة كاالمجوهرا  وزخرفاة اإل

يك وحياكاااة الحصااار والسااجاد وتصااانيط الصاااابون وتصااانيط الساايرام

الشااامو  والمربياااا  والمخباااوزا  )معجناااا ح حلوياااا ( وتحضاااير 

عشااا  والبقوليااا  والكباايس ب نواعااه وتصاانيط الخضااار وتحضااير األ

 الجميد.

متعااددة االسااتعمال عاان االسااتعماال  الااواردة فااي  تسااتوفى رسااوم مبااان     -د 

 ه ه المادة.( من ال قرة )ي( من 1البند )

وااافة أع مهنااة او اسااتعمال الااى إللمجلااس بمقتضااى تعليمااا  يصاادرها  -هااـ 

المهن واالستعماال  الاواردة فاي ال قارة )ي( مان ها ه الماادة أو شاط  

 أع منها .
 

 التعليماا  الصاادرة بموجباهاألنظماة وحكام قانون رخص المهن وأمط مراعاة  -6المادة

يميااااة الهيكليااااة أو الت صاااايلية تسااااتعمل حكااااام المنظمااااة للمخططااااا  التنظألاو

األراوي في المناعر التجارياة ل غارا  التجارياة والساكن والخادما  العاماة 

ومحطااا  غيااار الزياات وغساايل ودور العبااادة والمكاتاا  والمعااار  وال ناااد  

والمطااااعم ومشااااريط الطاقاااة المتجاااددة والم عااا  والمساااتودعا   السااايارا 

كام والقيود الواردة في ه ا النظاام وتشامل ال ئاا  وتطبر على األبنية فيها األح

 -التالية:
 تجارع مركزع.   -أ

 معار  تجارية. - 

 تجارع محلي.  -ي

 تجارع عولي .   -د
 

تسااتعمل االراوااي فااي مناااعر االبنيااة متعااددة االسااتعمال ل غاارا  التجاريااة  -7المااادة

عااااار  والسااااكن والمكاتاااا  والم ومشاااااريط الطاقااااة المتجااااددة والم عاااا 

خاارى تاارد علااى المخططااا  أع اسااتعماال  أوالمااؤتمرا  وصاااال  العاار  و

 الهيكلية والت صيلية.
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إواافة ل حكاام المنظماة للمخططااا  التنظيمياة الهيكلياة أو الت صايلية تصاان   -8الماادة

ويسمح باستعمال األراوي فيها للمايا   المناعر الصناعية الى المناعر التالية

 -( من ه ا النظام:6ليها في المادة )التجارية المنصوي ع

 -المناعر الحرفيةح ويسمح باستعمال ه ه المناعر ل غرا  التالية: -أ

 مشاغل الخياعة.  -1

 مشاغل حرفية حدادة ونجارة. -2

 شمال حرفية كالمطابط. أأعمال و -3

 تجليس ودهان وكهرباء السيارا .  -4

 جهزة والمعدا .صيانة السيارا  واأل -5

 ح ية.شاغل الحقائ  واألم -6

 ت جير المعدا  والتجهيزا .  -7

 معامل تعلي  أو ح ظ الثمار والخضار. -8

 معامل ال خار. -9

 جهزة الكهربائية.صيانة األ -10

 معامل الطو  والب ع. -11

 أع صناعة تقط في حكم الصناعا  الواردة في ه ه ال قرة. -12

عمال هااا ه المنااااعر ل غااارا  منااااعر الصاااناعا  التقنياااةح ويسااامح باسااات - 

 -التالية:

 الصناعا  التقنية بجميط أنواعها. -1

المستودعا  والتخزين للمنتجاا  المرتبطاة بالصاناعا  التقنياة ومكاتا   -2

 البيط بالجملة. 

مراكااز البحااو  والتاادري  المهنااي ومراكااز عمليااا  التخطاايا والتطااوير  -3

 عمال.دارة األإو

 ا  وصاال  العر .مراكز المعار  والمؤتمر -4

 أع صناعة تقط بحكم الصناعا  الواردة في ه ه ال قرة. -5

 مناعر الصناعا  الخ ي ة ويسمح باستعمال ه ه المناعر ل غرا  التالية: -ي
 الصناعا  الم ائية والمطاحن. -1
 الصناعا  الدوائية. -2
 قمشة والم بس والنسيت لصناعة المحيكا .صناعة األ -3
 الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاي.الصناعا   -4
 صناعة وتجميط األدوا  واألجهزة والمعدا  الكهربائية واإللكترونية. -5
 صناعة األنا  والمنتجا  المعدنية والخشبية. -6
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 مصانط الور  والكرتون. -7
 المستودعا  والتخزين والبيط بالجملة. -8

 رة. أع صناعة تقط في حكم الصناعا  الواردة في ه ه ال ق -9

مناااعر الصااناعا  المتوسااطة ويساامح باسااتعمال هاا ه المناااعر ل غاارا   -د

 -التالية:
 الصناعا  االسمنتية والخرسانية. -1
 قمشة والم بس.الصناعا  النسيجية وصناعة األ -2
 صناعة الحديد والصل . -3

 صناعة وتجميط األدوا  واألجهزة والمعدا  الكهربائية واإللكترونية. -4

 وصيانة وتجليس ودهان الشاحنا  واآلليا .  إص ح -5

 المحطا  التحويلية للن ايا  وإعادة التدوير. -6

 مناشير الحجر والرخام . -7

ماااا هاااو مساااموح باااه فاااي ال قااارتين )أ( و)ي( مااان هااا ه الماااادة باساااتثناء  -8

 الصناعا  الدوائية.والصناعا  الم ائية والمطاحن 

 .الصناعا  الب ستيكية والمطاعية -9

 أع صناعة تقط في حكم الصناعا  الواردة في ه ه ال قرة. -10

مناعر الصناعا  الثقيلة ويسمح فيها باستعمال أنوا  الصناعا  جميعها  -1 -ـه 

 .الصناعا  الدوائيةوباستثناء الصناعا  الم ائية والمطاحن 

يشترع الستعمال الصناعا  الثقيلة الحصول على الموافقا  المسبقة من   -2 

 لجها  ذا  الع قة.ا

تحويال  ألغارا مناعر الصناعا  التحويلية ويسمح باستعمال ه ه المناعر  -و  

بعااا المااواد والمنتجااا  الااى منتجااا  جدياادة وبعمليااا  تصاانيط محاادودة ال 

حكام التنظيمية ومقادار الرساوم زعاي وتسرع على ه ه المناعر األتسب  اإل

 الصناعا  التقنية. حكام ه ا النظام بمناعرأالمحددة بموج  
 

 

للجنااة المختصااة السااماح بإقامااة سااكن للعمااال فااي المناااعر الصااناعية وفاار  -9المااادة

 الشروع التي تحددها. 
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ح ل حكام  -أ-10المادة يتم ترخيص المشاريط االستثمارية خاري المناعر التنظيمية وفقا

 التي يقررها المجلس وعبيعة المشرو  ومتطلباته.

 -إلزام مالك المشرو  االستثمارع بت مين أع مما يلي: للمجلس - 

 .دراسة جيولوجية -1

 دراسة األنر البيئي. -2

 دراسة األنر المرورع. -3

 موافقة دائرة اآلنار العامة.  -4
 

  -تشمل المشاريط االستثمارية ما يلي: -ي
 

 الجامعا  والكليا  والمدار  الخاصة.  -1

طااااعم والمتنزهاااا  والمجمعاااا  التجارياااة المستشااا يا  وال نااااد  والم -2

 )الموال ( والضواحي السكنية والم ع  الرياوية والمدن الترفيهية. 

صاال  االفاراح وصااال  الترفياه والتسالية واالساتراحا  ودور الساينما  -3

 والمسارح.

محطا  المحروقا  والمستودعا  ومحطاا  غسايل السايارا  ومطااحن  -4

 الحبو . 

 لمعامل وغيرها. المصانط وا -5

 مشاريط اإلسكان. -6

 مشاريط الطاقة المتجددة. -7

أع مشاااريط اخاارى تقااط فااي حكاام المشاااريط الااواردة فااي هاا ه ال قاارة أو  -8

يقرر المجلس انها مشاريط اساتثمارية تعاود باالن ط العاام علاى المجتماط 

 المحلي وتساهم في تحقير التنمية للمنطقة التي ستقام فيها .

لااى صاااح  مشاارو  اإلسااكان القيااام بجميااط الشااروع المنصااوي  يتوجاا  ع -د

عليهااا فااي هاا ا النظااام و التعليمااا  الصااادرة عاان المجلااس لهاا ه المايااة علااى 

  -ن قته بما في ذلك:

 فتح الشوار  داخل المشرو . -1

 إيصال خدما  الكهرباء والماء لجميط قطط المشرو . -2

لاااى ان تكاااون المسااااحة تاااوفير الخااادما  األساساااية ألر  المشااارو  ع -3

جمالياااة %( مااان المسااااحة اإل8المخصصاااة لهااا ه الماياااة ال تقااال عااان )

ساام اساام البلدياة المعنيااة او بافرازهااا وتساجيلها بإللمشارو  علااى ان ياتم 

 .االوزارة حس  مقتضى الحال وان تكون م ئمة للماية التي خصصت له
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 -كام التنظيمية التالية:لمايا  إفراز األراوي وتقسيمها تطبر األح -أ-11المادة

 

 
 -المناعر السكنية: -1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناطق التجارية: -2
 

الحد االدنى لواجهة   فرازالحد االدنى لمساحة اإل فئة المنطقة
 القطعــــة

 م25 2م1000 التجاري المركزي

 م25 2م1000 التجارية المعارض

 م12 2م 250 التجاري الطولي

 حكام المقررة للمنطقةحسب األ التجاري المحلي

 
 متعدد االستعمال: -3
 

 
 
 
 

 

 

 مبان  عامة: -4
 

الحد االدنى  فئة المنطقة
لمساحة 

 فرازاإل

الحد االدنى 
لواجهة  
 القطعــــة

 م25 2م1000 مباٍن عامة

 
 

 فئـــة المنطقــة
 

 الحد االدنى لمساحة
 اإلفــــراز

الحد االدنى 
 لواجهة
 القطعــــة

2م1000 سكن أ م25   
2م750 سكن ب م20   

2م500 سكن جـ م18   

2م250 سكن د م15   
2م2000 السكن االخضر/ الريفي م30   

2م4000 السكن الزراعي م35   

الحد االدنى  فئة المنطقة
 فرازلمساحة اإل

 الحد االدنى لواجهة  القطعــــة

 م25 2م1000 متعدد االستعمال
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 المناطق الصناعية: -5
 

 االدنى لمساحةالحد  فئة المنطقة
 اإلفــــراز

الحد االدنى 
 لواجهة القطعة

 م25 2م1000 المنطقة الحرفية

 م25 2م1000 الصناعات التقنية

 م30 2م2000 الصناعات الخفيفة

 م50 2م5000 الصناعات المتوسطة

 م60 2م10000 الصناعات الثقيلة

 المنشآت الزراعية: -6
 

الحد االدنى  فئة المنطقة
 لمساحة

 ــــرازاإلف

الحد االدنى 
 لواجهة القطعة

 م 60 2م 10000 المنشآت الزراعية 

 

 مناطق المكاتب واإلدارات: -7
 

الحد االدنى  فئة المنطقة
 لمساحة
 اإلفــــراز

الحد 
االدنى 
لواجهة 
 القطعة

 م20 2م750 مناطق المكاتب واإلدارات 
 

عليهااا فااي هاا ا النظااام  تطباار علااى االسااتعماال  التنظيميااة التااي لاام ياارد الاانص -  

 األحكام التنظيمية التي صد  بموجبها المخطا.

تطبر على األبنية المقترحة فو  أبنية قائمة قبل ن اذ ها ا النظاام  ومرخصاة  -1-ي

 حس  األصولح األحكام التنظيمية التي تم ترخيص البناء القائم بموجبها.
 

اياا  تارخيص بنااء ولم  ( مان ها ه ال قارة1علاى الارغم مماا ورد فاي البناد ) -2

مقترح فو  بناء قائم  فيه تجاوز على االرتداد ومرخص قبل ن ااذ ها ا النظاام 

ال تسااتوفي رسااوم التجاااوز علااى االرتااداد ل بنيااة المقترحااة اذا اصاابحت هاا ه 

 تخال  احكام ه ا النظام  . التجاوزا  ال
 

إال بعاد الحصاول  ال يجوز تقسيم أع أر  أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر -أ -12المادة

على موافقة اللجنة المختصة ووفقا ألحكام التنظيم المنصاوي عليهاا فاي 

 . النظام ه ا

ح يقادم علاا  الموافقاة علااى مشارو  التقساايم واإل -  فاراز الااى اللجناةح موقعااا

ح به المستندا  التالية  -:عليه من مالك االر  ومرفقا

  . سند تسجيل جديد -1
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  . مخطا أرا  -2

  .وقط تنظيميمخطا م -3

فاراز لكترونياة مان مخطاا التقسايم واإلإخمس نسخ ورقية ونساخة  -4

ح فياااه القطاااط المقترحاااة  ح ألحكاااام التنظااايم وموواااحا المقتااارح مطابقاااا

وأرقامها وأبعادها واع ابنية قائمة عليهاا وساعة الطار  والممارا  

فرازية ومنحنياتهاا وكافاة خادما  البنياة التحتياة بهاا التنظيمية واإل

 .فرازيةل المساحا  للقطط والطر  التنظيمية واإلوجدو
 شمال سارع الم عول ألع أبنية قائمة على ه ه األر .إإذن  -5

 

يجوز للجناة المختصاة الموافقاة علاى تخ ايا القياود علاى إفاراز وتقسايم  - أ-13المادة

االراوااي اذا كاناات غياار منتظمااة الشااكل او وجااد بناااء قااائم عليهااا او جاارى 

علااى الربااط القااانوني منهااا او اذا كااان مشاارو  التقساايم او  اسااتم ي يزيااد

%( ماان 10االفااراز بااين الشااركاء فااي قطعااة االر  بنساابة ال تزيااد علااى )

%( في منااعر الساكن الزراعاي 15األحكام المقررة وبنسبة ال تزيد على )

 أو السكن الري ي أو السكن األخضر.
ص ة استعمال  إذا كانات  ال يسمح بإفراز وتقسيم قطعة أر  لها أكثر من - 

مساحة الجزء المتبقي منها اقل مان مسااحة الحاد االدناى لافاراز ألع مان 

 .تلك االستعماال 

أو مسااتملك ماان وزارة األشاامال العامااة واإلسااكان  فااي حااال ماارور عرياار -ي

عرير تنظيمي ونتت عنه قطعة أر  تقل مساحتها عن االحكام التنظيمياة 

 وافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة .لافراز للجنة المختصة الم

يج  ان تتصال كال قطعاة ار  ماط عريار وال يجاوز للمالاك اساتحدا  أع  -د

عرياار إال بموافقااة اللجنااة المختصااة وعلااى ان يكااون هاا ا الطرياار قاااب ح 

 للتن ي . 

لمايا  اإلفراز والتجزئاة  لقطاط االراواي الواقعاة داخال حادود التنظايم  -1-هـ

 تقل سعة الطرير الم ارزة التاي تخادم القساائم الناتجاة عان يج  أن ال

  -اإلفراز على مخطا اإلفراز والتجزئة عن:
 

 ان ال تزيد عدد القطع المخدومة بالطريق سعة الطريق 

 1 م6

 2 م8

 10-3 م10

 19-11 م12

 فاكثر  20 م14
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ال لمايا  اإلفراز والتجزئة لقطط األراوي خاري حدود التنظيم يجا  ان  -2

 تقااال ساااعة الطريااار الم ااارزة علاااى المخطاااا اإلفااارازع والتجزئاااة عااان 

 ستة أمتار.
ال يجوز إفراز اع بناء قبل الحصول على إذن إشمال على ان يشمل مخطا  -و

اإلفراز ) التقسيم ( موقط ومساحة األجزاء الملحقاة لكال شاقة مان عوابار 

 الخدما  . 

 

علاااى موافقاااة اللجاااان  يجاااوز إفاااراز أع أر  أو بنااااء اال بعاااد الحصاااولال  - ز

المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التاي يقاط وامن حادودها ذلاك 

 العقار . 

للمجلاااس الموافقاااة علاااى عااار  افرازياااة واردة علاااى مخططاااا  التقسااايم  -ح

)إفرازية( تقال ساعتها عان الحاد االدناى الاواردة فاي ال قارة )هاـ( مان ها ه 

عتها المطلوبااة أو كاناات تااؤنر المااادة إذا تعاا ر تاا مين الطاار  االفرازيااة بساا

 .أو على واجها  القطط المطلوبة لافرازعلى الحد األدنى 
 

يحظر على أع شخص تميير معالم أع أر  بح رها أو ردمها أو إعمار أو  - أ-14المادة

إوافة أع جزء إليها أو هدمه أو هدم أع قسم منه أو إجراء أع تعاديل فياه 

واء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم س

 . الداخليح إالّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة

يقدم عل  الترخيص إلى اللجنة على النموذي المعد له ه الماية موقعا مان  -  

عال  الترخيص ومرفقا به كافة المخططا  والمستندا  والبيانا  ال زمة 

  -وتشمل:
 .لحصول على الرخصةنموذي عل  ا -1
 . سند ملكية سارع الم عول -2

 .مخطا أرا  معتمداح  -3
ناا   نسااخ ماان المخططااا  الهندسااية المعتماادة ماان نقابااة المهندسااين  -4

األردنيين والجها  ذا  الع قة والمتوافقة مط متطلبا  كاودا  البنااء 

 .الوعني الصادرة استناداح لقانون البناء الوعني
 .وإحدانيا  قطعة االر بيان التميير  -5
بااراءة ذمااة ماان أع رسااوم أو واارائ  أو عوائااد مترتبااة علااى قطعااة  -6

 .االر 
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يحسا  ارت اا  البنااء فاي حاال تعادد الطار  المتاخماة لقطعاة االر  علاى  -أ-15المادة

 -النحو التالي:

يكااون ارت ااا  البناااء هااو المسااافة العاموديااة ماان متوسااا مناسااي  هاا ه  -1

ر  طاانشااائي للبناااء وال تعتمااد النقطااة ماان السااطح اإلالطاار  الااى اعلااى 

( امتااار أو الطرياار التااي تقاال واجهااة القطعااة 8التااي تقاال سااعتها عاان )

 %( من عول تلك الواجهة الحتسا  متوسا المنسو .50عليها عن )

  

في حال وقو  القطعة على اكثر من عرير تقل سعتها أو واجهة القطعة  -2

من ه ه ال قرة فيتم احتسا  ارت ا  البناء  (1عليها عما ورد في البند )

نشاائي من متوسا مناسي  ه ه الطار  الاى أعلاى نقطاة مان الساطح اإل

 للبناء. 

( ماان هاا ه ال قاارة اذا كاناات 2)و( 1مااط مراعاااة مااا ورد فااي البناادين ) -3

ح كثر من عرير ومقامأعلى  واقعةح  القطعة   عليها اكثر مان بنااء فيحسا   ا

 من متوسا منسو  الطرير األقر  له.ارت ا  كل بناء منها 
في حال تعدد الطار  المتاخماة لقطعاة االر  ياتم احتساا  ارت اا  ساطح  - 

ح لما ورد فاي ال قارة )أ( مان ها ه الماادة ويساتثنى مان  عابر التسوية وفقا

والمعاار  التجارياة فيكاون  ذلك االر  المقرر استعمالها تجارياا عولياا

ا لمساااتوى رصاااي  الشاااار  مساااتوى منساااو  ساااطح التساااوية مسااااوي

 التجارع.

علااى الاارغم ممااا ورد فااي  هاا ا النظااام إذا كااان منسااو  األر  الطبيعيااة  -ي

 لقطعة األر  أعلى من منسو  الطرير فيسمح بما يلي :

حتسااا  ارت ااا  البناااء ماان منسااو  األر  الطبيعيااة شااريطة أن ال ا -1

 يشتمل البناء على عوابر تسوية.

البناء مواق  سيارا  او خدما  ويستثنى ها ا  استعمال اول عابر من -2

الطااابر ماان أحكااام االرت ااا  وعاادد الطواباار المسااموح بهااا فااي هاا ا 

  .النظام
مااط مراعاااة مااا ورد فااي هاا ا النظااام يساامح برفااط منسااو  باا ع الطااابر  -د

م( عن منسو  األر  الطبيعية أو منسو  الطرير 2األروي بحد أقصى )

ية أو قبااو وعلااى ان ال يزيااد ارت ااا  هاا ا فااي حااال عاادم وجااود عواباار تسااو

 الحد المسموح به بموج  احكام ه ا النظام . لىالبناء ع
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انيكيااة فااي البناااء ماان الحااد يكيسااتثنى الطااابر الاا ع يسااتخدم للخاادما  الم -هااـ

ماا لام يساتمل  األعلى ل رت ا  وعدد الطوابر الواردة في احكام ه ا النظام

للسايارا  وفقاا ل ساتثناء الاوارد فاي  الطابر االروي فاي البنااء كمواقا 

 .( من ه ا النظام 36( من ال قرة ) ( من المادة )4البند )

إذا كانت قطعة األر  تقط على عريار واحاد ويوجاد فياه مناساي  متعاددة   -و

 فيتم احتسا  ارت ا  البناء من متوسا منسو  ه ا الطرير .
 

 

المخططاا  الهيكلياة أو الت صاايلية  ماط مراعااة أع أحكاام خاصاة تارد علاى -أ-16الماادة

ح ل حكام التالية:  -تضط قيوداح أو تمنح تسهي   يسمح بإقامة األبنية وفقا
 

 المناطق السكنية-1

النسبببببب ة  االرتدادات 
المئويببببة 
 المسبببببمو 
بهببببا  ال 

تزيببببببببببد 

 على

عببببببببببببببببببدد 
الطوابق ال 

 يزيد على

الحببببببببببببببببببد 
األعلبببببببببببى 

لالرتفبببببببا  

على النحبو 

 التالي

ال تقبببببببببببب  المسببببببببببببا ة 
 راء عنالخض

األمبببببببامي  فئة المنطقة

ال يقببببببببببب  
 عن

الجبببباال ي ال 

 يق  عن
الخلفبببببي 

ال يقببببببب  
 عن

 %15 م17 4 %39 م5 م4 م5 سكن أ

 م17 4 %45 م4 م3 م4 سكن ب

 م17 4 %51 م3 م2,5 م3 سكن ج 

  م17 4 %55 م2,5 م2,5 م3 سكن د 

السبببببكن األ ضبببببر    

 ريفي
م 9 ر ف   2 %27 م6 م6 م8

باسبببببببببت ناء 
طبببببببببببببببابق 

 الر ف

10% 

م 9   ر ف 2 %15 م10 م6 م10 السكن الزراعي

باسبببببببببت ناء 

طبببببببببببببببابق 
 الر ف

 

 المناطق التجارية: -2

 %15 م20 4 %50 م6 م6 م10 التجاري المركزي

 م20  سب أ كام السكن المجا ر التجاري المحلي

 م20 4 %60 م6 م6 م10 المعارض التجارية 

م بعد 4 م4 تجاري )طولي( 

 م14عمق 
 م20 4 %70 م4

 %15 م30 8 %50 م6 م6 م10 االستعمال متعدد -3

 %15 م30 8 %50 م6 م6 م10 م ان عامة -4
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 %15 م30 8 %50 م6 م5 م6 المكاتب -5

 المناطق الصناعية: -6

 %20 م12 2 %50 م3 - م10 الحرفية 

 م18 4 %50 م5 م5 م12 الصناعات الخفيفة

 م18 4 %50 م6 م5 م6 الصناعات التقنية

 م18 4 %50 م10 م10 م12 الصناعات المتوسطة

 م18 4 %50 م15 م10 م15 الصناعات ال قيلة

منطقببببة المن بببب ت  -7
 الزراعية

 %20 م12  %10 م15 م15 م15

م ببباريإل ااعمبببار  -8
  ارج  د د التنظيم:

 

المجمبببببببإل التجببببببباري 

  المكاتب
  م30 8 %50 م10 م10 م12

15% 

 

 م30 8 %50 م10 م10 م12 الفنادق

م بببببببببببببان  متعبببببببببببببدد  
 االستعمال

 م30 8 %35 م10 م10 م15

  الضوا ي السكنية -9

فببي المنبباطق السببكنية 

 الخاصة
 م15 4 %40 م5 م5 م6

فببي المنبباطق السببكنية 

 العامة
 م30 8 %35 م5 م4 م6

 - 2 %50 م15 م15 م15 المصاالإل الك ير  -10

المجمعبببببببببببببببببببات -11
 الصناعية

  %50 م15 م15 م15
 

 
 

السةةماب بشنشةةاب األبنيةةة العاليةةة وفقةةا  للشةةروط  للجنةةة التنظةةيم المختصةةة  - ب
 -واألحكام التالية:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة االرتـــدادا  فئة المنطقــة

 المئويــــة

 عدد

 الطوابـــر

ال تقل المساحــــة  االرت ـــا 

 عن الخضراء
 خل ي جانبي أمامي 

 %20 م30 8 %35 م10 م10 م8 الســــكني

 ـــارعالتجـ

مركااااااااااااااااازعح 

معاااااااااااااااار ح 

 عولي المحلي

 %20 م35 8 %50 م 10 م10 م 8

المتعاااااااااااااااااااادد 

 االستعمال

 %15 م50 16 %50 م12 م12 م15
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علاااى الااارغم مماااا ورد فاااي ال قااارة ) ( مااان هااا ه الماااادة للجناااة التنظيمياااة  -ي

المختصااة السااماح بزيااادة االرت ااا  وعاادد الطواباار عمااا هااو وارد فيهااا فااي 

 -:لتاليةالحاال  ا
 

( 35زيااادة علااى الحااد األدنااى لافااراز المقاارر يماانح ) 2(م100كاال ) -1

 . سم باالرت ا 

(م زياااادة فاااي الحاااد األدناااى المطلاااو  ل رتااادادا  الجانبياااة 1كااال )   -2

 . ( سم باالرت ا 30مامية يمنح )واأل

على الارغم مماا ورد فاي ها ه الماادة ال يسامح با ن يزياد ارت اا  البنااء علاى  -د

 . مترا (60)

سااكن  وأري ااي أو سااكن خضاار أتسااتثنى المناااعر المنظمااة ب حكااام سااكن  -هااـ

المناعر المنظماة ب حكاام خاصاة والقطاط المخدوماة بطار  تقال أو زراعي 

حكااام ال قاارا  ) ( و)ي( و)د( ماان هاا ه أ(م ماان تطبياار 20سااعتها عاان )

 .المادة
التنظايم المختصاة على الرغم مما ورد في ال قرة )أ( من ها ه الماادة للجناة   -و

ل بنيااة ( أمتااار 4بارت ااا  ال يزيااد علااى )السااماح بتاارخيص عااابر إوااافي 

المقترحااة علااى قطااط األراوااي التااي تقااط علااى شااوار  ال تقاال سااعتها عاان 

ح  ةم( شريطة االلتزام بت مين مواق  السيارا  المطلوب14) له ا الطابر وفقا

عاابر إواافي علاى قطاط ال يجوز الموافقة علاى إقاماة مح وألحكام ه ا النظا

 .16/1/2018تاريخ األراوي التي تم تصدير مخططها التنظيمي قبل 

للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بهاا  -ز

)أ( ماان هاا ه المااادة شااريطة تقااديم  الااواردة فااي الجاادول الماادري فااي ال قاارة

نسااابة الطابقياااة واالرتااادادا  مخططاااا  لكامااال البنااااء المقتااارح والتقياااد بال

ح ألحكام ه ا النظام .  المقررة  لها وفقا
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على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقاة علاى التارخيص او  -أ-17المادة

ح ماان تاااريخ اساات م الطلاا  ويبلاا  14تعااديل الطلاا  او رفضااه خاا ل ) ( يومااا

 ة مناسبة. القرار الى المالك بالطريقة التي تراها اللجن
لطالاا  التاارخيص أو المياار االعتاارا  علااى قاارار اللجنااة المختصااة وفاار  -  

 أحكام القانون.

سااكان شاامال العامااة واإلعلااى المقاااول الماارخص والمصاان  ماان وزارة األ -ي

والمهند  المشرد المعتمد من نقابة المهندسين اتخاذ االجراءا  ال زماة 

لمجاورة واجاراءا  السا مة العاماة بنية الت مين س مة المرور وس مة األ

فااي موقااط المشاارو  قباال المباشاارة بتن ياا ه مااط ووااط لوحااة تعري يااة بااه 

 وبالجهة المالكة والمن  ة له والمشرد عليه ورقم الترخيص.

 تصدر الرخصة بعد دفط الرسوم المقررة وفر احكام ه ا النظام .  -د
صال علاى تصاريح على كال مان حصال علاى تارخيص بإقاماة بنااء ان يح -1-هـ

ح اار ونقاال المخل ااا  وتحديااد مكااان عاارح المخل ااا  واالنقااا  وتقااديم 
ت مين مالي يحدد بتعليما  يصدرها رئيس البلدية ل لتازام بتن يا  شاروع 
التصااريح ويصااادر هاا ا التاا مين بقاارار ماان اللجنااة المختصااة فااي حااال 

 مخال ته تلك الشروع.
ة قبل البدء بتن يا  مشارو  مر مباشرأعلى المالك ورورة الحصول على  -2

ساساا  وساق  الطاابر األخيار ذن رخر قبل البدء فاي صا  األإعمار واإل
ذن الصاا  خاا ل الماادة التااي إعلااى أن تقااوم البلديااة باإلجابااة علااى علاا  

 يحددها المجلس بموج  التعليما  التي تصدر عنه له ه الماية.
اره وإذا لم يباشار يبقى الترخيص سارع الم عول لمدة عام من تاريخ إصد - و

المالك باألعمال خ ل ه ه المدة فللجان المختصاة الموافقاة علاى تجديادها 
لمارة واحاادة لمادة عااام تبادأ ماان تااريخ انتهاااء مادة ترخيصااه األول مقاباال 

%( من قيمة رسوم الترخيص المدفوعة عنها شريطة أن ال 10استي اء )
شاااريعية جديااادة مخططاااا  تنظيمياااة أو أحكاااام ت تكاااون هنالاااك أحكاااام  أو

تتعار  مط الرخصة المراد تجديدها وبخا د ذلاك تعتبار الرخصاة ملمااة 
ويستثنى من ذلك إذا كان التارخيص موواو  نازا  منظاور أماام المحااكم 
فتبقاى األحكااام التنظيميااة المطبقااة عليااه عنااد التاارخيص بعااد صاادور قاارار 

 المحكمة.

خ اصاادار الرخصااة اذا لاام ينجااز البناااء خاا ل ماادة خمااس ساانوا  ماان تاااري -ز

%( من رسوم الترخيص المقررة عند 25فيستوفى من المالك ما نسبته )

عل  التجديد لكال سانة تلاي المادة المحاددة إلنجااز البنااء علاى أال يتجااوز 

%( من الرسوم المستحقة بموج  احكام ه ا 100مقدار رسوم التجديد )

 النظام.
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الشاااريك المتقااادم  اذا تعااادد ماااالكو قطعاااة أر  فتصااادر الرخصاااة باسااام -ح

 -للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:

أن تكااون مساااحة البناااء المنااوع انشاااةه او ترخيصااه مساااوية للنساابة  -1

 المئوية من مساحة  الحصص التي تعود لطال  أو عالبي الترخيص.

%( ماان مساااحة 51تقااديم موافقااة خطيااة ماان مااالكي مااا ال يقاال عاان ) -2

لمايا  تحدياد موقاط البنااء المطلاو  قامة البناء عليها إاالر  المنوع 

ترخيصه وتقاديم تعهاد عادلي يتحمال بموجباه المساؤولية القانونياة فاي 

 ع شريك رخر لم يكن قد حصل على موافقته.أحال اعترا  

احضااار مخطااا موقااط عااام لاا ر  يبااين الشااوار  والطاار  واالبنيااة  -3

 القائمة على االر  واالرتدادا  للبناء المطلو  ترخيصه.

توفير وع  االرتدادا  الجانبية المنصوي عليها فاي ها ا النظاام باين  -4

 قامتها على قطعة االر  الواحدة.إبنية المنوع األ

 التقيد ب ع شروع خاصة ت روها لجنة التنظيم المختصة. -5
 

 للجناااااة المختصاااااة الموافقاااااة علاااااى تااااارخيص األبنياااااة القائماااااة قبااااال  -أ-18الماااااادة

 تزيد نسبة التجاوزا  لكال بناد مان بناود شريطة أن ال 1/1/2017تاريخ 

حكااااام المقااااررة فااااي منطقتااااي )أ( و) ( %( ماااان األ25البناااااء علااااى )

 -%( في بقية المناعر األخرى في الحاال  التالية:50و)
الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشا  بشاكل ال يت ار ماط الرخصاة  -1

 1/1/2017تاااريخ الصااادرة بشاا نه بموجاا  التشااريعا  النافاا ة قباال 

( 20( و)19وتستوفى عنه الرساوم المنصاوي عليهاا فاي الماادتين )

 من ه ا النظام.

الموافقة على ترخيص أع بناء قائم كان قد أنش  بدون ترخيص ولكن  -2

 بصاااااااورة ال تتعاااااااار  ماااااااط احكاااااااام التشاااااااريعا  النافااااااا ة قبااااااال 

علاااى ان تساااتوفى عااان البنااااء بكاملاااه الرساااوم  1/1/2017تااااريخ 

 ( من ه ا النظام.19في المادة )المنصوي عليها 

 

ح الموافقااة علااى تاارخيص بناااء كااان قااد أنشاا  باادون تاارخيص ومخال اا -3  ا

ل حكااام التنظيميااة فااي حينااه علااى أن تسااتوفى الرسااوم المنصااوي 

 ( من ه ا النظام.20( و)19عليها في المادتين )
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ن للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فو  بناء قائم كاا -1- 

بموجاا  رخصااة ماانح بمقتضاااها تسااهي   وزيااادا  حساا    قااد أ نشاا

علااى ان تسااتوفى رسااوم  1/1/2017تاااريخ التشااريعا  النافاا ة قباال 

 ( من ه ا النظام.19ترخيص البناء المقترح حس  احكام المادة )

للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فو  بناء قائم كاان   -2

ح بتجاوزا  قبل  وعلاى ان تساتوفى الرساوم  1/1/2017اريخ تمرخصا

وااافة الااى إ( ماان هاا ا النظااام 19للبناااء المقتاارح حساا  احكااام المااادة )

( 20%( من رسوم التجاوزا  الواردة في ال قرة )أ( من الماادة )20)

%( فاي بلاديا  ال ئتاين 10من ه ا النظاام فاي بلاديا  ال ئاة االولاى و)

 الثانية والثالثة.
 

 

وفى الرساوم أدنااه مقابال األعماال والمهاام المنصاوي عليهاا فاي ها ه تست -أ-19المادة

ح لما يلي:  -المادة في بلديا  ال ئة االولى سواء داخل التنظيم او خارجه وفقا
 

 نو  

الطلاااااااا  / بناااااااااء / 

 كش  / نماذي عل  

الرسم  الوحدة 

بالدينار 

للمناعر 

 السكنية

الرسم 

بالدينار 

للمناعر 

التجارية 

والمعار  

 ات والمك

الرسم 

بالدينار 

للصناعا  

الخ ي ة 

والحرفية 

والتقنية 

والمستود

 عا 

الرسم 

بالدينار 

للصناعا  

المتوسطة 

والثقيلة 

والمصانط 

 الكبيرة

الرسم 

بالدينار 

ل بنية 

متعددة 

االستعمال  

والمباني 

العامة 

واالبنية 

ومن 

مشاريط 

الطاقة 

 المتجددة

الرسم بالدينار 

للمنش   

 الزراعية

خطاااا موقاااط رسااام م

 وترسيم 
 3 10 10 10 10 5  1عدد 

رساام علاا  تاارخيص 

 بناء 
لمااااااااااارة 

 واحدة 
6 12 12 12 12 5 

رسااااااااام تااااااااارخيص 

الطاااااااابر األرواااااااي 

وعواباااااااار البناااااااااء 

 والشرفا  

متااااااااااااار 

 مربط 
0.50 1.5 1.5 3 1.5 0.3 

رسااااااااام تااااااااارخيص 

األقبيااااااااة والساااااااادد 

والتساااوية والباااروز 

 المعمارع 

متااااااااااااار 

 مربط 
0.50 1.5 1.5 1.2 2 - 

رسااااااااام تااااااااارخيص 

المواقااا  المساااقوفة 

 للسيارا  

 

متااااااااااااار 

 مربط 
0.30 0,30 0,30 0.30 0.30 - 
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متااااااااااااار  رسم األسوار 

 عولي 
0.15 0.30 0.25 0.30 0.30 0.10 

رسم تارخيص بركاة 

 السباحة 
متااااااااااااار 

 مربط 
50 100 100 100 100  

رسااام افاااراز األبنياااة 

 والشقر 
عااان كااال 

قساااااايمة 

 وشقة 

10 35 20 20 35 - 

عااان كااال  األراوي  رسم افراز

قطعاااااااااة 

 أر  

5 35 20 20 35 5 

رسااااااااام تااااااااارخيص 

البااااااروز التجاااااااارع 

علااااااااااى االرتاااااااااااداد 

 األمامي

متااااااااااااار 

 مربط

- 30 - - 30 - 

رسااااااااام تااااااااارخيص 

البااااااروز التجاااااااارع 

علاااى حااارم الشاااار  

فاااااااااااو  الطاااااااااااابر 

 األروي )األول( 

متااااااااااااار 

 مربط 
- 60 - - 60 - 

رسااام تااارخيص كااال 

 بري اتصاال  
لمااااااااااارة 

 واحدة 
2000  

 

تساتوفي بلاديا  ال ئاة الثانياة استثناء رسوم ترخيص كال باري اتصااال  ب -  
%( مااان جمياااط الرساااوم الاااواردة فاااي ال قااارة )أ( مااان هااا ه  الماااادة 60)
 %( منها  في بلديا  ال ئة الثالثة. 50و)

لماياااا  تااارخيص األبنياااة الساااكنية خااااري حااادود البلدياااة تساااتوفى عنهاااا  -ي
 ة )أ( من ه ه المادة.%( رسوم الترخيص المقررة في ال قر50)

ح ألحكاام الماادة  -د لمايا  ترخيص األبنية المقترحة التي تمنح تخ يضاا  وفقاا
ح 37) ( ماان القااانون فإنااه يسااتوفى عنهااا رسااوم الرخصااة اإلنشااائية مضااافا

 %( من مقدار رسوم ه ه الرخصة.20اليها ما نسبته )
 

  قعاااااات بعاااااادع تجاااااااوزا  وأال يجااااااوز للجااااااان المختصااااااة تاااااارخيص   -أ-20المااااااادة
اال اذا اقتنعاااات باااا ن المخال ااااة او التجاااااوز كاناااات   1/1/2017تاااااريخ 
فنيااااة خارجااااة عاااان إرادة المالااااك وبنساااابة ال تتجاااااوز مقاااادار  ألساااابا 

( ماان القااانون وتسااتوفى عاان ذلااك 37التخ يضااا  الااواردة فااي المااادة )
 الرسوم الواردة في ال قرة ) ( من ه ه المادة.

 
 
 



22 

 
 الجريدة الرسمية

تصة رسوم التجاوز على األحكام التنظيمية المقررة تستوفي اللجنة المخ   -  
ح لمااا هااو مبااين أدناااه إوااافة الااى الرسااوم المنصااوي عليهااا فااي   وفقااا

 قباااااال ( ماااااان هاااااا ا النظااااااام عنااااااد تاااااارخيص أع بناااااااء 19المااااااادة )
ح لما يلي : 1/1/2017تاريخ     -وفقا

في حال التجاوز على االرتدادا  األمامية والجانبية والخل ية يساتوفى  -1
يعااادل )مساااحة التجاااوز مضااروبة فااي قيمااة المتاار المربااط حساا   مااا

تقاادير دائاارة األراوااي والمساااحة( شااريطة ان ال تتجاااوز قيمااة المتاار 
المربط الواحد على الحد األعلى الوارد فاي الجادول أدنااه وال تقال عان 

 -الحد األدنى الوارد فيه وعلى النحو التالي :
 

 

نااااااااااااااااو  

 التجاوز 

الرساااااااااام  الوحدة 

نار بالااااااادي

للمنااااااعر 

 السكنية

الرساااااااااام 

بالااااااادينار 

للمنااااااعر 

التجاريااااة 

والمعااااااار

  

 والمكات 

الرسااااااام بالااااااادينار 

للصااناعا  الخ ي ااة 

والحرفيااة والتقنياااة 

 والمستودعا 

الرساااااااااااااااااام 

بالاااااااااااااادينار 

للصاااااااناعا  

المتوساااااااطة 

والثقيلاااااااااااااة 

والمصااااااااانط 

 الكبيرة

الرساااااااااااااااااام 

بالاااااااااااااادينار 

للمنشااااااااااا   

 الزراعية

الرسم بالدينار ل بنية متعاددة 

ساااتعمال والمبااااني العامااااة اال

واالبنية ومن مشاريط الطاقة 

 المتجددة

علاااااااااااااااى 

االرتااااادادا

  

األمامياااااة 

والجانيااااة 

 والخل ية 

باااالمتر 

 المربط

الحاااااااااااااااد 

األعلاااااااااى 

150 

وبحاااااااااااااد 

 15أدنى 

الحاااااااااااااااد 

األعلاااااااااى 

200 

وبحاااااااااااااد 

 30أدنى 

 150الحااد األعلااى 

  20وبحد أدنى 

الحااد األعلااى 

وبحااااد  200

 30أدنى 

الحااد األعلااى 

وبحاااااااااد  20

  3نى أد

وبحد أدناى  200الحد األعلى 

30 

 

فااي حااال التجاااوز علااى النساابة المئويااة يسااتوفى مااا يعااادل )مساااحة  -2
األر  التي يحتاجها مقدار التجاوز مضاروبة فاي قيماة المتار المرباط 
حس  تقدير دائرة األراوي والمسااحة ( شاريطة ان ال يتجااوز مقادار 

يااة مضاروبة فااي الحااد ها ه الرسااوم )قيماة التجاااوز علااى النسابة المئو
األعلاااى الاااوارد فاااي الجااادول أدنااااه ( وال يقااال مقااادارها عااان )قيماااة 
التجاوزا  على النسبة المئوياة مضاروبة فاي الحاد األدناى الاوارد فاي 

  -الجدول أدناه ( وعلى النحو التالي :
 

نااااااااااااااااو  

 التجاوز 

 الوحدة 

 

 

الرساااااااااااااااااام 

بالاااااااااااااادينار 

للمناااااااااااااعر 

 السكنية

 

الرساااااااااااااااااام 

بالااااااااااااااادينار 

للمنااااااااااااااعر 

اريااااااااااااة التج

والمعاااااار  

 والمكات 

الرساااام بالاااادينار 

فاااااااااي منااااااااااعر 

الصااااااااااااااااااناعا  

الخ ي اااااااااااااااااااااااااة 

والحرفياااااااااااااااااااااة 

والتقنيااااااااااااااااااااااااة 

 والمستودعا 

الرساااااااااااااااااام 

بالااادينار فاااي 

مناااااااااااااااااعر 

الصاااااااناعا  

المتوساااااااطة 

والثقيلاااااااااااااة 

والمصااااااااانط 

 الكبيرة

الرساام بالاادينار 

للمنشاااااااااااااااااا   

 الزراعية

الرسم بالدينار ل بنية متعددة 

االساااتعمال والمبااااني العاماااة 

يااااااة واااااامن مشاااااااريط واالبن

 الطاقة المتجددة

علاااااااااااااااى 

النسااااااااابة 

 المئوية  

باااالمتر 

 المربط

الحااد األعلااى 

وبحااااد  200

 25أدنى 

الحااد األعلااى 

وبحااااد  300

 35أدنى 

الحاااااااد األعلااااااااى 

وبحد أدناى  150

20  

الحااد األعلااى 

وبحااااد  300

 35أدنى 

الحاااااد األعلاااااى 

وبحد أدناى  10

3  

وبحد أدنى  300الحد األعلى 

35 
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تجاااوز علااى النساابة الطابقيااة و)حجاام البناااء أو االرت ااا ( فااي حالااة ال  -3

  -تستوفى رسوم التجاوز الواردة في الجدول أدناه وعلى النحو التالي:

نااااااااااااااااو  

 التجاوز 

فاااااااااااي  الوحدة

مناااعر 

 السكن 

فااي المناااعر 

التجارياااااااااااة 

والمعاااااار  

 والمكات  

فاااااااي منااااااااعر 

الصااااااااااااااناعا  

الخ ي ااااااااااااااااااااااة 

والحرفياااااااااااااااااة 

والتقنيااااااااااااااااااااة 

 والمستودعا  

ر فااااي مناااااع

الصاااااااناعا  

المتوساااااااطة 

والثقيلاااااااااااااة 

والمصااااااااانط 

 الكبيرة 

في المنشا   

 الزراعية 

فااي األبنيااة متعااددة 

االستعمال والمباني 

العاماااااااة واألبنياااااااة 

وااااااامن مشااااااااريط 

 الطاقة المتجددة 

علاااااااااااااااى 

النسااااااااابة 

 الطابقية 

متااااااااار 

 مربط

50 70 60 70 2 70 

على حجم 

 البناااااء أو

 االرت ا  

متااااااااار 

 مكع 

25 35 30 35 1 35 

 للمجلس إصدار التعليما  ال زمة لتطبير أحكام ه ه ال قرة . -4

( 3%( من الرسوم الواردة فاي البناد )60تستوفى في بلديا  ال ئة الثانية ) -ي

 %( منها  في بلديا  ال ئة الثالثة. 50من ال قرة ) ( من ه ه المادة و )

 

ح مقداره )  -أ-21المادة يمة اإلجمالياة لرساوم %( من الق20يدفط عال  الترخيص ت مينا

ح ل لتازام ب حكاام التارخيص وشاروعه وأحكاام ها ا النظاام  الترخيص ومانا

 وأع تعليما  صادرة بموجبه.
تستوفى رساوم ملحقاا  البنااء عان بيات الادري والمصاعد ماط مسااحة كال   - 

عابر وحس  الرسوم المقاررة وفار ها ا النظاام والمنطقاة التاي يقاط فيهاا 

ها مكرر مساحة بيت الدري والمصاعد ولمارة واحادة البناء كما ويضاد الي

 في الطابر العلوع.
يقتطط من مبل  الت مين المشار إليه في ال قرة )أ( مان ها ه الماادة الن قاا    -ي 

عماااار المساااتحقة علاااى المالاااك لعااادم التقياااد بشاااروع الرخصاااة واحكاااام اإل

ش والتعليماااا  الصاااادرة لهااا ه الماياااة بماااا فاااي ذلاااك تعليماااا  مواقاااط وور

عمااارح وعاادم ووااط اإلشااارا  التح يريااة والتعري يااة ومخال ااة شااروع اإل

التخزين وتكديس ماواد البنااء وأعماال الح ار وإزالاة األنقاا  والمحافظاة 

على المرافر العامة والبنية التحتيةح والطر  أو أع أم ي عامة او خاصة 

ا  او اع التزاما  أخارى منصاوي عليهاا فاي أحكاام ها ا النظاام والتعليما

 الصادرة بموجبه.
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تساااتوفى لماياااا    1/1/2017إذا اقااايم بنااااء دون تااارخيص بعاااد تااااريخ  -أ -22الماااادة

  -ترخيصه في بلديا  ال ئة األولى الرسوم التالية:
 

 نو  

الطل  / بناء / كشا  

 / نماذي عل  

الرسم  الوحدة 

بالدينار 

للمناعر 

 السكنية

الرسم 

بالدينار 

للمناعر 

التجارية 

والمعار

  

 والمكات 

الرسم بالدينار 

للصناعا  الخ ي ة 

والحرفية والتقنية 

 والمستودعا 

الرسم 

بالدينار 

للصناعا  

المتوسطة 

والثقيلة 

والمصانط 

 الكبيرة

الرسم بالدينار 

ل بنية متعددة 

االستعمال  

والمباني العامة 

واالبنية ومن 

مشاريط الطاقة 

 المتجددة

الرسم بالدينار 

للمنش   

 الزراعية

رسم ترخيص الطابر 

األروااااااي وعواباااااار 

 البناء والشرفا  

متااااااااااار 

 مربط 
2 6 6 12 6 1.20 

رسم ترخيص األقبياة 

والسااااادد والتساااااوية 

 والبروز المعمارع 

متااااااااااار 

 مربط 
2 6 6 4.8 8 - 

رساااااااااام تاااااااااارخيص 

المواقااا  المساااقوفة 

 للسيارا  

متااااااااااار 

 مربط 
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 - 

متااااااااااار  رسم األسوار 

 عولي 
6 1.2 1 1.2 1.2 0,40 

رساام تاارخيص بركااة 

 السباحة 
متااااااااااار 

 مربط 
200 400 400 400 400  

رسم ترخيص البروز 

التجاااااااااااارع علاااااااااااى 

 االرتداد األمامي

متااااااااااار 

 مربط

- 120 - - 120 - 

رسم ترخيص البروز 

التجاااارع علاااى حااارم 

الشار  فاو  الطاابر 

 األروي )األول( 

متااااااااااار 

 مربط 
- 240 - - 240 - 

 

 

%( ماان جميااط الرسااوم الااواردة فااي 60 ئااة الثانيااة )تسااتوفي بلااديا  ال - 

 %( منها  في بلديا  ال ئة الثالثة.50)أ( من ه ه المادة و ) ةال قر

 

  في ال قرة )أ( من ه ه الماادة%( من الرسوم المقررة 50تستوفى نسبة ) -ي

 لترخيص األبنياة الساكنية التاي أقيمات دون تارخيص خااري حادود البلدياة

 .1/1/2017تاريخ  بعد
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للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التاي تتمياز بقادرتها  - أ-23المادة

على الح اظ علاى الطاقاة واساتم ل الطاقاة المتجاددة وترشايد تاوفير الميااه 

واالعتماااد علااى اإلنااارة والتهويااة الطبيعيااة فااي تخ ياا  اسااته ي الطاقااة 

ح لاادليل البناااء األخضاار وتقلياال التلااو  البيئااي الناااتت عنهااا و التااي تقااام وفقااا

الصاااادر عااان مجلاااس البنااااء الاااوعني كااال او بعاااا الحاااوافز والتساااهي   

 -التالية:

 %(.5زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره ) -1

 %( من رسوم رخص البناء.25تستوفى ما نسبته ) -2
ني عناد االنتهااء على مالك العقار إحضاار شاهادة مان مجلاس البنااء الاوع  - 

من اعماال البنااء تثبات ان ها ا البنااء مطاابر لادليل البنااء األخضارح واذا 

تبين ان ه ا البناء مخال  لمتطلبا  البنااء األخضار او لام يلتازم بإحضاار 

هااا ه الشاااهادة تعتبااار كافاااة التساااهي   التاااي تااام منحهاااا مخال اااة للنظاااام 

( ماان هاا ا 20و)( 19وتسااتوفى عنهااا الرسااوم المحااددة فااي المااادتين )

 النظام.

 

نشاءا  التي حصل عليهاا للجنة بناء على عل  من المالك تعديل رخصة اإل - أ-24المادة

 -شريطة ما يلي:

 نشائية. أن يقدم الطل  قبل المباشرة باألعمال اإل -1

 

أن يرفااار بالطلااا  الوناااائر والمخططاااا  التاااي توواااح عبيعاااة التعاااديل  -2

 المطلو . 

ح ختصة بطل  التعديل قرارها خا ل اربعاة عشار يوماتصدر اللجنة الم -  مان  ا

 تاريخ تقديم الطل .

للجناااة المختصاااة رفاااا التعاااديل المطلاااو  إذا رأ  أناااه غيااار مباااررح أو  -ي 

واافية تشاتمل إنشاءا  إالموافقة عليه على ان تصدر ه ه اللجنة رخصة 

 على التعديل المطلو  .
 

عمااار فااي ا بوقـااـ  العماال فااي مشاارو  اإلتصاادر اللجنااة المختصااة قرارهاا  -أ-25المااادة

 -الحاال  التاليـــة:

التجاوز والتعدع على مخطا التنظيم المقرر وأحكامه وشروع وأحكام  -1

 البناء.
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مخال ة شروع الرخصة من حيث االرتدادا  والكثافة واالرت ا  وعادد  -2

 الطوابــــــــــر.

 نشائيا ويخشى سقوعه او تصدعه.إاذا كان البناء وعي ا  -3

م ي العامة او م ي الدولة او البلدية او األأاذا كان البناء واقعا ومن  -4

ح او متجاوزاح عليه  . امتعديا

اذا كااان البناااء دون رخصااة أو مخال ااا ل نظمااة واألحكااام والشااروع  -5

 ومخططا  التنظيم.
صااااول مخال ااااة المخططااااا  الهندسااااية المصاااااد  عليهااااا حساااا  األ -6

 والمعتمدة لدى ترخيص البناء .

عماارح المنصاوي علياه فاي ال قارة )أ( مان تحدد في قرار وق  اعمال اإل - 

ه ه الماادةح المادة الواجا  تن يا  القارار خ لهاا واالجاراء الواجا  اتخااذه 

عاااادة الحاااال الاااى وواااعه إساااواء بتصاااوي  اوواااا  المبناااى أو هدماااه او 

 صلي.األ

لمادة المحاددة اذا لم يقم المالك باتخاذ االجراءا  المطلاو  تن يا ها خا ل ا -ي

ع جهة أخرى في البلدية تكل ها بهاا ان تقاوم بماا أله فلجهة الترخيص او 

ح ألحكاام الماادة ) ( مان القاانون للح ااظ علاى السا مة 38تراه مناسابا وفقاا

العامااة او البيئااة او المظهاار العااام وتكااون تكل ااة هاا ا اإلجااراء علااى ن قااة 

ماة تكاالي  ها ا %( مان قي25المرخص له ويضااد الاى ذلاك ماا نسابته )

 اإلجراء ن قا  إدارية.
 

 -لمايا  تحديد الكثافة السكانية في المناعر السكنية يعتمد ما يلي: -أ-26المادة
 

 عدد الشــــــقق المسموب 

 بها حدا  اعلى

 سعة الشارع المتاخم لألرض

 

 م 16ال يقل عن  12

 م 12ال يقل عن  10

 م 12أقل من  8

 

ورد فااي ال قاارة )أ( ماان هاا ه المااادة يااتم  لشااقر عماااا عاادد فااي حااال زيااادة - 

 -على النحو التالي: احتسا  مواق  السيارا  الواج  ت مينها

تاا مين مواقاا  ساايارا  لكاماال عاادد الشااقر المطلااو  ترخيصااها فااي  -1

 المشرو .
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%( 50( من ه ه ال قارة نسابة )1تضاد للعدد المشار اليه في البند ) -2

على الحاد المساموح  ترخيصها والزائدةمن المواق  للشقر المطلو  

 به والوارد في ال قرة )أ( من ه ه المادة.

 

ال يجوز ترخيص أع بناء أو السماح بإعادة إنشائه إال إذا كانت كل غرفاة    - أ-27المادة

 من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور .

ة إلنااارة الماارد ومرافاار البناااء يجاا  أن يتااوافر فااي المناااور المخصصاا -  

 -وتهويتها ما يلي:
تكاااون أرواااية المناااور مرصاااوفةح ومجهااازة باااالتجهيزا  ال زماااة أن  -1

 لتصري  مياه األمطار.  

أن تكون المناور مكشوفة في عوابر البناء كافة باساتثناء الساق  فاي  -2

 الطابر االخير ال ع يج  أن يمطى بمادة مناسبة .

اي أو مصاااعد أو شاارفا  أو بااروزا  أو أع منشاا   يحظاار إقامااة أدر -3

أخرى داخال المنااور يكاون مان شا نها التا نير علاى أبعااد أو مسااحا  

 المناور .

 -تكون أبعاد ومساحا  المناور كما يلي: يج  ان -ي

 

( أمتار مربعاة 10أن ال تقل مساحة المنور ال ع تطل عليه غرد عن ) -1

 ونص  المتر. ( مترين2,5وأن ال يقل عول ولعه عن )
عليااه مطااابخ وغاارد غساايل  ةيجاا  أن ال تقاال مساااحة المنااور المطلاا -2

( ساابعة أمتااار ونصاا  المتاار وأن ال يقاال عروااه 7,5وحمامااا  عاان )

 ( مترين ونص  المتر.2,5عن )
يستثنى من المواص ا  الواردة في ال قرتين )أ( و) ( من ه ه الماادة  -3

 مجارع التهوية العامودية الميكانيكية.
 من النسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء. تستثنى مساحة المنور -د
 

 -يستخدم عابر القبو ألع من الخدما  التالية: -أ -28المادة
 مواق  لسيارا  البناء . -1 
 ربار وخزانا  مياه منش ة من الخرسانة المسلحة. -2 
 غرد التخزين . -3 
 د .غرد التدفئة والتبريد وخزانا  الوقو -4 
 غرد الكهرباء. -5
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علاااى الااارغم مماااا ورد فاااي هااا ا النظاااام يسااامح برفاااط منساااو  الساااطح  -  

الخرساااني لطااابر القبااو فااي المناااعر التجاريااة الااى مسااتوى منسااو  

الشار  التجارع وال يسمح باساتعمال الرصاي  فاي أع إنشااءا  خاصاة 

 بالبناء.
 

حح ال يجوز باروز باستثناء المناعر التي تحدد لها اللجنة ع -29المادة ح خاصا رازاح معماريا

 -أع بناء أو جزء منه عن خا البناء إال في الحاال  التالية:
 

البروز التجارع: وهو الجزء المستمل من البناء يواجه ويمطي جازءا مان  -أ

 -الطرير أو االرتداد االمامي المقرر ويشمل ما يلي:

 والساااحا  الشااوار  علااى المطلااة األماميااة الشاارفا  -1

 ال بمسااافة البناااء خااا حاادود عاان البااارزة والميااادين

 ال التاي الحااال  فاي سانتمتراح  وأربعاين المتار تتجاوز

 ال وبمساافة متاراح ( 16) عان الشار  عر  فيها يقل

 .ذلك عن قل إذا سنتمتراح  وعشرين مترا تتجاوز

المظااا   الواقياااة وعلاااى ان ال يتجااااوز عمقهاااا علاااى  -2

مان االحاوال حاد القطعاة ع حال  م وال تتجاوز ب 2.5

م مااااان  2.5االمااااامي و ان ال يقاااال ارت اعهاااااا عاااان 

منسو  الرصاي  و حسا  المواصا ا  التاي تقررهاا 

 اللجنة.  

 فيهاااا يكاااون التاااي الحااااال  فاااي باااروز بااا ع يسااامح ال -3

 تقاال ال أن ويجاا  أقاال أو متااراح ( 12) الشااار  عاار 

 المجااورة القطعاة وحد البارزة الشرفا  بين المسافة

 يجا  األحاوال جمياط وفاي المتار ونص  متر نع لها

 الباارزة الشارفة ساق  باين العاامودع البعد يقل ال أن

 ونصااا  أمتااار ن نااة عاان الرصااي  ماان نقطااة وأع

  .المتر

البااروز المعمااارع: ويشاامل جاازءا ماان البناااء غياار مسااتمل ينشاا  لمايااا   - 

تجميلياااة لواجهاااا  المبااااني أو للوقاياااة مااان العوامااال 

ال تتجااوز  بمساافةرتادادا  المقاررة الجوياة وامن اال

 ( سم من خا البناء.60)
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رتاداد فاي المنااعر مظلة المدخل: وهي السق  ال ع يمطاي جازءاح مان اال -ي

الساااكنية وذلاااك ألغااارا  الحماياااة مااان العوامااال الجوياااة 

   -شريطة ما يلي :

رتااداد األمااامي أن ال يزيااد عاار  مظلااة الماادخل باال - 1

ر الاادري أو ماادخل %( ماان عاار  مكاار150علااى )

البناء األمامي وبحد أعلى أربعة أمتار وأن يتوافر لها 

رتااداد التنظيمااي ارتااداد أمااامي ال يقاال عاان نصاا  اال

 المقرر.

رتاداد الجاانبي أو أن ال يزيد عار  مظلاة المادخل باال -2

الخل ااي علااى عاار  مكاارر الاادري وبحااد أعلااى ن نااة 

 %(50أمتار وال يزياد عمقهاا علاى متار ونصا  أو )

رتداد الجانبي أو الخل ي أيهما أقال وعلاى أن ال من اال

 ترتكز على أعمدة أو جدران.

أن يكون سق ها بمنسو  مختلا  عان منساو  ساق   -3

 الطابر المتصلة به.

 عدم استم ل سق ها ألع غاية كانت. -4

 

األماامي  االرتادادالمقترحاة وامن  ل بنياةالشرفا  في المناعر الساكنية  -د 

 -:على النحو التاليد(  يح  ح سكن )أحفي فئا  ال

 -وفقا لما يلي : ( م12على الطر  التي ال تقل سعتها عن ) -1
 

 

 

 

 
 

%( ماان 50تاا مين عماار للشاارفة داخاال خااا البناااء بمااا ال يقاال عاان ) -2
 رتداد . عمر الشرفة في اال

 %( من واجهة البناء .50أن ال يزيد عر  ه ه الشرفة على ) -3
تسااتثنى مساااحة الشاارفة فااي االرتااداد األمااامي ماان النساابة المئويااة  -4

ح 5للبناااء وبحااد أقصااى ) %( ماان مساااحة البناااء المسااموح بهااا وفقااا
 حكام ه ا النظام .أل

 
 

الحد األقصى المسموح به لعمر الشرفة ومن  نو  السكن

 االرتداد

 متر ونص  1,50 أ

 متر وخمسة وعشرون سنتمتراح  1,25  

 متر وخمسة وعشرون سنتمتراح  1,25 ي

 متر  1 د
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د ديناار عان رالالتزام مالك العقار بتقاديم ك الاة عدلياة بقيماة خمساة  -5

كاال شاارفة ل لتاازام بعاادم واامها أو تميياار معالمهااا واذا اسااتملت هاا ه 

الشاارفة لمياار المايااة التااي أنشاائت ماان أجلهااا او اذا تاام إغ قهااا فتااتم 

الاواردة فاي  مصادرة قيمة الك الة وتستوفى عنهاا رساوم التجااوزا 

 ه ا النظام. 

 
 

  -:تطبر متطلبا  كودا  البناء الوعني المعمول بها -30المادة

 .بنية وعددها ومواص اتهادراي المطلو  ت مينها في األعلى األ -أ

علااى عاادد األدراي ومواصاا اتها المطلااو  ت مينهااا فااي المخااازن الكبياارة  - 

 .والمصانط

فاااي األدراي بماااا فاااي ذلاااك أبعااااد  علااى المواصااا ا  الهندساااية المطلوباااة -ي

الدرجة والبسطا  ومواد البنااء المساتعملة فاي إنشاائها واقاماة الحماياة 

 لها.

 . المساحا  الداخلية للبناء ديتحدل -د

  على المصاعد في األبنية. -هـ
 

 

 

يسمح بإنشاء ممرا  أو أدراي مكشوفة في االرتادادا  األمامياة المقاررة    -أ-31المادة

ح  ل بنيااة التااي تقااام علااى قطااط أرا   تقااط تحاات مسااتوى الطرياار  تنظيميااا

وعلاااى أن ال يزياااد عااار  الممااارا  واألدراي المكشاااوفة الواصااالة باااين 

 .( ستة أمتار6) لىالطرير ومدخل البناء األمامي ع

يحظااار اساااتم ل الممااارا  واألدراي وماااا تحتهاااا لميااار الماياااة التاااي تااام  - 

 .إنشاةها لها
 

علاى محايا  او الحجار ةالك إنشاء تصوينة من الطاو  او الخرساانعلى الم -أ-32المادة

 .سطح الطابر األخير

( 1,5يكون ارت ا  التصوينة مترا واحدا حادا أدناى وال يتجااوز ارت اعاه ) -  

 .المتر والنص 

 

علااى المالااك إنشاااء سااور أو سااياي شااجرع أو حاااجز منساار ماان أع مااادة  -أ-33المااادة

  .على حدود قطعة أروه 
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مان منساو  االر  الطبيعياة  ل ساوارال يزيد االرت ا  المساموح باه  -1-  

على متر ونص  المتر مان الجهاة االمامياة وال يزياد علاى متارين مان 

 الجهتين الخل ية والجانبية.

يزيااد منسااو  الطماام باالرتاادادا  علااى متاار عاان منسااو   يجاا  ان ال -2

 االر  الطبيعية في موقعها.

ل موق  سيارة مكشود في االرتداد الجانبي في يسمح بالطمم اس ل ك -3

منطقة السكن وعلى الحد االمامي للقطعة ليصبح ماط مساتوى الادخول 

 من الشار .

يجاااوز للجناااة المختصاااة اساااتثناء مبااااني الاااوزارا  والااادوائر الحكومياااة   -ي 

والمؤسسااا  العامااة ومباااني الهيئااا  الدبلوماسااية والماادار  والمباااني 

ايح ماان قيااود ارت ااا  األسااوار الماا كورة فااي هاا ه ذا  االسااتعمال الخاا

 .المادة

للجنااة المختصااة السااماح بسااق  االرتاادادا  علااى ان تاادر  كاال حالااة  -1-د

ستناداح الى مخطا عبوغرافي دقير يرفر مط الطل  شريطة ان ابحالتها 

ح للشار  او الجدار االستنادع او جهة قطاط صاخرع  يكون السق  داعما

لسق  دون مستوى االر  الطبيعية في موقعه على ان يكون منسو  ا

 من الجها  جميعها.

 

يساامح بسااق  االرتااداد االمااامي جهااة الشااوار  علااى ان يكااون السااق   -2

ح للشار  او الجدار االستنادع او جهة قطط صخرع شريطة:  داعما
 

 عول واجهة البناء على الشار . علىأن ال يزيد عول السق     -أ

  متماشايا ماط منساو  الشاار  المتااخم لاه أن يكون منسو  السق - 

 ( سنتمتراح.45وفي كل االحوال ال يزيد منسو  السق  على )

إذا وقعت القطعة على اكثار مان شاار  يكاون الساق  جهاة الشاار   -ي

 العلوع او الس لي او كليهما.

سق  باالرتدادا  على الخادما  العاماة للبنااء س ل األأيقتصر استعمال  -3

ر للسيارا  وربار وخزانا  الماء والديزل والماز وغرد كمواق  ومعاب

التدفئااة المركزيااة والتبريااد والكهرباااء ومحطااا  التحوياال الكهربائيااة 

 وغرد الخزين غير التجارع.
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يسمح بالرامبا  ومعابر السيارا  المعلقة باالرتدادا  شريطة ان يكون  -4

 منسو  ارويتها دون مستوى االر  الطبيعية في موقعها.

تسااتثنى مساااحة االسااق  باالرتاادادا  ماان المساااحة االجماليااة للبناااء  -5

 والمساحة الطابقية.

 -يج  على المالك توفير مرافر خدما  البناء التالية: -هـ

ربار لتجميط المياه وي حظر تصري ها إلى شبكة الصرد الصحي أو إلى  -1

نش  وفقا خزانا  التحلل أو الح ر االمتصاصية أو إلى أر  الجوار وي

 لشروع ومواص ا  تقررها اللجنة المختصة.

خزانا  التّحلّل والصرد أو التجمياط والح ار التجميعياة المصامتة فاي  -2

 حال عدم توافر شبكة الصرد الصحي.
 

ح للشاروع  -أ-34المادة فقاا يسمح بإقامة األبنية ال رعياة فاي المنااعر الساكنية جميعهاا و 

 -التالية:

%( من مسااحة قطعاة األر  5لبناء ال رعي على )أن ال تزيد نسبة ا -1

علاى ان ال إوافة إلى النسبة المسموح بها حسا  أحكاام ها ا النظاام و

ح مربع اح متر 25تتجاوز مساحته في اع حال من االحوال على   . ا

 ت مين ارتداد أمامي له حس  األحكام التنظيمية للمنطقة التي يقط فيها. -2

 

م( ماان منسااو  األر  2,6الخاااري علااى )أن ال يزيااد ارت اعااه ماان  -3

 الطبيعية.

أن يقتصر استعماله على ت مين الخدماة للبنااء الرئيساي شاريطة أن ال  -4

كهربااء أو أع اساتعمال رخار لل اح يستعمل البنااء غرفاة للباويلر أو مولاد

 يؤدع إلى إزعاي المجاورين. 

ساتعمل أن ال تتري في سطحه أع فتحة تؤدع إلى ذلك الساطح وأن ال ي -5

 ذلك السطح ألع غر  كان.

 ن ال يكون متص ح بالبناء القائم على القطعة.ا -6
 

يسمح بإنشاء أبنية فرعية في االرتدادا  الجانبية في المنااعر الصاناعية  - 

( 2م100%( مان مسااحة االر  وبحاد اقصاى )5بمساحة ال تزيد على )

 لهااا ال يقاال  الحراسااة علااى ان يااتم تاا مين ارتااداد امااامي ألغاارا تسااتعمل 

 (م.5عن )
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 -يسمح بإنشاء األبنية المؤقتة ل غرا  التالية : -35المادة

تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرد للحـاـرا  والمكاتـاـ  المؤقتاة  -أ 

 في موقط مشرو  البناء أنناء فترة تن ي  اإلعمار .

ع اسااتعماال  خاايم المناساابا  العامااة والنشاااعا  الثقافيااة والترفيهيااة وأ - 

 أخرى مشابهة توافر عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة .

عربا  الطعام المتنقلة في المناعر التجارية ومتعددة االستعمال شاريطة  -ي

 الحصول على الموافقا  ال زمة  من الجها  المختصة  .
 

يخدمها اال ال ت ر  مواق  السيارا  ل بنية التي تقام على قطط ارا  ال  -أ-36المادة

دري او ممر يقل عروه عن ن نة امتار وعلى ان ال يزياد عادد الشاقر فاي 

 ( شقر.8المبنى على )
يج  توفير مواق  سايارا  مكشاوفة أو مساقوفة فاي قطعاة األر  التاي  - 

 يقام عليها البناء ومن الشروع التالية:

 ال يجوز ترخيص اع بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقا  -1

المطلوبة لكامال البنااء المساموح باه علاى قطعاة االر  بماا النظار 

 ترخيصها.  عن المساحا  المطلو 

( ماان هاا ه ال قاارة اذا كاناات المواقاا  1مااط مراعاااة مااا ورد فااي البنااد ) -2

التي تم ت مينها اقل من العدد المطلاو  لكامال البنااء فللجاان المختصاة 

رح او عااادد الشاااقر الموافقاااة علاااى تااارخيص مسااااحا  البنااااء المقتااا

المواقاا  المؤمنااة وال يجااوز التاارخيص  لااىالمقترحااة بمااا ال يزيااد ع

 مساحا  زائدة او شقر زيادة على المواق  المؤمنة. ألعمستقب ح 

ح واحاداح كاام ح عناد حساا  عادد  -3 يتم احتسا  الجازء مان الموقا  موق اا

 المواق  المطلوبة بموج  ه ا النظام.

المخصااص لمواقاا  ساايارا  ماان االرت ااا   يسااتثنى الطااابر االروااي -4

%( مان مسااحته 25المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما ال يزيد على )

 خدما  عامة للمبنى.

تستثنى مساحا  مواقا  السايارا  فاي التساوية مان احتساا  النسابة  -5

  .نشائية للمبنىالمئوية للبناء على أن تراعى الس مة اإل
يجااوز للجنااة المختصااة السااماح بإقامااة مواقاا  باسااتثناء المناااعر السااكنية  -ي

ساايارا  فااي االرتااداد األمااامي شااريطة التقيااد ب بعاااد المواقاا  المنصااوي 

( ماان هاا ا النظااام وتاا مين حريااة المناااورة للاادخول 37عليهااا فااي المااادة )

 والخروي.
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يجوز للجنة قبول مواق  سيارا  مكشوفة في االرتدادا  الجانبية والخل ياة  -د

 -ي:شريطة ما يل

 توفير العر  الصافي للمواق .  -1

ت مين االرتداد االمامي خل  تلاك المواقا  وعادم اساتم له بشاكل يمناط  -2

 حركة المواق . 

 أن ال يقل الحد االدنى ل تحة الدخول للمواق  عن العر  الصافي لها.  -3

 ت مين حرية المناورة للدخول والخروي للمواق  ومن حدود القطعة. -4

الحد األدنى لعدد مواق  السيارا  الواجــــ  توافرها ل ســــتعماال   يكون -هـ

 -:المختل ة حس  ما هو مووح أدناه
 

 عدد المواق  المنطقة / المشرو 

 ري ايح يح  ح المناعر الساكنية )أح

 زراعي(
 

م 300موق  واحاد لكال 
2
مان المسااحة اإلجمالياة للبنااء أو موقا   

 لكل شقة أيهما اكثر عددا.

 .موق  لكل شقتين لمناعر السكنية )د(ا

م 100موق  واحد لكال  المناعر والمجمعا  التجارية
2
مان المسااحة االجمالياة للبنااء ماط تاوفير  

العاااادد المطلااااو  ماااان المواقاااا  ل سااااتعماال  المتنوعااااة األخاااارى 

وخ فاه( والتاي  قاعاا ح مسارحح حسياحية مطاعم بالمجمط)مقاهيح

 لها أيهما أكثر عددا.يتطل  ت مين مواق  اوافية 

 موق  واحد لكل مهنة . المهن التي ترخص ومن السكن

المنااااااااعر الصاااااااناعية والحرفياااااااة 

 والمستودعا  

م200موقااا  لكااال 
2
المسااااحة االجمالياااة للبنااااء وموقااا  لكااال  مااان 

م50
2
 من المساحة اإلجمالية للمكات  التابعة لها . 

ر العادد المطلاو  مان موق  واحد لكال أرباط غارد فندقياة ماط تاوفي ال ناد 

بمااا فيهااا صاااال  األفااراح وقاعااا   المواقاا  ل سااتعماال  األخاارى 

 وموق  لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية .المؤتمرا  وغيرها 

م 75موق  واحد لكل  دور العبادة
2
 من المساحة االجمالية للبناء. 

م 100موق  واحد لكل  دور الحضانة وريا  األع ال
2

 .نة أو الرووة من مساحة الحضا

مراكااااااز المعااااااار  والمااااااؤتمرا  

وقاعاااااااا  المناسااااااابا  وصااااااااال  

 األفراح وصاال  العر  

م 20موق  واحد لكل 
2
 من المساحة اإلجمالية للبناء. 

الااااوزارا  والاااادوائر والمؤسسااااا  

 العامة

م 20موق  لكل 
2
 من المساحة اإلجمالية للبناء. 

 المكات  

 المراكز االجتماعية 

 و  مراكز البح

 العيادا  البيطرية 

المراكز الصحية والطبية والعياادا  

 والمختبرا  

 البنوي والمؤسسا  المالية 

 المدار  الخاصة والمكتبا  العامة 

المتاااااااح  ومؤسسااااااا  المجتمااااااط 

 المدني 

 خدما  الطوارئ

 

م 50موق  لكل 
2
 من المساحة اإلجمالية للبناء. 

 النوادع الرياوية والم ع  

 الكليا ح المعاهد الجامعا ح 

 الصاال  الرياوية

م 25موق  واحد لكل 
2
 من المساحة اإلجمالية للبناء. 

م 100موق  واحد لكل سارير أو حاوانة إواافة إلاى موقا  لكال  المستش يا  
2
 

 من المساحة اإلجمالية للبناء.

م 100موق  واحد لكل  المدار  الحكومية
2
 من المساحة اإلجمالية للبناء. 
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م 40موقاا  واحااد لكاال  السياحية والمقاهي  المطاعم
2
ماان مساااحة المطعاام أو المقهااى بمااا فيهااا  

 مساحة السدد .

مكاتاااا  تاااا جير الساااايارا ح مراكااااز 

 تدري  السيارا 

موق  واحاد لكال سايارة مساجلة فاي المكتا  أو المركاز وبحاد أدناي 

م 50( مواقااا  سااايارا  ويضااااد موقااا  لكااال 10)
2

مااان مسااااحة 

 المكت  أو المركز.

م 100موق  واحد لكل  لمتنزها ا
2

من مساحة األر  إوافة إلى تاوفير عادد 

 من المواق  ل ستعماال  األخرى داخل حدود المتنزها .

 مجمو  المواق  لكل استعمال ومن المبنى. المتعدد االستعمال والمباني العامة

م 150موق  واحد لكل  سكن الطلبة ح سكن عمالي
2
 بناء.من المساحة اإلجمالية لل 

م 100موقاا  واحاااد لكاال  مشاريط الطاقة المتجددة
2
مااان المساااحة اإلجمالياااة للبناااء المقاااام  

 لخدمة المشرو .

 

يجوز للمجلس اصدار تعليما  خاصة يحدد فيها الحد االدناى لعادد المواقا   -و

 ألع استعمال لم يرد ذكره ومن االستعماال  المبينة اع ه. مطلوبةلا

المواق  المشار اليها في ه ه الماادة داخال حادود البنااء او إذا لم يتم ت مين  -ز

االر  المقام عليها ه ا البناء فيجوز قبول ت مين ها ه المواقا  فاي قطعاة 

مجاااورة او مقابلااة للبناااء شااريطة ان تكااون هاا ه القطعااة مصاادقة بصاا ة 

 استعمال مواق  سيارا .

او المصاامم او اذا نااتت بسااب  خطاا  فنااي خاااري عاان إرادة مالااك البناااء  -1-ح

المشرد إلماء للموق  تساتوفي لجناة التنظايم المختصاة عان كال موقا  

  -ملمى البدل المنصوي عليه في الجدول التالي :
 

الباااااااااااااادل 

 بالدينار

للمناااااعر  

 السكنية 

البااااااااااااااااادل 

بالااااااااااادينار 

للمنااااااااااعر 

التجاريااااااااة 

والمعاار  

 والمكات 

الباااااااااادل بالاااااااااادينار 

للصاااناعا  الخ ي اااة 

والحرفيااااة والتقنيااااة 

 تودعا  والمس

الباااااااادل بالاااااااادينار 

للصاااااااااااااااااااااااناعا  

المتوسطة والثقيلة 

 والمصانط الكبيرة 

البادل بالاادينار 

 للمنشاااااااااااااا  

 الزراعية 

 البدل بالدينار

ل بنيااة متعااددة 

االسااااااااااااااتعمال 

والمبااااااااااااااااااني 

العامة واألبنياة 

واامن مشاااريط 

الطاقااااااااااااااااااااااااة 

 المتجددة 

3000 6000 3000 5000 1000 5000 

 

 تين( من ه ه ال قرة تستوفي بلديا  ال ئ1) على الرغم مما ورد في البند -2

 %( من بدل مواق  السيارا .50الثالثة )و الثانية

يج  أن تود  مبال  رسوم بدل مواق  السيارا  التي يتم استي اةها فاي  -3

صااندو  خاااي إلنشاااء مواقاا  عامااة للساايارا  وال ين اار منااه اال لهاا ه 

 الماية.

لمكشااوفة أو المسااقوفة المنصااوي ال يجااوز اسااتعمال مواقاا  الساايارا  ا -ع

 عليها في ه ه المادة ألع استعمال رخر.
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ح  -1-ع للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فو  بناء كاان قائماا

%( مان بادل المواقا  20واستي اء  ما نسابته ) 1/1/2017قبل تاريخ 

المنصااوي عليهااا فااي هاا ه المااادة فااي حااال تعاا ر امكانيااة تاا مين هاا ه 

 واق .الم

 1/1/2017لمايا  مانح رخاص المهان فاي األبنياة القائماة قبال تااريخ  -2

والمرخصة حس  األصول ويتع ر تا مين المواقا  اإلواافية المطلوباة 

له ه المهن وفار أحكاام ها ا النظاام فياتم اساتي اء رسام سانوع مقاداره 

(  75)و( دينار تضاد على رخصة المهان لبلاديا  ال ئاة األولاى 100)

 لبلديا  ال ئة الثالثة . اح ( دينار50لبلديا  ال ئة الثانية و)ديناراح 
 

 يكاااون الحاااد األدناااى ألبعااااد مواقااا  السااايارا  وممراتهاااا حسااا  زاوياااة - أ-37الماااادة

 -االصط اد أو الوقود على النحو التالي:

في حال الوقود الماوازع للممارا ح يكاون الحاد األدناى لطاول موقا   -1

(م والحد األدناى 2,5نى لعر  الموق  )(م والحد األد5, 5السيارة  )

 (م .4لعر  المسر  )
 

( درجااة يكااون الحااد االدنااى لطااول 30فااي حااال الوقااود فااي زاويااة ) -2

(م والحاد 2,5والحد االدنى لعار  الموقا  ) (5,25موق  السيارة )

 (م .4االدنى لعر  المسر  الواحد )

( درجااة يكااون الحااد االدنااى لطااول 45فااي حااال الوقااود فااي زاويااة ) -3

(م والحد 2,5(م والحد االدنى لعر  الموق  )5,25موق  السيارة )

 ( م.5االدنى لعر  المسر  الواحد )

( درجاةح يكاون الحاد األدناى لطاول 90في حاال الوقاود علاى زاوياة ) -4

(م والحد 2,5(م والحد األدنى لعر  الموق  )5,25موق  السيارة )

 (م.5,5األدنى لعر  المسر  )

(متارا 25التاي تخصاص لموقا  السايارة الواحادة ) يكون معادل المسااحة -  

مربعا وتشمل ه ه المساحة الممرا  المخصصة ل لت اد ومكاان الموقا  

 دخوال وخروجا .

(م حدا أدنى ويعناي المساافة الرأساية 2,25يكون صافي ارت ا  الموق  ) -ي

مااان أرواااية الموقااا  إلاااى أسااا ل الساااق  أو أع عنصااار إنشاااائي أو أع 

 كهروميكانيكية. تمديدا  وتجهيزا 
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يجاا  أن ال تتجاااوز نساابة مااي ن المماارا  الداخليااة التااي يساامح بوقااود  -د  

 %(.5السيارا  على جانبيها )
 

يج  أن تتوافر في مماّرا  الادخول والخاروي والممارا  الداخلياة لمواقا   -38المادة
 -السيارا  الشروع التالية:

 المقطط الطولي: -أ 
%( مااان  ربطهاااا بالمساااطحا  الداخلياااة 20أن ال يتعااادى ميااال الطااار  )

( 5%( وبطااول )10وبااالطر  الخارجيااة ب قسااام ال يزيااد ميلهااا علااى )
ح حاراح علاى كامال عار   خمسة امتار على االقل وعلاى أن ياؤمن ارت اعاا
الطرياار وقاادره متااران علااى األقاال ويجااوز قبااول مياال ناباات علااى عااول 

تاي يكاون المبارر %( في الحااال  ال20الرام  على أن ال يتعدى ميلها )
 فيها ل لك تخ يا الطمم أس ل الرام . 

 المقطط العروي: -  
( ن ناااة أمتاااار ونصااا  لمواقااا  3,5ان ال يقااال عااار  الطااار  عااان )

( ساتة أمتاار اذا 6( سايارة و )30السيارا  التي ال يزياد عاددها علاى )
( موق اااح وفااي حااال تااوافر ماادخل 30كااان عاادد المواقاا  يزيااد علااى )

عان بعضاهما يشاترع أن ال يقال عار  الطريار عان ومخري مساتقلين 
 ( ن نة أمتار ونص  مهما بل  عدد المواق .3,5)

 المنعط ا : -ي 

( خمساة أمتاار وأن 5أن ال يقل نص  قطر المنعطا  الاداخلي عان ) -1

( نمانيااة أمتااار 5ح8ال يقاال نصاا  قطاار المنعطاا  الخااارجي عاان )

 ( سيارة.30)ونص  لمواق  السيارا  التي ال يزيد عددها على 

( خمساة أمتاار وأن 5أن ال يقل نص  قطر المنعطا  الاداخلي عان ) -2

( أحااد عشاار متااراح 11ال يقاال نصاا  قطاار المنعطاا  الخااارجي عاان )

 ( سيارة .30لمواق  السيارا  التي يزيد عددها على )

يجااوز للجنااة تاارخيص مواقاا  ال تتاااح للساايارا  فيهااا إمكانيااة الاادوران  -د

  ال نياة او صامر مسااحة البنااء بعادد ال يتجااوز داخلهاا بساب  الصاعوبا

 أربعة مواق  سيارا  باستثناء االرتداد االمامي.
 

 -يج  أن تتوافر في أماكن اصط اد السيارا  ما يلي: -39المادة

أن تكون ومن حدود قطعة األر ح وال تتعار  مط حرية حركاة الساير   -أ 

ر بين المواقا  والطريار من وإلى المواق  المقررة للبناء وحركة المرو

 أو الطر  المحاذية للقطعة.
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( سااتة أمتااار 6أن يكااون الحااد األدنااى ألبعاااد كاال مكااان انتظااار بطااول ) -  

 ( ن نة أمتار.3وبعر  )
 

للجناااة المختصاااة أن تسااامح للمالاااك باساااتخدام المواقااا  اآللياااة )باساااتخدام  -40الماااادة

 -المصاعد( في األبنية على أن يقدم:

 فنية للموق  اآللي المقترح.دراسة   -أ 

خطاااة لحركاااة المااارور فاااي المواقااا  وألمااااكن دخاااول السااايارا  فياااه  -  

 وخروجها منه.

 .أع موافقا  مطلوبة من أع جها  أخرى -ي
 

ال يجوز إشامال أع مبناى أو منشا ة قبال الحصاول علاى إذن إشامال خطاي    -أ -41المادة

و المنشااا ة لشاااروع مااان اللجناااة المختصاااة للت كاااد مااان مطابقاااة المبناااى أ

الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعا  والشروع والمتطلبا  األخارى 

 تحددها اللجنة المختصة وال يجوز إصداره إذا كان مخال ا ل لك.  يالت

 على المالك بعد االنتهااء مان تن يا  أعماال اإلعماار وفقاا لرخصاة اإلعماار - 

 معتمد له ه الماية. تقديم عل  إلصدار إذن اإلشمال وفر النموذي ال

شامال تتحقار اللجناة المختصاة مان مطابقاة لمايا  الحصاول علاى إذن اإل  -ي

 اإلعمار لشروع الترخيص ويكون ذلك بعد االنتهاء من :

أو االستعمال ل غرا  التي شايد مان  ل شمالإنشاء البناء وجاهزيته  -1

 أجلها.

لماداخل والمخااري توفير العادد الا زم مان مواقا  السايارا  وتاوفير ا -2

 لها.

 توفير خدما  البناء المنصوي عليها في ه ا النظام. -3

 تامين ربار او خزانا  تجميط المياه. -4

مين خزانا  بمعدل خزان بسعة ال تقل عن مترين م عبين لكل وحدة  ت -5

 سكنية.

 تنسير المساحا  الخضراء. -6

 من الموقط. إزالة األبنية المؤقتة واألنقا  ومخل ا  البناء -7

التاااي  ل بنياااة ل شاامالموافقااة الااادفا  الماادني علاااى جاهزيااة المبناااى  -8

 يشترع فيها الحصول على موافقة الدفا  المدني.
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جميط الدوائر والمؤسسا  العامة والخاصة والشركا  المكل ة بتزويد  ىعل  -د

 األبنية بالمياه والكهرباء والهات  والصرد الصحي وغيرهاا مان الخادما 

رخااص المهاان والحاارد عاادم إيصااال تلااك  بإصااداروعلااى الجهااا  المعنيااة 

الخدما  ألع بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها 

قبل الحصول على إذن اإلشامال مان لجناة التنظايم المختصاة باساتعمال ذلاك 

 البناء للماية التي رخص إنشاةه من أجلها. 

ل ساانتين ويجااوز تجديااده عنااد الطلاا  و للمالااك تكااون ماادة إذن االشااما -1-هااـ

الحصول على إذن إشمال في حاال إجاراء أع تعاديل أو إواافة أو تمييار 

فااي اإلعمااار بناااء علااى قاارار ماان لجنااة التنظاايم المختصااة لتجديااد إذن 

االشمال ألع بناء مطابر لشروع الرخصاة او تام تعديلاه او جار  علياه 

 إجازته حس  األصول.  إوافة أو تعديل او تميير بعد ان تتم

ن البنااء المكتمال إ( مان ها ه ال قارة فا1على الرغم مما ورد فاي البناد )  -2

ماان حيااث األحكااام التنظيميااة الااواردة فااي هاا ا النظااام والاا ع ال يجااوز 

شاامال لماادة خمااس ساانوا  ويجااوز إإوااافة أع إعمااار عليااه يماانح إذن 

 تجديده عند الطل .
 ع من الحاال  التالية:أفي يكون إذن اإلشمال ملمى  حكما  -و 

ذا صاادر بناااء علااى بيانااا  أو معلومااا  كاذبااة أو مضااللة أو مخططااا  إ -1

 غير صحيحة. 

ح  اذإ -2  أو التعليما ح أو خال  مخططا  الترخيص.  ل نظمةصدر خ فا

 
فااي حااال إلماااء إذن اإلشاامال وفاار أحكااام ال قاارة )و( ماان هاا ه المااادة تصاادر  -ز

 خطارا للمالك لتصوي  المخال ة خ ل المدة المحددةإلجنة التنظيم المختصة 

 فيه.

 

جنة المختصة حصر المباني الترانية داخل منطقة البلدياة  وتصاني ها لعلى ال -42المادة

وتقييمها بالتنسير مط الجها  ذا  الع قة وبما يت ار ماط أحكاام التشاريعا  

 -ر ذلك ما يلي :الناف ة وتثبيتها على المخططا  التنظيمية وعليها لتحقي

ت فها او تخريبها او إلحا  أع ورر بهاا إحظر هدم المباني الترانية او   -أ

 ع جزء منها او إلصا  اإلع نا  عليها.أاو فصل 

الجهااا  المختصااة وفاار التشااريعا  النافاا ة فااي  موافقااةالحصااول علااى  - 

 حال وقو  العقار في منطقة مجاورة للمواقط التاريخية واألنرية.
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على المالك أو المهند  أو المقاول حس  مقتضى الحالح وتحت عائلاة  -ي

المسؤوليةح وق  العمل فوراح وإخطار الجها  المعنية عند العثاور علاى 

 أع رنار أو مواقط أنرية في األماكن التي تجرع فيها أعمال اإلعمار.

ل مط مراعاة أحكاام ال قارة )أ( مان ها ه الماادة ال يجاوز إجاراء أع تعادي  -د

على المباني الترانية المشتملة على عناصر معمارية ترانية إال بموافقة 

ح  خطيااة ماان اللجنااة المختصااة وبالتنسااير مااط الجهااا  ذا  الع قااة وفقااا

 للتشريعا  الناف ة.

 نه يحظر البناء على تلك االر .إذا هدمت المباني الترانية فإ -هـ
 

الجهااااا  ذا  الع قااااة الموافقااااة للجنااااة التنظاااايم المختصااااة بعااااد موافقااااة  -43المااااادة

  -على ما يلي:

 

إقامااة محطااا  المحروقااا  فااي المناااعر الصااناعية و متعاادد االسااتعمال و  -أ

التجاااارع باساااتثناء التجاااارع المحلاااي واساااتي اء رساااوم ترخيصاااها وفقاااا 

 لرسوم متعدد االستعمال ووفقا للشروع التالية : 

جهاااة ال تقااال عااان وبوا 2( م900ن ال  تقااال مسااااحة القطعاااة عااان )ا -1

 . 2(م25)
 ( متراح.16أن ال تقل سعة الطرير لواجهة القطعة المتاخمة لها عن ) -2

( أمتااار وإذا كااان 5أن ال تقاال االرتاادادا  ماان الجهااا  جميعهااا عاان ) -3

للقطعة أحكام تنظيمية مصادقة بارتادادا  أعلاى مان ذلاك فيجا  التقياد 

 باالرتدادا  المنصوي عليها في ه ه األحكام .

توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن  -4

 دورا  المياه المخصصة للعاملين في المحطة.

 التقيد بتعليما  محطا  المحروقا  الصادرة عن الجها  المعنية. -5

يسمح بإقامة عابقين في موقاط محطاة المحروقاا  شاريطة أن ال يزياد  -6

ر و أن ال تتجااوز النسابة المئوياة للبنااء ( أمتاا10ارت ا  البناء على )

%( ماان مساااحة القطعااة بمااا فااي ذلااك المظاا   واألبنيااة 50) لااىع

واسااااتعمالها ألع ماااان المايااااا  المسااااموحة واااامن صاااا ة  ال رعيااااة

ح ألحكام ه ا النظام  .االستعمال المصدقة للقطعة وفقا

تخصاايص جاازء ماان مساااحة أر  المحطااة لمايااا  شااحن الساايارا   -7

  .ة بالطاقةالكهربائي
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إقامة قاعا  المناسبا  وصاال  األفراح في  مناعر متعدد  االستعمال و  - 

 التجارع باستثناء التجارع المحلي وفقا للشروع التالية: 

وبواجهاااة ال تقااال عااان  2(م1000أن ال تقااال مسااااحة القطعاااة عااان ) -1

ح. 25)  ( متراح مربعا

( متاراح 14مة لهاا عان )أن ال تقل سعة الطرير لواجهة القطعة المتاخ -2

( متاراح فا كثر فيجا  تا مين عريار 20وفي حال كانت ساعة الطريار )

فرازها من القطعة وعلى ان ال تقاام علاى إ( أمتار يتم 6خدمة بسعة )

 او المحاور المرورية. الناف ةأع من الطر  الدائرية او 

( أمتااار واذا كااان 5أن ال تقاال االرتاادادا  ماان الجهااا  جميعهااا عاان ) -3

للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادا  أعلى مان ذلاك فيجا  التقياد 

 باالرتدادا  المنصوي عليها في ه ه األحكام .

 لتزام باألحكام المتعلقة بمواق  السيارا  الواردة في ه ا النظام.اال -4

 التقيد ب ع تعليما  تصدر عن المجلس متعلقة ب لك. -5
 

 -سكنية خاري مناعر التنظيم على النحو التالي :يكون ترخيص األبنية ال -44المادة

 -تطبر األحكام التنظيمية أدناه على األبنية السكنية خاري التنظيم: -أ
 

مساحة 

األر  

بالمتر 

 المربط

عدد  الحد األدنى ل رتدادا 

 الطوابر
النسبة  ارت ا  البناء

المئوية 

 السطحية
 الخل ي الجانبي األمامي

 2م 1000

 وأقل 
م  باستثناء 9 ورود 2 م4 م4 م7

 عابر الرود

10 % 

 2م 1001

إلى 

 2م2000

م  باستثناء 9 ورود 2 م5 م5 م 8

 عابر الرود

10 % 

 2م 2001

إلى 

 2م4000

م  باستثناء 9 ورود 2 م  7 م5 م 10

 عابر الرود

10 % 

أكثر من 

 2م  4000
م  باستثناء 9 ورود 2 م10 م5 م 15

 عابر الرود

% وبحد 10

أعلى 

 2(م1000)

 

لخدماااة اغااارا  المشااارو  وااامن  2(م20يجاااوز إقاماااة بنااااء بمسااااحة ) - 

االرتااداد األمااامي وال تحتساا  هاا ه المساااحة ماان واامن النساابة المئويااة 

المقااررة شااريطة إزالتااه عنااد علاا  الجهااا  المعنيااة ذلااك دون ان يترتاا  

 عليها أع تعويضا .
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المتقااادم  اذا تعااادد ماااالكو قطعاااة أر  فتصااادر الرخصاااة باسااام الشاااريك -ي

 -للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:

أن تكااون مساااحة البناااء المنااوع إنشاااةه او ترخيصااه مساااوية للنساابة  -1

المئوية من مساحة  الحصص التي تعود لطالبي التارخيص علاى أن ال 

 . 2(م1200تقل مساحة ه ه الحصص عن )

%( ماان مساااحة 51تقااديم موافقااة خطيااة ماان مااالكي مااا ال يقاال عاان ) -2

  المنوع إقامة البناء عليها لمايا  تحديد موقط البناء المطلاو  االر

ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمال بموجباه المساؤولية القانونياة فاي 

 حال اعترا  اع شريك رخر لم يكن قد حصل على موافقته.

احضااار مخطااا موقااط عااام لاا ر  يبااين الشااوار  والطاار  واالبنيااة  -3

 ا  للبناء المطلو  ترخيصه.القائمة على االر  واالرتداد

توفير وع  االرتدادا  الجانبية المنصوي عليها في ه ا النظام باين  -4

 االبنية المنوع اقامتها على قطعة االر  الواحدة.

 التقيد ب ع شروع خاصة ت روها لجنة التنظيم المختصة. -5
 

 

    -لنحو التالي:يكون ترخيص المنش   الزراعية خاري مناعر التنظيم على ا -45المادة

ح للشروع التالية : -أ  -ترخص حظائر الحيوانا  والدواجن وفقا

في وزارة البيئة على إقامة المشرو  والتقياد اللجنة المختصة موافقة  -1

 التام بالشروع الملحقة بها.

إقامااااة هاااا ه المشاااااريط فااااي المناااااعر المخصصااااة علااااى مخططااااا   -2

تنظايم اساتعماال  األراواي استعماال  االراوي المعتمدة حس  نظاام 

 الناف  أو اع مخططا  يتم اعتمادها بدال عنها.

%( مااان مسااااحة أر  المشااارو  باألشاااجار 25زراعاااة ماااا نسااابته ) -3

 المناسبة.

 -ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروع التالية : - 

 موافقة اللجنة المختصة في وزارة الزراعة على إقامة المشرو . -1

ترخيص إنشاء وتشميل معاصر الزيتون الصادرة  التقيد بتعليما  -2

 عن الجها  المختصة ب لك.

إقامة المشارو  فاي المنااعر المخصصاة علاى مخططاا  اساتعماال   -3

االراوااي المعتماادة حساا  نظااام اسااتعماال  األراوااي النافاا  أو اع 

 مخططا  يتم اعتمادها بدال عنها.
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باألشااجار  %( ماان مساااحة أر  المشاارو 25زراعااة مااا نساابته ) -4

 المناسبة.
 ( خمسة عشر متراح من كل جهة.15أن ال تقل االرتدادا  عن ) -5

 %( من مساحة القطعة.20) لىأن ال تزيد النسبة المئوية للبناء ع -6

 ( انني عشر مترا.12يكون الحد االعلى ل رت ا  ) -7
 

 

ح  -أ-46الماادة للشااروع  تاارخص معاماال الطااو  والااب ع ومناشاير الحجاار والرخااام وفقااا

 -التالية:

فااي  المختصااةلجنااة الالحصااول علااى الموافقااة إلقامااة المشاارو  ماان  -1

 وزارة البيئة والتقيد التام بالشروع الملحقة بالموافقة. 

تقاااام هااا ه المشااااريط فاااي المنااااعر المخصصاااة لهاااا علاااى مخططاااا   -2

استعماال  االراوي المعتمدة حسا  نظاام اساتعماال  األراواي النافا  

 خططا  يتم اعتمادها بدال عنها.أو اع م

يخضااط تاارخيص إقامااة األبنيااة لمعاماال الطااو  والااب ع ومناشااير الحجاار  - 

 -والرخام ل حكام التالية:

 (خمسة عشر مترا عن كل جهة.15أن ال تقل االرتدادا  عن ) -1

 %( من مساحة القطعة.20أن ال تزيد النسبة المئوية للبناء على ) -2

 ( تسعة أمتار.9عابقا واحدا بارت ا  ال يزيد على )أن يكون البناء  -3
 

 

للجناة المختصاة الموافقاة علاى تارخيص دور العباادة وأع منشا ة حكومياة  -أ-47المادة

قاار  واامن أع اسااتعمال ماان االسااتعماال  الااواردة علااى مخطااا التنظاايم الم 

ويطبر عليهاا واع  االرتادادا  الجانبياة والخل ياة لا لك االساتعمال وامن 

عر السكنية وبما يت ر مط تعليما  الجها  المختصاة وتساتوفى عنهاا المنا

 الرسوم المقررة ل لك االستعمال.

 

إذا كاناات قطعااة أر  تقااط علااى عااريقين متقاااععين أحاادهما واامن منطقااة  -  

تجاريااة واآلخاار واامن منطقااة سااكن فتطباار أحكااام المنطقااة التجاريااة علااى 

ار  التجاارع علاى أن ال عمر يعادل مثلاي عار  القطعاة الواقاط علاى الشا

( متاراح شاريطة تا مين االرتاداد الجاانبي عان حاد 50يزيد ذلك العمار علاى )

القطعة المجاورة لها بعد ذلك العمر وحس  األحكام التنظيمية المقررة لتلك 

 المنطقة.
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إذا كانت قطعة أر  بين عريقين أحدهما تجارع واآلخر سكن تطبر أحكام  -ي

ل القطعااة ماان حيااث االسااتعمال علااى أن تااؤمن الطرياار التجااارع علااى كاماا

( متراح من الشار  التجارع حس  أحكام 18االرتدادا  القانونية بعد عمر )

الواقعاة علاى  منطقة الساكن الواقعاة وامنها وال يسامح باساتعمال الواجهاة

 الشار  السكني والواجها  الجانبية ألغرا  تجارية.

ناء ومن منطقة التجاارع الطاولي للجنة المختصة الموافقة على ترخيص ب  -د

 -كما يلي: 

اذا كانت القطعة منظمة بحكم تجارع عولي ويليه سكن ويمكان تقسايم  -1

فراز القطعاة الاى قطعتاين او اكثار وفقاا ل ساتعمال المقاررح فللجناة إو

المختصة الموافقة على  تارخيص بنااء واحاد متصال وممتاد علاى كا  

الطااابر االروااي ماان البناااء  االسااتعمالين شااريطة ان يكااون اسااتعمال

الواقط في الجزء التجارع ألغرا  تجارية والجزء الواقط في منطقة 

السكن ألغرا  الساكن علاى ان تساتوفى رساوم تارخيص البنااء لكال 

الموافقااة علااى ح  أو جاازء منااه عبقااا ل سااتعمال المقاارر كاال علااى حاادة

تاارخيص بناااءين من صاالين عليهااا عبقااا لكاال اسااتعمال منهااا شااريطة 

وفير مجمااو  االرتااداد المقاارر لكاا  االسااتعمالين بينهمااا وتسااتوفى تاا

رساااوم التااارخيص لكااال بنااااء وفقاااا ل ساااتعمال المقااارر علاااى مخطاااا 

  .التنظيم

ساكن وال يمكان تقسايم  ااذا كانت القطعاة منظماة تجارياا عولياا ويليها  -2

القطعة الى قطعتين او اكثر فللجناة المختصاة الموافقاة علاى تارخيص 

جازاء القطعاة أعليها وفقا ل ستعمال المقرر لكال جازء مان  بناء واحد

ويستوفى عن البناء رسم البناء التجارع إذا كانات نسابة الساكن فيهاا 

 %( من مساحة االر  . 20ال تتجاوز )

لكامال مسااحتها أو جازء اذا كانت القطعة منظمة ب حكام تجارع عولي  -3

لوجاود قطعاة م صاول عان الشاار  التجاارع وغيار متصال باه منها و

تاارخيص بناااء سااكن علااى كاماال القطعااة وفقااا ل حكااام  فيااتماخاارى 

دون اعتبااار للجاازء الماانظم للسااكن الواقااط خلاا  التجااارع المقااررة 

 تنظيما تجاريا منها ويستوفى عن البناء رسم ترخيص السكن.
تاارخيص الطواباار العليااا ماان البناااء  علااىللجنااة المختصااة الموافقااة   -4

لطاابر األرواي ألغارا  الساكن أو ألع اساتعمال التجارع باستثناء ا

 رخر تراه اللجنة مناسبا .
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يحتساا  ارت ااا  التجااارع الطااولي والمعااار  التجاريااة ماان منسااو    -5

رصااي  الطرياار التجااارع وال يجااوز فااتح ابااوا  جانبيااة ل بنيااة فااي 

 الطابر األروي ومن العمر التجارع.

ه الماادة إذا كانات قطعاة أر  مط مراعاة ما ورد فاي ال قارة )د( مان ها  -هـ

لها أكثر من ص ة استعمال وغير قابلة لافراز فيطبر على كامل القطعاة 

 االستعمال المقرر للجزء األكبر منها. 

إذا أقيم بناء على أر  وتام تحويال اساتعمالها فا  يساتوفى فار  رساوم  -و

عاان ذلااك الجاازء الماارخص ماان البناااء وانمااا تسااتوفى رسااوم االسااتعمال 

يد عن أع زيادة في البناء غير مرخصة وعن األبنية التي تقام عليه الجد

 فيما بعد.

ح ل سااتعمال المقاارر وفاار مخطااا التنظاايم واسااتمله   -ز  إذا رخااص بناااء وفقااا

مالكاااه الساااتعمال رخااار وعااادلت أحكاااام التنظااايم إلقااارار ذلاااك االساااتعمال 

م فيستوفى مان المالاك فار  الرسام باين االساتعمالين كماا تساتوفى رساو

 التجاوز والمواق  وفقا ل ستعمال الجديد.

إذا نتت عن االستم ي للن ط العام )شار  أو حديقة( تجااوز للبنااء القاائم  -ح 

على االرتداد أو النسبة المئوية ف  يتم احتسا  رسوم تجااوز علاى ذلاك 

 البناء. 

تستثنى من النسابة المئوياة والنسابة الطابقياة فاي كال عاابر مان عوابار  -ع

( علاى ان ال ياتم 2م25بناء مساحة بيت الدري والمصعد وبحاد اعلاى )ال

 غاية اخرى. ألعاستم لها 

للجنة المختصة الموافقاة علاى تارخيص ح ارة تجميعياة مصامتة وامن   -ع 

االرتداد المسموح به لمالك االر  وفي الموقط ال ع تراه اللجنة مناسبا 

 رين حدا أدنى.(م مت2شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة )
تستوفى رسوم الترخيص على المشاريط التي تقام خاري مناعر التنظايم  -ي 

 بما يمانلها من المشاريط التي تقام داخل مناعر التنظيم .

ال تسااتعمل مناااعر السااكن الخاااي محاادود االرت ااا  و السااكن االخضاار   -ل

 الري ي والسكن الزراعي اال للسكن ودور العبادة.والسكن 
يجاااوز اساااتعمال العقاااارا  المحاذياااة للطااار  الدائرياااة أو النافااا ة أو  ال  -م

المحااااور المرورياااة الرئيساااية للماياااا  التجارياااة أو الصاااناعية اال بعاااد 
الحصول على موافقة وزارة االشمال العاماة واإلساكان وموافقاة مجلاس 
التنظاايم األعلااى علااى هاا ه االسااتعماال  مااط االلتاازام باألحكااام التنظيميااة 

 .ى الواردة في ه ا النظاماألخر
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ال تحتساا  االرتاادادا  القانونيااة المقااررة حساا  أحكااام التنظاايم واامن   -ن

 المساحا  المطلو  توفيرها كساحا  لط   المدار .

جرة بمنااعر التنظايم كافاة للجنة المختصة ترخيص مواق  سيارا  باأل -  

 وفقا لتعليما  يصدرها المجلس له ه الماية.

على اساطح االبنياة القائماة وبموافقاة ء خ يا لتوليد الطاقة يسمح بإنشا  - 

اللجناااة المختصاااة شاااريطة ان تكاااون االبنياااة مرخصاااة حسااا  األصاااول 

 وحاصلة على إذن اشمال سارع الم عول.

علاااااى ال نااااااد  والمستشااااا يا  ودور الساااااينما والمساااااارح ومخاااااازن  -د

ال  ومساااتودعا  التبرياااد الكبيااارة والمجمعاااا  التجارياااة واع اساااتعما

تقتضااي عبيعتهااا اسااتمرارية تااوافر التيااار الكهربااائي تركياا  مولاادا  

ح   ل سااساحتياعيااة ذاتيااة التشااميل لمواجهااة المتطلبااا  الضاارورية وفقااا

 والمواص ا  التي تحددها الجها  ذا  الع قة. 

ال يجوز البناء في األراوي الخ ء المقيدة او الشديدة االنحدار والقابلاة  -ي

النااازال  والتااي ياااتم تحدياادها علاااى المخططااا  التنظيمياااة ل نهيااار أو ا

 المقررة.
 

        

حكام التنظيمية المتعلقة بارت ا  البناء الواردة في ه ا النظام مط مراعاة األ -أ-48المادة
 ينش  الرود في المناعر المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي:

مساااحة الطااابر المااراد  %( ماان50) علااىأن ال تزيااد النساابة المئويااة  -1
 نشاء الرود عليه.إ
م( من منسو  سطح الطابر 3,5) علىن ال يزيد ارت ا  عابر الرود أ -2

 نشاء الرود عليه.إالمراد 

تا مين ارتادادا  ماان الجهاا  جميعهااا للارود عان حاادود ساطح الطااابر  -3
المراد إنشاء الرود عليه بما ال يقل عن نص  االرتدادا  المقاررة فاي 

المقاااام عليهاااا البنااااء ويساااتثنى مااان ذلاااك بيااات الااادري  لااا ر م النظاااا
 والمصعد. 

( ماان هاا ا النظااام للجنااة المختصااة 16علااى الاارغم ممااا ورد فااي المااادة ) - 
الموافقة على إقامة عاابر ساطح علاى الواجهاة األمامياة فاو  رخار عاابر 
ح ألحكام ه ا النظام ل بنية  المقترحة في المناعر الساكن ية مسموح به وفقا

 -د(على النحو التالي : يح  ح )أح
مان  %(20)ان ال تزيد مساحته ومساحة بيات الادري والمصاعد علاى  -1

  .خيرمساحة الطابر األ
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 م( من منسو  سطح الطابر األخير.3,25أن ال يزيد ارت اعه على ) -2

ن يتباط عااابر الساطح للطااابر األخيار ماان البنااء ويتصاال باه بواسااطة أ -3

 دري داخلي.

ال يكااون لااه أع منافااا  علااى المساااحة المتبقياااة ماان سااطح البنااااء  أن -4

 المخصص  لخدما  كامل المبنى.

 أن ال تتري في سطحه أع فتحة تؤدع الى ذلك السطح. -5

أن ال يستعمل ذلك السطح ألع غر  مهما كان باستثناء خ يا الطاقاة  -6

 الشمسية.

نساو  ساطح أن يكون منساو  الساطح الخرسااني لها ا الطاابر مان م -7

 بيت الدري.
 

 -يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير االحترازية التالية: -49المادة

مخاعبااة الجهااا  المعنيااة بإيصااال الخاادما  لوقاا  تقااديم خاادماتها عاان    - أ

 ووا . المبنى ال ع وقعت فيه مخال ا  الى حين تصوي  األ

 ب عل المالك ورواه:للجنة المختصة في حال تعدد المخال ا  او تكرارها  -  

 رفا علبه بإصدار تراخيص بناء جديدة. -1

 .رفا علبه بتجديد تراخيص بناء سبر له الحصول عليها من اللجنة -2
 

( مان القاانون للاوزير تكليا  أع 6( و)4لماياا  تطبيار أحكاام الماادتين )   -أ-50المادة

صااين ماان مااديرع المركااز او مااديرع الشااؤون البلديااة او المااوظ ين المخت

باتخاذ اإلجراءا  المناسبة لمراقباة اعماال اللجناة المختصاة بماا فاي ذلاك 

االع   على قرارا  ها ه اللجناة وحضاور اجتماعاتهاا وفقاا لماا يقتضايه 

 قرار التكلي .

صدر  أاذا نبت بمقتضى ال قرة )أ( من ه ه المادة أن اللجنة المختصة قد  - 

ها او إعمارهاااا بصاااورة أع قااارار تنظيماااي كقااارار تنظااايم ار  او تقسااايم

مخال ااة ل حكااام التنظيميااة أو التشااريعا  النافاا ة او أصاادر  قاارارا فااي 

معاملااة رخصااة او تاارخيص بوجااه غياار مشاارو  فيااتم ايقاااد القاارار او 

 الترخيص ورفعه مش وعا بتقرير الى الوزير.
للوزير بعد االع   على التقرير المرفو  اليه وفقا ألحكام ال قرة ) ( من  -ي

 جراءين التاليين:ع من اإلأه المادة اتخاذ ه 
إعااادة القاارار التنظيمااي او معاملااة التاارخيص او الرخصااة الااى اللجنااة  -1

 المختصة لتصحيح قرارها وفقا ألحكام التشريعا  الناف ة.
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إحالاااة الموواااو  الاااى مجلاااس التنظااايم األعلاااى التخااااذ القااارار وفقاااا  -2

 للص حية المخولة له بمقتضى القانون.
 

خر  كل مان ريعاق  بالعقوبا  المنصوي عليها في القانون أو أع تشريط   -أ-51المادة

 حكام ه ا النظام والتعليما  الصادرة بموجبه.أيخال  

ح ألحكاام الماادة ) -  ( مان القاانون إزالاة 38على لجنة التنظيم المختصاة وفقاا

 ا أع مخال ااة أو تجاااوز علااى أع ماان األحكااام التنظيميااة الااواردة فااي هاا

النظاام أو األحكااام الاواردة علااى مخططاا  التنظاايم المصادقة ل بنيااة التااي 

 تنش  بعد صدور ه ا النظام.

علااى الاارغم ممااا ورد فااي هاا ا النظااام اذا وقعاات فااي أع بناااء تجاااوزا  أو  -ي

شمال فللجنة المختصة مخاعبة الادوائر مخال ا  بعد الحصول على إذن اال

ل ة بتزوياد األبنياة بالميااه والكهربااء جميعها والمؤسسا  والشركا  المك

والهات  والصرد الصاحي وأع خادما  أخارى إليقااد تزوياد ها ا البنااء 

ب ع من ه ه الخادما  إلاى حاين تصاوي  وواط المخال اة والحصاول علاى 

 إذن جديد من اللجنة المختصة إلعادة إيصال ه ه الخدمة.
 

 

جنة المختصة ترخيص األبنية القائماة على الرغم مما ورد في ه ا النظام لل -أ-52المادة

واستي اء رسوم الترخيص والتجاوزا  عنها وفقا  1/1/2017قبل تاريخ 

 1985( لساانة 19لماادن والقاارى رقاام )لتنظاايم الألحكااام نظااام األبنيااة و

 .الملمىح على ان تنتهي ه ه المهلة بالتاريخ ال ع يحدده المجلس

مان الجهاا  ذا  المرخصاة لطاقاة وخ ياا تولياد اباراي االتصااال  أتعتبر  - 

ع رسااوم او عوائااد أاو التااي تاام اسااتي اء  1/1/2017تاااريخ قباال الع قااة 

ح.   عنها مرخصة حكما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للوزير بناء على تنسي  المجلس إصدار التعليما  ال زمة لتن يا  أحكاام ها ا  -53المادة

 .النظام
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علاى أن  2016( لسانة 136لمادن والقارى رقام )ايلمى نظام األبنية وتنظيم  -54المادة

يستمر العمل بالتعليما  والقرارا  الصاادرة بمقتضااه الاى أن تلماى أو تعادل 

ح ألحكام ه ا النظام  .أو يستبدل غيرها بها وفقا

 
12/12/2021 

 
  

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 الوزراء نائب رئيس  
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 ندس موسى حابس موسى املعايطةامله
 

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 مد الزيادا  الدكتور امحد نوري حم
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
    

 وزير
 اعة الزر 

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفا 
 

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسا  اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 
 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير 
  البيئة

 هالدكتور معاوية خالد حممد الردايد
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  مصطفى بينوفاء سعيد يعقوب 

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 عبداملنعم عمروياسر خريي  ساملهند
 


