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 2016( لسنة 136نظام رقم )

نظام )المعدلة واألنظمة تنظيم المدن والقرىلوا األبنيةنظام 
ونظام رقم  2017لسنة  69ونظام رقم  2017لسنة  3رقم 

 ("مدمج" 2018لسنة  2

من قانون تنظيم المدن والقرى  (67صادر بمقتضى المادة )
 1966( لسنة 79رقم ) واألبنية

 

يسمى هذا النظام )نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة   -1المادة 
 .1/1/2017اعتبارا من ويعمل به وتعديالته  (2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام  -أ -2المادة 
 -:ذلكر ادناه ما لم تدل القرينة على غيالمعاني المخصصة لها 

دن والقرى ـــــم المــــــون تنظيـــقان :                 القانون 
 .ةواألبني

 التنظيم االعلى .مجلس  :                المجلس 
دن والقرى ـــــم المـــــرة تنظيـــــدائ :                  الدائرة 

واألبنية المركزية المشكلة بمقتضى 
 القانون .

 مدير الدائرة . :                  المدير 
ة ـة او لجنـلمحليم اـهي لجنة التنظي :       اللجنة المختصة 

 التنظيم ةنلج او ةيـاللوائ مـــــالتنظي
ة او لجنة التنظيم ــالمشترك اللوائية

 المحلية المشتركة .
ة الذي يقع ــــزء من القطعـــالج :         واجهة القطعة 

او على  دة طرقـــق او عـعلى طري
 ممر مشاة .

 مالحظة :

 النظام االصلي بالخط العادي بدون خطوط
  تحته خط واحد 2017لسنة  3النظام المعدل رقم 

 تحته خطين 2017لسنة  69النظام المعدل رقم 

 تحته خط متقطع 2018لسنة  2النظام المعدل رقم 
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 رــــــواء كان من الحجـاي انشاء س :                  البناء 
د ـالحدي او نــــاو الطي رسانةالخ او
رى ــادة اخــــاي م او بـــــالخش او

ات ــالحفري وتشمل ألغراض البناء
دران ـــــــــوالج اتــــــــاســـــواالس
ن ــــــــداخـــــوالم وفــــقـــــــوالس

 اتــــــــــوالمقرنص(داتـــــــو)الفرن
روز او اي ـــاي بش( او ـــ)الكورني

يء ـــأي شاء او ــــمن البن مــــــسق
ور ـــط او ســـق به أو اي حائــالص
اء اخر يحدد ـــاج او اي انشــيـساو 

او يحيط بأي أرض أو ساحة او بئر 
 ماء.

 ون جزءا منـــوي يكـــق ثانـــــطاب :        السدة التجارية 
 هــــبال ـــاري ومتصـــل التجــــالمح

 هــول اليــــن الوصـمباشرة وال يمك
 ل التجاريـــــالل المحـــــن خــاال م

 المتصل به.
 ة بين متوسطـــة العاموديـــــالمساف :           ارتفاع البناء 

منسوب الطريق الى اعلى نقطة من 
 .للبناء اإلنشائيالسطح 

ق او الطوابق التي تقع تحت ـــالطاب :              طابق القبو
ة ـوب الطبيعي لقطعـــمستوى المنس

االرض من الجهات جميعها على ان 
اوز سطحه الخرساني بالط ــــال يتج
اذي للقطعة ـق المحــف الطريــرصي

ألي ف ـال الرصيـح باستعمـوال يسم
 خاصة بالبناء. انشاءات

ق التي تقع تحت ــق او الطوابـالطاب :         طابق التسوية 
منسوب الطابق االرضي وال يتجاوز 

ه الخرساني عن ــفيه منسوب سطح
ونصف المتر من متوسط  واحد متر

 منسوب الطريق.
ق يقع ـــــزء من طابــــق او جـــطاب :       الطابق االرضي 
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وب االرض ـــوق منســــرة فـــمباش
ة او فوق طابق التسوية او ــالطبيعي

 مباشرة. طابق القبو
 :       ةالمســـــــــــــاح

 ة ــــــــــــاالجمالي
 للبناء

ط االفقية ــة المساقـــمجموع مساح
ا ــــة وتستثنى منهــــللبناء او االبني

ة والسدد التجارية ـــاالقبي قــــطواب
ة ـات المكيانيكيـــــق الخدمــــوطواب
روزات المعمارية ــــة البــــــومساح
رات ـــارات والممـــف السيــــومواق

الماء  ارــة وابــــواالدراج المكشوف
ر التجميعية وخزانات الوقود ـوالحف
رف الكهرباء ـات الماء وغــــوخزان
ات ــاور وفراغـــداتها والمنــــومول
ة ة الميكانيكية وسطح غرفـــالتهوي
ق ـــــطح درج الطابـد وســـــالمصع
 .االخير

 :       ةحاـــــــــــــالمس
 ة ــالطابقي

مجموع مساحات المساقط االفقية 
ق البناء جميعها ــة لطوابـــالمسقوف
اء طوابق التسوية واالقبية ـــباستثن

ة وطوابق الخدمات ــوالسدد التجاري
روزات التجارية ـة والبـــــالميكانيكي

ف ـة ومواقـــــروزات المعماريــوالب
واألدراج  راتــــــوالمم اراتــيــالس

ار الماء والحفر ــــة وآبــــــالمكشوف
اور وفراغات ـــوالمن ةـــــــعيالتجمي
ة الميكانيكية وسطح غرفة ــــالتهوي
ق ـــطح درج الطابــــد وســـــالمصع
 االخير.

ة المساحة الطابقية للبناء الى ـــنسب :       بة الطابقية ـالنس
 مساحة االرض التي يقع عليها.

 :       بةــــــــــــــــالنس
 ة ـــــــــــــــالمئوي
 للبناء 

ة أكبر مسقط افقي للبناء الى ـمساح
ا ــــع عليهــة االرض التي يقــمساح
ا البروزات التجارية ــى منهــوتستثن

ف ـة ومواقـــــروزات المعماريــوالب
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رات ــة والممــــــيارات واألقبيـــالس
ار الماء ــة وآبـــــواألدراج المكشوف

التجميعية وخزانات الوقود  رــوالحف
رف الكهرباء ـات الماء وغــــوخزان

ات ــــاور وفراغـــا والمنـــومولداته
 التهوية الميكانيكية.

الفسحة التي تفصل بين البناية وحد  :                 االرتداد 
ة االرض القائمة عليها او التي ـقطع
الطريق يقام عليها البناء او خط ــس

 االرض . المالصق لقطعة
ق او جزء من طابق او اكثر ــــــطاب :                  الشقة 

 يشكل مسكنا مستقال.
زء من بناء مكشوف الجانب ـــأي ج :                 الشرفة 

ة ـاو الجوانب ومعرض بصورة دائم
ور الطبيعي وال يتجاوز ــللهواء والن

 .المسموح به البناءخط 
ه ويغطي ـق يواجــمعل فـــقـــاي س :            مظلة واقية 

 الطريقن ارتداد البناء او ـــجزءا م
ة من ــراض الحمايـــل الغــويستعم
ى ان ال ــــة علـــــويــل الجــــالعوام

ة المسلحة وغير ـالخرسان يكون من
 على اعمدة او جدران . مرتكز

 ة مفرغة ضمنــية داخلـــاي مساح :                  المنور 
االنارة والتهوية  البناء لتأمينحدود 
ه أو ــة عليــــم المبنى المطلاـــألقس
 تمديد خطوط خدمات البناءات ــلغاي

 .طابق اخرعلى ان ال تسقف اال في 
 :       ات ـــــــــــمخطط

       الترخيص 
ده ــــذي تعـي الـــــط الهندســالمخط
ات الهندسية ـــب او الشركـــــالمكات
رح لها بذلك والمصدق من ـــــالمص
يين ــين االردنــــــة المهندســــــنقاب

 والجهات ذات العالقة .
ادر من اللجنة ـــي الصـــاالذن الخط :                الرخصة 

ه ــح بموجبــة الذي يسمـــــالمختص
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راءات ـــــال او اجــأي اعمـام بــالقي
االعمار روع ــذ مشــرة تنفيـــلمباش
 ا لمخططات الترخيص واالحكامـوفق

التنظيمية المقررة والتشريعات ذات 
 العالقة .

 :        رة ـــــــــــــــالحف
 ة ــــــــــالتجميعي
 المصمتة

ة لتجميع المياه ـــرة المخصصــالحف
 من والمغلقةوالفضالت  ةــــــالعادم
بالخرسانة المسلحة  ع الجهاتــجمي

 بالتسريب .وال تسمح 
آت والمفردات المعمارية ذات ـالمنش :         المبنى التراثي 

التاريخية او  ة اوالخواص المعماري
ب التعريف الوارد في ـة حســالثقافي

ي ـــراث العمرانــة التــون حمايــقان
 والحضري .

ي او ـــكان تعاونــــروع اســـاي مش :       مشروع االسكان
ي او تقيمه ــــاو حكوماري ــــاستثم

جمعية اسكان موظفي اي وزارة او 
مية ـة رســدائرة حكومية او مؤسس

ة او اي من ـــــامـة عـــــؤسسـاو م
ات المهنية لصالح ـــالنقاب قــصنادي

ا يقره المجلس وفقا الحكام ـاعضائه
 هذا النظام .

الحد  اء الذي يزيد ارتفاعه علىـالبن :            العاليالبناء 
ام هذا النظام ــــالمقرر بمقتضى احك

راد اقامة البناء ــة االرض المــلقطع
اء المناطق المنظمة ــا باستثنـــعليه

 بأحكام خاصة .
 :       دد ـــــــالبناء متع
 االستعمال 

ل استعمالين أو ــذي يشمــاء الـــالبن
تعماالت الواردة في ـــــأكثر من االس
 هذا النظام .

اء يقام لمدة أو لغاية محددة ـــاي بن :          لبناء المؤقت ا
وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة أو 

م من ــــة التي اقيـــق الغايــتحق بعد
 .اجلها
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اء رئيسي ــــع الي بنـــاء التابـــالبن :         البناء الفرعي 
ال عنه ـــال او منفصــــون متصــويك

 ذلك البناء .الغراص خدمة 
وق ويشمل المعارض ـــع للتســمجم :       المجمع التجاري 

ة والمطاعم ــــالت التجاريــــــوالمح
ن الترفيهية ودور السينما ــــواالماك
اللياقة البدنية  زــــومراكرح ــوالمس
 أين الترفيهية لالطفال أو ـــواالماك

ة أخرى مرخص ـــاستعماالت تجاري
 لها بذلك .

ح إقامتــه وفقا وــــق المسمــــالطاب :                وف والر
 ألحكام هذا النظام.

المساحــــة المخصصـــــة إليقــــاف  :       مواقف السيارات
الســــــــيارات والتــــي تـــــرد على 
المخططـــــات التنظيميـــة المصدقة 

 كصفة استعمال 
ص ـــا ورد النــون حيثمــواردة في القانــالف ــــد التعاريــتعتم -ب

 عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

ى االراضي واالبينة ومشاريع ــام علـــذا النظـــام هــــتطبق أحك -3المادة 
االعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى اي شخص 

ية او سلطة محلية طبيعي او اعتباري او وزارة او دائرة حكوم
عامة باستثناء مناطق او او بلدية او هيئة او مؤسسة رسمية 

 التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها .

المخططات التنظيمية الهيكلية  رد علىــــمع مراعاة أي أحكام ت  -4المادة 
 ة التنظيم وفقــي في منطقـــل االراضـــــمة تستعـــالتفصيلي او

 -التالية :االستعماالت 

 المناطق السكنية .  -أ

 المناطق التجارية . -ب

 مناطق ابنية متعددة االستعمال . -ج

 المناطق الصناعية .  -د
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 .سياراتمواقف  -هـ

 .المباني العامة  -و

 .المكاتب واإلدارات  -ز

ة اضافة لالحكام المنظمة ـــم السكنيـــة التنظيـــي في منطقــيراع -5المادة 
 -التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي :للمخططات 

 ة القامة األبنية السكنية أو أيــــنيتستعمل منطقة التنظيم السك -أ

 ترد على مخطط التنظيم المقرر . أخرىاستعماالت 

ة السكنية ــــوضع أحكام خاصة لمناطق تنظيم االبني للمجلس -ب

المادة ذه ـواردة في الفقرة )أ( من هــواالستعماالت االخرى ال

 . وفقاً لالجراءات الواردة في القانون

 المبينة ادناهالسكنية للغايات  اطقاستعمال المنب يجوز السماح -ج

 -: وفقا لما يلية لهذه الغايالمجلس بموجب تعليمات يصدرها 

 -بقرار من المجلس على : -1

ة الفندقية ـزل واالجنحـــادق والن  ـــات والفنــــة المستشفيـــاقام .أ

ز التربية والرعاية الخاصة ـراكـــومادة ـــودور العب والمدارس

االرتدادات ضعف حكمها شريطة توفير في ن وما ـودور المسني

 4احة االرض عن ـــــعلى ان ال تقل مسة ـــة والخلفيــــالجانبي

 دونمات لغايات اقامة المستشفيات والمدارس.

والنزل واالجنحة استعمال األبنية القائمة لغايات اقامة الفنادق  .ب

 الفندقية والمطاعم .

المحلية المتمثلة ات ـــــتوفير الخدملبقرار من اللجنة المختصة  -2

 ة وحالق رجالـــار والفواكه والمكتبخضفي الصيدلية وبقالة ال

ة منزلية ورياض االطفال ـــات صيانـــيدات وخدمــــالق ســوح

األرضي من ون في الطابق ــترط ان تكــات والتي يشــوالحضان

 .المبنى

ممارسة ة لـة البلديـــس لجنـة أو رئيــــس البلديــبقرار من رئي -أ -3

ة والطباعة وتصميم االزياء ـــزل كالترجمـــن المنـــال مــــاعم

ات ــاري ودراســم معمـــوتصميم مواد تسويقية واعالنية ورس
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ات المالية واالدارية والتقنية ــــال الخدمـــتشارات واعمــــواس

ا المعلومات )تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع ـــوتكنولوجي

 حياكةالوويق من خالل االنترنت ــــع والتســة( والبيـــالكتروني

وزخرفة السيراميك  تاز واغراض الزينة كالمجوهرــــتطريالو

ة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع ـــوحياك

حلويات( كيك ، وزات )كعك ، معجنات ،ـــوالمخبات ــــــوالمربي

اب والبقوليات والكبيس ـار وتحضير االعشــــر الخضـــوتحضي

 .وتصنيع الجميد بأنواعه 

ة أي ــة إضافـــذه الغايـــللمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها له -ب

 منها.اي مهنة الى المهن الواردة في هذا البند أو شطب 

تعمال عن االستعماالت ــي متعددة االســوم مبانــــى رســتستوف -د

 ( من الفقرة )ج( من هذه المادة .1الواردة في البند )

ات التنظيمية الهيكلية او ـــة للمخططـــام المنظمــــة لألحكـــإضاف -6المادة 
ل األراضي في المناطق التجارية لألغراض ـة تستعمـــالتفصيلي
ات العامة ودور العبادة والمكاتب ـن والخدمـــوالسكة ـــالتجاري

ادق ومحطات المحروقات وتطبق على األبنية ـوالمعارض والفن
األحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتشمل الفئات  افيه

 -التالية :

 تجاري مركزي . -أ

 معارض تجارية . -ب

 تجاري محلي . -ج

 تجاري طولي . -د

ي في مناطق األبنية متعددة االستعمال ألغراض ـل األراضــتستعم -7ادة الم
والمعارض والمؤتمرات وصاالت  ة السكن والمكاتبــة أبنيــإقام

رى ترد على المخططات الهيكلية ـــتعماالت أخـــالعرض واي اس
 .والتفصيلية

ية أو ام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلـألحكة الى اـــــإضاف  -8المادة 

 -اعية إلى المناطق التالية :نصتصنف المناطق الالتفصيلية 
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ق الحرفية ، ويسمح باستعمال هذه المناطق لألغراض ـــالمناط -أ

 -التالية :

 مشاغل الخياطة . -1

 مشاغل حرفية حداد ونجارة . -2

 أعمال واشغال حرفية كالمطابع . -3

 ودهان وكهرباء السيارات .تجليس  -4

 صيانة السيارات واالجهزة والمعدات . -5

 الحقائب واالحذية .مشاغل  -6

 تاجير المعدات والتجهيزات . -7

 حفظ الثمار والخضار .معامل تعليب أو  -8

 معامل الفخار . -9

 صيانة االجهزة الكهربائية. -10

 معامل الطوب والبالط. -11

 .الفقرة أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه -12

مال هذه المناطق ة ، ويسمح باستعـــق الصناعات التقنيــــمناط -ب

 -:لألغراض التالية

 .جميعهانواعها الصناعات التقنية با -1

ات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ـالمستودع -2

 ومكاتب البيع بالجملة .

يات التخطيط لمــــز عومراك ب المهنيـــالتدريمراكز البحوث و -3

 . والتطوير وادارة االعمال

 مراكز المعارض والمؤتمرات وصاالت العرض . -4

 أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. -5

مال هذه المناطق ات الخفيفة ، ويسمح باستعـــق الصناعــمناط -ج

 -:لألغراض التالية

 الصناعات الغذائية والمطاحن . -1

 الصناعات الدوائية . -2

 صناعة االقمشة والمالبس والنسيج لصناعة المحيكات . -3

 الزجاج .الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل  -4
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 زة والمعدات الكهربائيةـــات واالجهع االدوــــة وتجميــــصناع -5

 وااللكترونية .

 صناعة االثاث والمنتجات المعدنية والخشبية . -6

 مصانع الورق والكرتون . -7

 المستودعات والتخزين والبيع بالجملة . -8

 الصناعات البالستيكية والمطاطية. -9

 في هذه الفقرة . أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة -10

مال هذه المناطق ق الصناعات المتوسطة ، ويسمح باستعـمناط -د

  -:لألغراض التالية

 الصناعات االسمنتية والخرسانية . -1

 الصناعات النسيجية وصناعة االقمشة والمالبس . -2

 صناعة الحديد والصلب. -3

زة والمعدات الكهربائية ـــع االدوات واألجهــــة وتجميــــصناع -4

 ونية.وااللكتر

 اصالح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات واآلليات. -5

 المحطات التحويلية للنفايات واعادة التدوير. -6

 مناشير الحجر والرخام. -7

 ما هو مسموح به في الفقرتين )أ( و)ج( من هذه المادة. -8

 أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة . -9

باستعمال أنواع ها مح فيـــويس ةــــات الثقيلـــق الصناعـــمناط -هـ

ا شريطة الحصول على الموافقات المسبقة ـجميعهات ـــالصناع

 .من الجهات ذات العالقة

مناطق الصناعات التحويلية ويســـمح باســـتعمال هذه المناطق  -و

الغراض تحويل بعض المواد والمنتجات الى منتجات جديدة 

عاج وتسري على هذه وبعمليات تصنيع محدودة ال تســبب االز

المناطق االحكام التنظيميـة ومقدار الرســوم المحـــددة بموجب 

 ية.ناحكام هذا النظام لمناطق الصناعات التق
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ة المختصة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون ــللجن -أ-9المادة 

ة لم يجر تخطيطها مسبقا أو إعادة تخطيط ــــط أي منطقــتخطي

كانت في األصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية ة ــأي منطق

ة ضواحي أو مشاريع ـــار بإقامـــع االستثمــر وتشجيــوالتطوي

ة أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو ـسكني

 حرفية .

داد مخططات االعمار وفقا ــة عند إعــــالمختص ةـــتراعى اللجن -ب

  -مادة ألي منطقة ما يلي :ألحكام الفقرة )أ( من هذه ال

اري المميز الذي ينسجم مع الطبيعة العمرانية ــع المعمــــالطاب -1

 للمنطقة المحيطة بها .

ق توزيعها ـرق بما يحقــــة الطـي لشبكـدرج الهرمــاد التــاعتم -2

 متوازنا لحركة السير .

ريع او دولي او دائري يمر من خالل ـــق ســـود طريـــعدم وج -3

 . المشروع

ة من الطرق الداخلية والخارجية ـروع بشبكــة المشــــرفد خدم -4

 ( مترا .20على ان ال تقل سعة الطريق الرئيسي عن )

 ( من مساحة ارض المشروع .%25يقل عن ) تشجير ما ال -5

ق والخدمات العامة ه كالحدائق والمرافــات للترفيــتأمين مساح -6

 .لخدمة المشروع

ة سكن للعمال في المناطق ــاح باقامــــة السمــــالمختصة ـــللجن -مكرر9المادة

 المجاورة للمناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها . 

يتم ترخيص المشاريع االستثمارية داخل المناطق التنظيمية أو  -أ-10 المادة

ا وفقاً لألحكام التنظيمية التي يقررها المجلس وطبيعة ـــخارجه

ع االستثمارية ـــن ذلك المشاريويستثنى مالمشروع ومتطلباته 

ا وفقاً ــــالحيات اللجان المختصة بترخيصهــــالواقعة ضمن ص

 .ألحكام هذا النظام

   ما أي مبتأمين  اريـتثمــروع االسـزام مالك المشــس الـــللمجل -ب

 -: يلي

 دراسة جيولوجية . -1
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 البيئي . األثردراسة  -2

 المروري . األثردراسة  -3

 العامة . اآلثارموافقة دائرة  -4

 -تشمل المشاريع االستثمارية ما يلي : -ج

 .جامعات والكليات والمدارس الخاصةال -1

جمعات مم والمتنزهات والــاعـادق والمطـــات والفنـــالمستشفي -2

ة )الموالت( والضواحي السكنية والمالعب الرياضية ــــالتجاري

 والمدن الترفيهية .

االت الترفيه والتسلية واالستراحات ودور صراح وــصاالت االف -3

 السينما والمسارح .

روقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات ــمحطات المح -4

 ومطاحن الحبوب .

 المصانع والمعامل وغيرها . -5

 مشاريع االسكان التعاونية واالستثمارية والحكومية . -6

 مشاريع الطاقة المتجددة. -7

ع الواردة في هذه ـــالمشاريم ـــع اخرى تقع في حكــأي مشاري -8

س انها مشاريع استثمارية تعود بالنفع ــرر المجلــالفقرة أو يق

العام على المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية للمنطقة 

  التي ستقام فيها.

ب على صاحب مشروع االسكان التعاوني أو االستثماري ـيتوج -د

هذا النظام على  روط المنصوص عليها فيــع الشـــالقيام بجمي

 -نفقته بما في ذلك :

 وارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة .ـفتح الش -1

 إيصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع . -2

كون ت أنعلى المشروع ض ألر يةاساألسات ــر الخدمــتوفي -3

( من 8%عن )ة ال تقل ـــذه الغايـــة لهــــالمخصصالمساحـــة 

على ان يتم افرازها وتسجيلها  ة للمشروعــة اإلجماليـــالمساح

باسم البلدية المعنية او باسم الوزارة حسب مقتضى الحال وان 

 تكون مالئمة للغاية التي خصصت لها.
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م التنظيمية ق األحكاـا تطبــي وتقسيمهـــراز االراضـــات افــلغاي -أ-11 المادة

 -:التالية

 -المناطق السكنية : -1

الحد االدنى لمساحة  فئة المنطقة 
 االفراز

االدنى لواجهة  الحد
 القطعة 

 م25 2م1000 سكن أ

 م20 2م750 سكن ب

 م20 2م500 سكن ج

 م15 2م300 سكن د

 م30 2م2000 السكن االخضر/الريفي 

 م40 2م4000 السكن الزراعي

 م40 2م4000 السكنية العالية  المناطق

 

 -: المناطق التجارية -2

الحد االدنى لمساحة  فئة المنطقة 
 االفراز

الحد االدنى لواجهة 
 القطعة 

 م25 2م1000 التجاري المركزي 

 م25 2م1000 المعارض التجارية

 م20 2م500 التجاري الطولي 

 حسب االحكام المقررة للمنطقة  التجاري المحلي 

 

  -متعدد االستعمال: -3

 م25 2م1000 متعدد االستعمال 

 

 -عامة:مباٍن  -4

 م25 2م1000 مباٍن عامة

 

 -المناطق الصناعية : -5

الحد االدنى لمساحة  فئة المنطقة 
 االفراز

الحد االدنى لواجهة 
 القطعة 

 م25 2م1000 المنطقة الحرفية 

 م25 2م1000 الصناعات التقنية

 م30 2م2000 الصناعات الخفيفة

 م50 2م5000 الصناعات المتوسطة

 م60 2م10000 الصناعات الثقيلة
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 -مشاريع االعمار خارج حدود التنظيم : -6

 م45 2م4000 المجمع التجاري 

والمدارس  ادقـــــــــالفن
 الخاصة والمستشفيات

 م45 2م4000

 م80 2م10000 مباني متعددة االستعمال

 م300 2م100000 ضواحي سكنية كبيرة

 م200 2م50000 ضواحي سكنية متوسط

 م150 2م25000 ضواحي سكنية صغيرة

 م80 2م10000 المصانع الكبيرة

 م300 2م100000 المجمعات الصناعية 

 

 -المنشآت الزراعية : -7

  2م10.000 المنشآت الزراعية

 

 -مناطق المكاتب واإلدارات : -8

 م20 2م750 المكاتب واإلدارات مناطق

 

تطبق على االستعماالت التنظيمية التي لم يرد النص عليها في  -ب

 النظام األحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط .هذا 

ة فوق أبنية قائمة ومرخصة قبل ــالمقترحة ــق على األبنيــتطب -ج

سريان أحكام هذا النظام األحكام التنظيمية النافذة عند ترخيص 

 البناء القائم.

إال ال تعديل في تقسيم مقرر ــأرض أو ادخ يم أيــال يجوز تقس -أ-12المادة 

ة ووفقا ألحكام ــة المختصـــة اللجنـــول على موافقــد الحصـبع

 التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام .

، روع التقسيم واالفراز الى اللجنةدم طلب الموافقة على مشـيق -ب

 -موقعاً عليه من مالك االرض ومرفقاً به المستندات التالية :

 سند تسجيل جديد . -1

 مخطط اراضي . -2

 موقع تنظيمي .مخطط  -3

راز المقترح مطابقاً ـيم واالفـــخ من مخطط التقســــس نســـخم -4

ه القطع المقترحة وارقامها ـــا فيـــم وموضحـــام التنظيــــألحك
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ة الطرق والممرات ــا وسعـــة عليهـــة قائمــوابعادها واي ابين

تية ة خدمات البنية التحـة واالفرازية ومنحنياتها وكافــالتنظيمي

 بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية واالفرازية .

ض القيود على ـة على تخفيـــة الموافقــة المختصــللجنوز ــيج -أ-13المادة 

انت غير منتظمة الشكل او وجد ـــيم االراضي اذا كـافراز وتقس

تمالك يزيد عن الربع القانوني ـها او جرى اســـم عليـــبناء قائ

يم او االفراز بين الشركاء في ــروع التقســاو اذا كان مشمنها 

( من االحكام %10) د علىــــال تزي ةــــــة االرض بنسبــــقطع

 .المقررة

ة ارض وفقا لالستعمال المقرر ــم قطعــح بإفراز وتقسيـال يسم -ب

ط التنظيم المصدق اذا كانت مساحة الجزء المتبقي ـــمخط على

ام التنظيم المقررة ــى ألحكــد االدنــاحة الحـــمسل من ـاق اـمنه

 كامل القطعة االستعمال المقرر للجزء االكبر منها. ويطبق على

 ة المختصة الموافقة على افراز أي ارض وفقا لالستعمالــللجن -ج

 ي والسكن الريفي او السكنـكن الزراعــالمقرر في مناطق الس

ل ـــة يقـــزء من القطعـــلجاحة ذلك اـــت مســر اذا كانـــاالخض

 ( منها.%10المقررة بنسبة ال تزيد عن ) عن االحكام

( د من وزارة االشغال )طريق نافذـق معتمــر طريال مروـفي ح -د

 ق تنظيمي( ونتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عنـــ)طري أو

 االحكام التنظيمية لإلفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار

 قطعة مستقلة. تلك المساحة

 ة ارض مع طريق وال يجوز للمالكـل كل قطعـــب ان تتصـــيج -هـ

 . استحداث اي طريق إال بموافقة اللجنة المختصة

عة الطريق المفرزة على مخطط التقسيم ـــل ســب ان ال تقـــيج -و

 -حدود التنظيم عن: وخارج داخل

 .واحدةستة امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعة  -1

 .ثمانية امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعتين -2
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 عشرة امتار اذا كانت الطريق تخدم ثالث قطع فاكثر . -3

 راز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال على انـوز إفــال يج -ز

 ( موقع ومساحة األجزاء الملحقة)التقسيماإلفراز طـيشمل مخط

 .لكل شقة من طوابق الخدمات

 بناء اال بعد الحصول على موافقةوز إفراز أي أرض أو ــال يج -ح

 ة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقعــان المختصــاللج

 . ضمن حدودها ذلك العقار

ة واردة على مخططات ــــرق افرازيـــللمجلس الموافقة على ط -ط

واردة في ــــد االدنى الـعتها عن الحــــتقل س التقسيم )افرازية(

ة ـــذر تأمين الطرق األفرازيــالمادة اذا تعذه ـــالفقرة )و( من ه

ة أو كانت تؤثر على الحد األدنى لإلفراز أو ــا المطلوبــــبسعته

 على واجهات القطع المطلوبة. 

معالم أرض بحفرها أو ردمها أو ظر على أي شخص تغيير ـي ح -أ-14المادة 

 ة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منهــار أو إضافــاعم

إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في  أو

ي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إال بعد الحصول ـالخارج الشكل

 ترخيص من اللجنة المختصة . على

      ى النموذج المعد لهذهــة علــص إلى اللجنــب الترخيــدم طلــيق -ب

ومرفقا به كافة المخططات ا من طالب الترخيص ــموقع ةــالغاي

 -والبيانات الالزمة وتشمل:  والمستندات

 .نموذج طلب الحصول على الرخصة -1

 .ملكية ساري المفعول سند -2

 .أراض معتمدمخطط  -3

 المعتمدة من نقابة يةـــــات الهندســــخ من المخططــــثالث نس -4

 المهندسين األردنيين والجهات ذات العالقة.

في حال كانت  الموقع مع مقاول البناء العقدمن ة ــة موثقـنسخ -5

ة البناء المطلوب ترخيصه تخضع لإلشراف الكلي حسب ـمساح

 .الكودات المعمول بها
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 بيان التغيير وإحداثيات قطعة االرض. -6

 وائد مترتبة علىـرائب أو عـــوم أو ضـــبراءة ذمة من أي رس -7

 قطعة االرض.

دد الطرق المتاخمة لقطعة ــال تعــاء في حــاع البنــب ارتفــيحس -أ-15المادة 

 -:  على النحو التالي االرض

اء المسافة العامودية من متوسط مناسيب ــاع البنــون ارتفــيك -1

اء وال ــطح االنشائي للبنــالطرق الى اعلى نقطة من الس ذهـــه

أو ار ــــــ( امت8ا عن )ـــعتهـــل ســي تقـرق التــــالط دــــــتعتم

( من طول 50%ة عليها عن )ــتي تقل واجهة القطعالطريق ال

 المنسوب . اب متوسطـالحتستلك الواجهة 

او ر من طريق تقل سعتها ــة على اكثــوع القطعـــال وقــفي ح -2

رة ـذه الفقــ( من ه1د )ـــالبنواجهة القطعة عليها عما ورد في 

يب هذه ــط مناســـاء من متوســـالبن اعـــاب ارتفـــم احتســـيتف

 .السطح االنشائي للبناء ة منــرق الى أعلى نقطــالط

( من هذه الفقرة اذا 2( ، )1ن )ـالبنديفي اة ما ورد ـــمع مراع -3

ثر ـام عليها اكــق ومقــر من طريـــالقطعة واقعة على اكث كانت

ط ــــــها من متوســاء منـــاع كل بنـــــب ارتفـــــيحسف من بناء

 .له األقربمنسوب الطريق 

ة لقطعة االرض يتم احتساب ــرق المتاخمـــال تعدد الطـــفي ح -ب

 منوفقا لما ورد في الفقرة )أ( وية ــطح طابق التســس ارتفاع

تعمالها ــــذلك االرض المقرر اس تثنى منـــويسهذه المادة 

 توىـــون مســــفيكة ــــارض التجاريـــــوالمعا ــاريا طوليـــتج

وية مساويا لمستوى رصيف الشارع ـح التســــطـــوب ســمنس

 .التجاري

 اة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أوـــمع مراع -أ-16المادة 

ع قيوداً أو تمنح تسهيالت يسمح بإقامة األبنية ـة تضــالتفصيلي

 ً  –:لألحكام التالية  وفقا
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  المناطق السكنية :-1

 
 االرتدادات

 
 

النسبة 
المئوية 

المسموح 
بها وال 

 تزيد على

عدد 
الطوابق 
ال يزيد 

 على

الحد 
االعلى 

لالرتفاع 
على 
النحو 
 التالي

ال تقل 
المساحة 
الخضراء 

 فئة المنطقة عن
االمامي 
ال يقل 

 عن

الجانبي 
يقل ال

 عن

الخلفي 
يقل ال

 عن

 م16 4 %39 م6 م5 م5 سكن أ-

 م16 4 %45 م5 م4 م4 سكن ب- 15%

 م16 4 %51 م3 م3 م4 سكن ج-

  م16 4 %55 م3 م2.5 3 سكن د-

السكن -
 /االخضر
 ريفي 

 %10 م9 2 %30 م10 م8 م8

السكن -
 الزراعي 

  م9 2 %20 م10 م10 م15

المناطق -2
 التجارية :

 

التجاري -
 المركزي

 م20 4 %50 م6 م6 م10

15% 

التجاري -
 المحلي

 م20 حسب أحكام السكن المجاور

المعارض -
 التجارية 

 م20 4 %60 م6 م6 م10

تجاري -
 )طولي(

م بعد 4 م4
عمق 
 م14

 م20 4 %70 م4

متعدد -3
 االستعمال

 %15 م30 8 %50 م6 م6 م10

مبان -4
 عامة

 %15 م30 8 %50 م6 م6 م10

 %15 م30 8 %50 م6 م5 م6 المكاتب -5

المناطق -6
 الصناعية:

 

 م12 2 %50 م3 - م10 الحرفية-

20% 

الصناعات -
 الخفيفة

 م18 4 %50 م5 م5 م12

الصناعات -
 التقنية

 م18 4 %50 م6 م5 م6

الصناعات -
 المتوسطة

 م18 4 %50 م10 م10 م12

الصناعات -
 الثقيلة

 م18 4 50% 15 10 15

منطقة -7
المنشآت 
 الزراعية :

 %20 م12  %10 م15 م15 م15

مشاريع -8
االعمار 

خارج حدود 
 التنظيم :
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المجمع -
التجاري 
 والمكاتب 

 م30 8 %50 م10 م10 م12

15% 

 م30 8 %50 م10 م10 م12 الفنادق

مباني -
متعددة 

 االستعمال 

 م30 8 %35 م10 م10 م15

الضواحي -9
 السكنية 

 

في 
المناطق 
 ةالسكني
 الخاصة

 م15 4 %40 م5 م5 م6

في 
المناطق 
السكنية 
 العامة

 م30 8 %35 م5 م4 م6

10-
المصانع 
 الكبيرة

 - 2 %50 م15 م15 م15

11-
المجمعات 
 الصناعية

   %50 م15 م15 م15

 

األبنية العالية وفقاً  ماح بإنشاءـة الســـم المختصـــة التنظيــللجن -ب

 -للشروط واألحكام التالية:

فئة 
 المنطقة

النسبة  االرتدادات
 المئوية

عدد 
 الطوابق

ال تقل  االرتفاع
المساحة 
الخضراء 

 عن
 خلفي جانبي امامي 

 %20 30 8 %35 10 10 8 السكني

التجاري 
مركزي، 
، معارض
طولي 
 المحلي

وفقاً 
لألحكام 

التنظيمية 
 المصدقة

ضعف 
ألحكام ا

التنظيمية 
 المصدقة

ضعف 
ألحكام ا

التنظيمية 
 المصدقة

وفقاً 
لألحكام 

التنظيمية 
 المصدقة

8     35 20% 

المتعدد 
 االستعمال 

ضعف  15
 االرتداد

ضعف 
 االرتداد

وفقاً 
لألحكام 
 المقررة

16       50 5% 

 

ذه المادة للجنة ـرة )ب( من هــــا ورد في الفقـــم ممـــعلى الرغ -ج

المختصة السماح بزيادة االرتفاع وعدد الطوابق عما  ةـالتنظيمي

 -في الحاالت التالية: هو وارد فيها
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 ى لإلفراز المقرر يمنحـــاألدند ـــادة على الحـــزي 2(م100كل ) -1

 . ( سم باالرتفاع35)

 د األدنى المطلوب لالرتدادات الجانبيـةــادة في الحـــي(م ز1كل ) -2

 . ( سم باالرتفاع30واالمامية يمنح )

ا ورد في هذه المادة ال يسمح بأن يزيد ارتفاع ــم ممـــعلى الرغ -د

 . ( مترا60على ) البناء

بأحكام سكن اخضر وسكن ريفي ة ـــالمنظم قــــالمناط ىــتستثن -هـ

والقطع ة ـام خاصـــبأحكة ـــق المنظمـــي والمناطـــوسكن زراع

 من تطبيق أحكام( مترا 16رق تقل سعتها عن )ـة بطـــالمخدوم

 د( من هذه المادة.( و)ج( و)الفقرات )ب

 بالموافقة علىا خطيا ــدر قرارهــأن تصة ــالمختصة ــعلى اللجن -أ-17المادة 

 ( يوماً من تاريخ14الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خالل )

ة التي تراها ــك بالطريقـرار الى المالــغ القــب ويبلــاستالم الطل

  اللجنة مناسبة.

 لطالب الترخيص أو الغير االعتراض على قرار اللجنة المختصة -ب

 وفق أحكام القانون.

ال العامة ــف من وزارة االشغــوالمصنص ــاول المرخـعلى المق -ج

ة المهندسين ـــد من نقابــالمعتمكان والمهندس المشرف ــواالس

وسالمة االبنية المة المرور ــاتخاذ االجراءات الالزمة لتأمين س

راءات السالمة العامة في موقع المشروع قبل ـــواجالمجاورة 

وبالجهة المالكة  هـة بــة تعريفيــع لوحضع والمباشرة بتنفيذه م

 .ذة له والمشرف عليه ورقم الترخيصوالمنف

 .وم المقررة وفق أحكام هذا النظامتصدر الرخصة بعد دفع الرس -د

ص بإقامة بناء ان يحصل على ـــل على ترخيــعلى كل من حص -1-هـ

ات ـالمخلفرح ــــطان ــد مكـــتصريح حفر ونقل المخلفات وتحدي

دد بتعليمات يصدرها رئيس ـــي يحـــواالنقاض وتقديم تأمين مال



 - 21 -الصفحة  
 

ح ويصادر هذا التأمين ـــــروط التصريـــالبلدية لاللتزام بتنفيذ ش

 بقرار من اللجنة المختصة في حال مخالفته لتلك الشروط.

رة قبل البدء في ـمباشر ــعلى ام ولــعلى المالك ضرورة الحص -2

ب االساسات ـدء في صــار واذن اخر قبل البـتنفيذ مشروع االعم

 .من الطوابقطابق مرخص كل وسقف 

ص الغيا اذا لم يباشر المالك باالعمال خالل سنة ــر الترخيــيعتب -و

ص ــان الترخيـى من ذلك اذا كــتثنـدوره ، ويســـخ صـــمن تاري

ى االحكام ــى ان تبقم علـاكــام المحــزاع منظور امــوع نـــموض

د صدور قرار ــص بعـــد الترخيــه عنــة عليـــقبطة المــالتنظيمي

 .المحكمة

اء خالل مدة خمس سنوات من تاريخ اصدار ـز البنـــم ينجــاذا ل -ز

( من رسوم %25ه )ــك ما نسبتــى من المالــة فيستوفــالرخص

الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي المدة المحددة 

( %100رسوم التجديد )اء على اال يتجاوز مقدار ـاز البنـــالنج

 من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام .

م الشريك ـة باســدر الرخصــــة ارض فتصــو قطعــاذا تعدد مالك -ح

 -المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي :

وي انشاؤه او ترخيصه مساوية ـاء المنـاحة البنــمس ونـــان تك -1

ب ــود لطالـــص التي تعــلحصة اــاحــة من مســـة المئويــللنسب

 الترخيص .

( 51%من مالكي ما ال يقل عن )ة من ــة خطيــم موافقــتقدي -2

اء عليها وتقديم تعهد ــة البنــــة االرض المنوي اقامـــمن مساح

ة في حال اعتراض ـة القانونيـــالمسؤوليبموجبه ل ــتحمعدلي ي

 .آخر لم يكن قد حصل على موافقتهاي شريك 

وارع والطرق ــام لالرض يبين الشــع عــوقــط مــار مخطــاحض -3

المطلوب اء ـــللبندادات ــــة على االرض واالرتــة القائمــواالبني

 ترخيصه .
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دادات الجانبية المنصوص عليها في هذا ـــف االرتـــر ضعـــتوفي -4

 النظام بين االبنية المنوي اقامتها على قطعة االرض الواحدة .

 بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة .التقيد  -5

ص االبنية القائمة قبل ــــترخية على ـــة الموافقــة المختصـــللجن -أ-18المادة 

ات لكل بند ام شريطة ان ال تزيد نسبة التجاوزـهذا النظ ريانـــس

( من االحكام المقررة في منطقتي 25%اء عن )ـــود البنــمن بن

مناطق االخرى في الحاالت ( في بقية ال50%و)ب( ( و)كن)أـس

  -:التالية

 بشكل ال يتفق معقد انشىء  كانى ترخيص بناء ـة علــــالموافق -1

قبل العمل  التشريعات النافذة درة بشأنه بموجباـالصة ـــرخصال

رسوم المنصوص عليها في ال هتستوفى عنو ام هذا النظامــبأحك

 النظام .هذا ( من 20( و)19المادتين )

ان قد أنشىء بدون ــم كــقائاء ــبناي ص ـــة على ترخيــالموافق -2

التشريعات النافذة  ولكن بصورة ال تتعارض مع أحكام صــترخي

بكامله تستوفى عن البناء على ان ام هذا النظام ــقبل العمل بأحك

 ( من هذا النظام.19ها في المادة )لرسوم المنصوص عليا

ىء بدون ترخيص ـد انشـان قــاء كــبنص ــترخية على ــالموافق -3

الرسوم على ان تستوفى التنظيمية في حينه ام ــحكف لألــومخال

 من هذا النظام .( 20و)( 19) المنصوص عليها في المادتين

للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء -1-ب

تسهيالت قائم كان قد أنشىء بموجب رخصة منح بمقتضاها 

وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام 

رسوم ترخيص البناء المقترح حسب أحكام  على أن تستوفى

 ( من هذا النظام.19المادة )

للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء  -2

قائم كان مرخصا بتجاوزات قبل سريان احكام هذا النظام وعلى 

( 19ن تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب أحكام المادة )ا

( من رسوم التجاوزات 20%من هذا النظام إضافة الى )
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( من هذا النظام في بلديات 20الواردة في الفقرة )أ( من الماة )

 ( في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.10%الفئة االولى و)

االعمال والمهام المنصوص عليها  بلاأدناه مقالرسوم ى ـتستوف -أ-19المادة 

  -في هذه المادة لبلديات الفئة االولى وفقا لما يلي :

 

 نوع الطلب/بناء/كشف/
 نماذج طلب

الرسم  الوحدة
بالدينار 
للمناطق 
 السكنية

الرسم 
بالدينار 
للمناطق 
التجارية 

والمعارض 
 والمكاتب

الرسم بالدينار 
اعات نصلل

الخفيفة 
والحرفية 
والتقنية 

 والمستودعات

الرسم 
بالدينار 

للصناعات 
المتوسطة 
والثقيلة 

والمصانع 
 الكبيرة

الرسم 
بالدينار 
لألبنية 
متعددة 

 االستعمال
والمباني 
العامة 

واالبنية 
ضمن 

مشاريع 
الطاقة 

 المتجددة

الرسم 
بالدينار 
للمنشآت 
 الزراعية

رسم مخطط موقع 
 وترسيم

 1عدد
5 15 12 12 15 3 

لمرة  بناءرسم طلب ترخيص 
 واحدة

6 12 12 12 12 5 

رسم ترخيص الطابق 
االرضي وطوابق البناء 

 والشرفات

متر 
 0,6 2 5 2 2 0,75 مربع

رسم ترخيص االقبية 
والسدد والتسوية 

 المعماري والبروز

متر 
 - 2 1,2 1,5 2 0,50 مربع

رسم ترخيص المواقف 
 المسقوفة للسيارات

متر 
 مربع

0,30 0,3 0,3 0,30 0,30 - 

متر  رسم االسوار
 طولي

0,15 0,30 0,25 0,30 0,30 0,10 

رسم ترخيص بركة 
 السباحة

متر 
 مربع

50 100 100 100 100  

رسم افراز االبنية 
 والشقق

عن كل 
قسمية 
 وشقة

15 50 20 20 50 - 

عن كل  رسم افراز االراضي
قطعة 
 ارض

5 50 20 20 50 5 

بروز الرسم ترخيص 
التجاري على االرتداد 

 االمامي

متر 
 - 30 - - 30 - مربع

رسم ترخيص البروز 
التجاري على حرم 

الشارع فوق الطابق 
 األرضي )األول(

متر 
 مربع

- 60 - - 60 - 

رسم ترخيص كل برج 
 اتصاالت

لمرة 
 واحدة

2000 

رج اتصاالت تستوفي بلديات ــص كل بــوم ترخيــاء رســباستثن -ب

من الرسوم الواردة في الفقرة  (%50ة والثالثة )ـن الثانيـالفئتي

 )أ( من هذه المادة .
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خارج حدود التنظيم ضعف الرسوم االبنية السكنية ى عن ـيستوف -ج

 المقررة بمقتضى أحكام هذه المادة .

( من مقدار رسوم الرخصة اإلنشائية عن 20%تستوفى نسبة ) -د

( 37ا ألحكام المادة )ـــمنح تسهيالت وفقاألبنية المقترحة التي ت  

 القانون. من

يمية ة رسوم التجاوز على االحكام التنظي اللجنة المختصـفتستو -أ-20المادة 

( 19وم المنصوص عليها في المادة )ـة الى الرســالمقررة اضاف

م قبل نفاذ أحكام هذا ــاء قائــبنص اي ــمن هذا النظام عند ترخي

  -نظام وفقاً للجدول التالي :ال
الرسم  الوحدة نوع التجاوز

بالدينار 
للمناطق 
 السكنية

م الرس
بالدينار 
للمناطق 
التجارية 

 والمعارض
 والمكاتب 

الرسم 
بالدينار 

للصناعات 
الخفيفة 

ية فروالح
والتقنية 

 والمستودعات

الرسم 
بالدينار 

للصناعات 
المتوسطة 
والثقيلة 

والمصانع 
 الكبيرة

الرسم 
بالدينار 
للمنشآت 
 الزراعية

 الرسم
بالدينار 
لألبنية 
متعددة 

 االستعمال
والمباني 
العامة 

واألبنية 
ضمن 

مشاريع 
الطاقة 

 المتجددة
االرتدادات 
االمامية 

 والخلفيةوالجانبية 

متر 
 200 20 200 150 200 150 مربع

على النسبة 
 المئوية 

متر 
 مربع

200 300 150 300 10 300 

على النسبة 
 الطابقية

متر 
 مربع

150 200 150 200 6 200 

متر  البناءحجم 
 مكعب

50 80 60 80 3 80 

بدل مواقف 
 السيارات

لكل 
 سيارة

3000 6000 3000 5000 1000 5000 

 

وز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد نفاذ ـــال يج -ب

اال اذا اقتنعت بأن المخالفة  كام هذا النظام على بناء مرخصــاح

ارادة المالك وبنسبة ت السباب فنية خارجة عن ــاو التجاوز كان

( من 37واردة في المادة )ـــات الــــدار التخفيضــاوز مقــال تتج

الفقرة )أ( من  يوفى عن ذلك الرسوم الواردة فــون وتستـــالقان

 .هذه المادة
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( من الرسوم 50%ة )ــة والثالثــات الفئتين الثانيــتستوفي بلدي -ج

 الواردة في هذه المادة.

 -طالب الترخيص التأمينات التالية : يدفع -أ-21المادة 

لترخيص لضمان االلتزام ة اإلجمالية لرسوم اـ%( من القيم20) -1

ام هذا النظام وأي تعليمات ـوأحك صـــوط الترخيرــام وشـــبأحك

 صادرة بموجبه .

وع رسوم الترخيص لضمان انشاء بئر للمياه ـ%( من مجم10) -2

 ( دينار .100وبحد ادنى مقداره )

اء عن بيت الدرج والمصعد مع ـــات البنـــوم ملحقــى رســتستوف -ب

وم المقررة وفق هذا النظام ـــب الرســق وحســل طابـة كــمساح

مساحة  ررالبناء كما ويضاف اليها مكع فيها ـة التي يقــوالمنطق

 ولمرة واحدة في الطابق العلوي . والمصعدبيت الدرج 

ار إليها في الفقرة )أ( من هذه ـن المشــغ التأميــع من مبلـــيٌقتط -ج

د بشروط ــدم التقيـــك لعـة على المالــــات المستحقـــالمادة النفق

ام االعمار والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بما ــة واحكـــالرخص

في ذلك تعليمات مواقع وورش االعمار ، وعدم وضع االشارات 

زين وتكديس مواد شروط التخة ومخالفة ـة والتعريفيــــيالتحذير

ر وإزالة االنقاض والمحافظة على المرافق ـــالبناء وأعمال الحف

امة أو خاصة رق أو أي أمالك عـة ، والطـــالعامة والبنية التحتي

منصوص عليها في أحكام هذا النظام  رىــــات أخـــأو أي التزام

 والتعليمات الصادرة بموجبه .

هذا النظام تستوفى احكام ء بدون ترخيص بعد صدور نام بـاذا اقي -أ-22المادة

الترخيص الواردة في اف رسوم ـة اضعــــربعه اــترخيصلغايات 

 هذا النظام. ( من19المادة )

ة ترخيص أي تجاوزات في بناء اقيم ــــوز للجان المختصــال يج -ب

بأن ام اال اذا اقتنعت ــام هذا النظــــص بعد نفاذ احكـــبدون ترخي

ة عن ارادة ـــة خارجـــباب فنيــــة او التجاوز كانت ألســالمخالف

المالك وبنسبة ال تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة 
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ة الرسوم ــذه الحالــوفى في هــــ( من القانون على ان تست37)

( من هذا 20رة )أ( من المادة )ــا في الفقـــوص عليهــــــالمنص

ذه ــــــف هــة وضعـــة والثالثـــات الفئتين الثانيــبلدي ام فيـالنظ

 الرسوم في بلديات الفئة األولى.

ح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي ــة منـــة المختصـــللجن -أ-23المادة 

الل الطاقة ـــة واستغـــاظ على الطاقــا على الحفـــز بقدرتهــتتمي

المياه واالعتماد على االنارة والتهوية ددة وترشيد توفير ــالمتج

ة في تخفيف استهالك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج ـالطبيع

ل البناء االخضر الصادر عن مجلس ـام وفقا لدليــعنها والتي تق

  -البناء الوطني كل أو بعض الحوافز والتسهيالت التالية :

 .(%5بما مقداره )مقررة في النظام ادة في النسبة المئوية الـزي -1

ام باستثناء ـــذا النظـــق المقررة في هـــق عن الطوابــزيادة طاب -2

 السكن الخاص محدود االرتفاع .

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

ة ـات الالزمــدار التعليمــلس اصر بناء على تنسيب المجـــللوزي -ب

 هذه التسهيالت . لمنح

ار شهادة من مجلس البناء الوطني عند ـــاحضعلى مالك العقار  -ج

االنتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء 

ف لذلك او لم يلتزم ــاء مخالــن ان هذا البنــر ، واذا تبيـــاالخض

يالت التي تم منحها ة التسهــر كافــادة تعتبـــلشهار هذه اــباحض

ضعاف أربعة اة للنظام ويتم استيفاء الرسوم عنها بمقدار ـمخالف

 .( من هذا النظام20( و)19الرسوم الواردة في المادتين )

المالك تعديل رخصة االنشاءات التي من ب ـاء على طلــللجنة بن -أ-24المادة 

 -لي :يحصل عليها شريطة ما 

 أن يقدم الطلب قبل المباشرة باألعمال االنشائية . -1

التي توضح طبيعة ات ـــق والمخططـــب الوثائــق بالطلـــيرفأن  -2

 .التعديل المطلوب
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ها خالل اسبوع من للجنة المختصة بطلب التعديل قراردر اـــتص -ب

 تاريخ تقديم الطلب .

، ا رأت أنه غير مبررللجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذ  -ج

رخصة انشاءات ه على ان تصدر هذه اللجنة ــة عليـــأو الموافق

 اضافية تشتمل على التعديل المطلوب .

تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع االعمار  -أ-25المادة 

 -:في الحاالت التالية

دي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط ـاوز والتعــالتج -1

 وأحكام البناء .

واالرتفاع  ة شروط الرخصة من حيث االرتدادات والكثافةـمخالف -2

 وعدد الطوابق.

 اذا كان البناء ضعيفا انشائيا ويخشى سقوطه او تصدعه. -3

ة او البلدية او االمالك ـــن امالك الدولـــاذا كان البناء واقعا ضم -4

 العامة او متعدياً او متجاوزاً عليه.

ام ـــة واألحكـــظمـا لألنـــة أو مخالفـــاء دون رخصــاذا كان البن -5

 ومخططات التنظيم.والشروط 

ية المصادق عليها حسب االصول ـات الهندســـة المخططـــمخالف -6

 والمعتمدة لدى ترخيص البناء .

 تحدد في قرار وقف اعمال االعمار، المنصوص عليه في الفقرة -ب

 ذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خاللها واالجراءــ( من هأ)

 المبنى أو هدمه او اعادةالواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع 

 . الحال الى وضعه االصلي

 راءات المطلوب تنفيذها خالل المدةـاذا لم يقم المالك باتخاذ االج -ج

ة ـة أخرى في البلديـــص او اي جهـــة الترخيــالمحددة له فلجه

( 38با وفقاً ألحكام المادة )ـــراه مناســـبها ان تقوم بما ت تكلفها

المة العامة او البيئة او المظهر ـاظ على الســللحف ونـــمن القان

هذا اإلجراء على نفقة المرخص له ويضاف  ون تكلفةــالعام وتك
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( من قيمة تكاليف هذا اإلجراء نفقات %25) بتهـالى ذلك ما نس

 . إدارية

 -: الكثافة السكانية -26المادة 

 يعتمد ماة السكانية في المناطق السكنية ــد الكثافـــات تحديــلغاي -أ

  -:يلي

 سعة الشارع المتاخم لألرض عدد الشقق المسموح بها حدا اعلى

 م16ال يقل عن  12

 م12ال يقل عن  10

 م10ال يقل عن  8

 م10اقل عن  6

 

( من هذه أق عما ورد في الفقرة )ــدد الشقــادة عـــال زيــفي ح -ب

النحو يتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها على  المادة

 -التالي :

ل عدد الشقق المطلوب ترخيصها ـيارات لكامـــف ســتأمين مواق -1

 في المشروع .

ة ــرة نسبـذه الفقـ( من ه1د)ـه في البنـدد المشار اليـاف للعـتض -2

ف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على ـ%( من المواق50)

 الحد المسموح به والوارد في الفقرة )أ( من هذه المادة .

 -تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي : -27لمادة ا

ا اذا كان عدد ـ( مترا مربع16ة عن )ــة الغرفـــاحـان ال تقل مس -أ

 . في السكن ال يزيد على غرفة واحدة الغرف

 ( امتار مربعة.6ان ال تقل مساحة المطبخ عن ) -ب

 ( متر وربع المتر .1,25)مساحة المرحاض عن تقل ان ال  -ج

 . ( مترين مربعين2ان ال تقل مساحة غرفة الحمام عن ) -د

 ( أثني12ان ال يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن ) -هـ

 (90ا وان ال يقل العرض الصافي للدرج عن )ــعشر مترا مربع

 . تسعين سنتمترا في االبنية السكنية
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( 24)درج عن ــة لبيت الـــة الصافيـاحـل مجموع المسـان ال يق -و

ن مترا مربعا وان ال يقل العرض الصافي للدرج ـوعشري ةــأربع

 . مترين في االبنية التجارية م(2عن )

 -يكون الحد االدنى الرتفاع الغرفة الصافي كما يلي:  -ز

 االرتفاع المطلوب استعماالت الغرف

 متر 2,70 للسكن والمكاتب

 متر 2,70 للمستشفيات

 متر 3,70 لألماكن العامة

 متر 3,00 للمصانع والمشاغل

 

ص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إال إذا كانت ـال يجوز ترخي -أ-28المادة 

ة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة ـغرف كل

 . وراو من خارجية

 ر في المناور المخصصة إلنارة الغرف ومرافقــب أن يتوافــيج -ب

 -وتهويتها ما يلي:البناء 

الالزمة  أن تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات -1

 لتصريف مياه األمطار.

 اءــة باستثنــق البناء كافـــة في طوابــاور مكشوفـأن تكون المن -2

 .السقف في الطابق االخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة

 روزات أو أيــبات أو ــد أو شرفــة أدراج أو مصاعــي حظر إقام -3

 ون من شأنها التأثير على أبعادـرى داخل المناور يكــمنشآت أخ

 . أو مساحات المناور

 -يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:  -ج

أمتار ( 10المنور الذي تطل عليه غرف عن )ة ـال تقل مساحان  -1

 .المتر مترين ونصف( 2.5مربعة وأن ال يقل طول ضلعه عن )

 رفــور المطل عليه مطابخ وغــة المنــل مساحــال تق ب أنــيج -2

 ة أمتار ونصف المتر وأن الــسبع( 7.5عن )ات ــغسيل وحمام

 ( مترين ونصف المتر .2.5يقل عرضه عن )
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هذه  )ب( من( وأات الواردة في الفقرتين )ـي ستثنى من المواصف -3

 المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.

 الطابقية ة المئوية والنسبةـالنسب ة المنور منـــى مساحــت ستثن -د

 .للبناء

 يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب  -أ-29المادة 

 ه علىــات ويسمح بإقامتـالطبيعي لقطعة االرض من جميع الجه

 .كامل حدود قطعة االرض باستثناء االرتداد االمامي

 -ألي من الخدمات التالية:يستخدم طابق القبو  -ب

 مواقف لسيارات البناء . -1

 آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة. -2

 غرف التخزين -3

 غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود -4

 غرف الكهرباء. -5

برفع منسوب يسمح ود طابق تسوية للبناء ـــال عدم وجــفي ح -ج

منسوب الرصيف دل ـع معــو مـــق القبــاني لطابــالسطح الخرس

ق القبو ــتثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابـــوتس

مح ـــة على ان ال يســـاذي للقطعــبميل الشارع نفسه المح

  .ف الي انشاءات خاصة بالبناءــباستعمال الرصي

دة أو أكثر ـة واحــاء تسويــة األرض إنشـــت طبوغرافيــإذا اقتض -30المادة 

 االرتدادات الخلفية على النحو التالي:تأمين  فيترتب

 د على ارتفاع الطوابقــة ال يزيـــق التسويـــدد طوابـــإذا كان ع -أ

 دادـــه االرتـــالمسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق علي

 الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.

 إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح ببنائها -ب

 دد الطوابق المسموح بها في القطعـــة ارض على عـــفي قطع

 ر االرتداد الخلفيـــى المالك أن يوفـــاورة ، فعلـــالمج ةـــالخلفي
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 ام مضافاً إليـه متر واحد عن كلّ ــه في هذا النظــالمنصوص علي

 طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها.

ارات في التسوية من احتساب ـف السيـواقـات مــتستثنى مساح  -ج

 على ان تراعى السالمة االنشائية للمبنى .للبناء النسبة المئوية 

ً ــباس -31المادة   ال تثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصا

 روز أي بنـاء أو جزء منه عن خط البناء إال في الحاالتـيجوز ب

 -التالية:

 اري: وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطيـروز التجـالب -أ

 جزءا من الطريق أو االرتداد االمامي المقرر ويشمل ما يلي:

 وارع والساحات والميادينـة على الشــة المطلــالشرفات االمامي -1

 ط البناء بمسافة ال تتجاوز المتر واربعينــدود خــالبارزة عن ح

( 16) فيها عرض الشارع عناالت التي ال يقل ـسنتمتراً في الح

عن  نتمتراً إذا قلـن ســـاوز مترا وعشريــة ال تتجــمتراً وبمساف

 ذلك.

اوز ــال يتج ة ويجب أنــة الواقيـــة أو المعدنيــالمظالت القماشي -2

بأي حال  ر وأن ال يتجاوز البروزـــف المتـن ونصـا متريــعمقه

 لــه وأن ال يقــأة عليـــــــف المنشـــد الرصيــــوال حــــمن األح

 ف عن مترين ونصف المترـة في الرصيــا عن أي نقطــارتفاعه

 . وحسب المواصفات التي تقررها اللجنة

 مح بأي بروز في الحاالت التي يكون فيها عرض الشارعــال يس -3

 اتـن الشرفـة بيــافــل المســب أن ال تقــ( مترا أو أقل ويج12)

 ة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفيــالقطعد ــالبارزة وح

الشرفة  ودي بين سقفـجميع األحوال يجب أن ال يقل البعد العام

 ونصف المتر. البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثالثة أمتار

تغل ينشأ ــاء غير مســزءا من البنــالبروز المعماري: ويشمل ج -ب

ة من العوامل الجوية للوقاي لغايـات تجميلية لواجهات المباني أو

( سم من خط 60اوز )ـتتج دادات المقررة بمسافة الــضمن االرت

 البناء.
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 مائةاكثر من ق و يشغلها ـــطابر من ــاكثمن ة ـــة المكونــاألبني -32 المادة

( 16ر من )ـف من اكثـــاكن التي تتألـــفي ذلك المس شخص بما

على ان يؤدي احدهما ن ـــبدرجين منفصلي مسكنا يجب أن ت جهز

كبيرة مكشوفة، على أن يكون الحد  مباشرة الى شارع او فسحة

 النحو التالي: األدنى لعرض كل منهما على

 الدرج الثاني الدرج االول سعة المكان

 م1,1عرض الشاحط  م1,5عرض الشاحط  شخص 100حتى 

 م1,2عرض الشاحط  م2,00عرض الشاحط  شخص 400حتى 

 م1,50عرض الشاحط  م2,50الشاحط  عرض أكثر من ذلك

 

 ع اذا كانت متعددة الطوابقـرة والمصانـــازن الكبيــهز المخــتج -أ-33المادة 

 ل العرض الصافي الحدهم عنـل على ان ال يقــبدرجين على االق

 متر ونصف المتر.( 1,50)

ر ـاجــوف والمتــرض الممرات بين الصفـى لعــد االدنـــيكون الح -ب

 -االسواق على النحو التالي:  والبسطات في

 على جانبين على جانب واحد طول الممر

 م2,5 م2 ( مترا15لغاية )

 م4 م3 ( مترا30لغاية )

 م5 م4 ( متر30اكثر من )

 

 .مترا( 25,1يجب ان ال يقل عرض الممرات في المساكن عن ) -ج

 والمدارس عنمستشفيات في ال ب ان ال يقل عرض الممراتــيج -د

 .مترا (25,2)

 ة على كل درجة في الدرجــة التاليـــات الهندسيــتطبق المواصف -أ-34المادة 

 ضمنهمن ه او يكون ـــاء من خارجـــي الموصل الى البنـالرئيس

 ع ارتفاع الدرجة وعمقهاـث يخضـــه حيـــن طوابقـل بيـــويوص

 -للمعادلة التالية :

 سم . 64الى 60ضعف ارتفاعها زائد عمقها يكون من  -1
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( سم وان ال يقل عمقها 17ة )ــــاع الدرجـــاوز ارتفــان ال يتج -2

 . ( سم30) عن

 . للطابق الواحد متساوية ابعاد جميع الدرجاتتكون ان  -3

 ط يجب ان ال تتجاوزـي اكثر من شاحـــدرج الرئيســـان الــاذا ك -1-ب

 . ( درجات10البسطتين )المسافة بين 

يسي شاحطا واحدا يجب ان ال يتجاوز ال كان الدرج الرئــفي ح -2

 . ( درجة15عدد الدرجات فيه )

 ( من هذه2( و)1ار اليهما في البندين )ـفي كلتا الحالتين المش -3

 .  الفقرة يجب ان ال يقل عمق البسطة عن عرض الدرج

لح او من مادة أخرى ـن مسوـــة من باطــتنشأ االدراج الرئيسي -ج

مح بإنشاء أدراج خشبية ـــى ان يسـراق علـــة لالحتـــقابل غير

 السكن الخاص والمتاجر الصغيرة. في أبنية

 ز االدراج جميعها )بدرابزين( من الجهة المكشوفة ال يقلـــتجه -د

 . سم(80ارتفاعه عن )

 االرتدادات األماميةمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في ــيس -35المادة 

ق ـــتوى الطريـــت مســع تحــة التي تقـــاً لألبنيــالمقررة تنظيمي

 -شريطة:

 رات واألدراج المكشوفة الواصلة بينــرض الممـد عـــأن ال يزي -أ

 ( ستة أمتار.6عن ) األماميالطريق ومدخل البناء 

 الغايـاترات أو األدراج وما تحتها في غير ــدم استغالل الممــع -ب

ذه المادة كما يحظر إنشاؤها على أي ـا في هــوص عليهــالمنص

 ً  .جزء من االرتدادات الجانبية والخلفية المقررة تنظيميا

( طوابق أو يزيد عدد الشقق 4على )يزيد البناء  ان ارتفاعـكاذا  -أ-36المادة 

اعلى االبنية بمصاعد ما بين الطريق و ( شقق تجهز8ه عن )ـفي

ة على ان يتناسب عدد ــويــتسق الــا في ذلك طابـه بمـفيق ــطاب

وسعتها مع حجم البناء ونوعية استعماله ، وفي حال  دــالمصاع
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ط الهندسي ـد على المخطــدم اكتمال البناء يحدد موقع المصعــع

تثنى من دة من الجهات المختصة وتســات المعتمــوفقاً للمواصف

 سريان احكام هذا النظام .ذلك االبنية التي اقيمت قبل 

اء المجهز بمصعد يجب على مالكه أو المسؤول عن إدارته ــالبن -ب

 اجراءسنوي تثبت م شهادة بشكل ـارة تقديـالعمة إدارة ـجمعي أو

 . الصيانة الالزمة للمصعد

 من أي مادة على محيط سطح ب على المالك إنشاء تصوينةــيج -أ-37المادة 

  .الشرفات والشرفات المكشوفةالطابق األخير وعلى 

دا أدنى وال يتجاوز ــــدا حـــة مترا واحــاع التصوينــون ارتفـيك -ب

 ( المتر والنصف.1.5) ارتفاعه

ور أو سياج شجري أو حاجز منسق من ــاء ســعلى المالك إنش -أ-38المادة 

 . مادة على حدود قطعة أرضه أي

 وار من منسوب األرضـبه لألسموح ـــاع المســـزيد االرتفــال ي-1-ب

ة االمامية وال يزيد ـر من الجهـف المتـر ونصـة على متــالطبيعي

 مترين من الجهتين الخلفية والجانبية. على

م باالرتدادات على متر عن ـوب الطمــــد منســـب ان ال يزيــيج -2

 منسوب االرض الطبيعية في موقعها.

موقف سيارة مكشوف في االرتداد فل كل ــم اســح بالطمـــيسم -3

كن وعلى الحد االمامي للقطعة ليصبح ــة الســـالجانبي في منطق

 مع مستوى الدخول من الشارع.

ي الوزارات والدوائر ــاء مبانـــاستثنة ـــة المختصـــوز للجنــيج -ج

ة ومباني الهيئات الدبلوماسية ـــعامات الـــة والمؤسســـالحكومي

 ود ارتفاع األسوارـاص، من قيـــتعمال الخـــذات االسي ــوالمبان

 . المذكورة في هذه المادة

جب ان ال يزيد ارتفاعه على دار استنادي يـاء جـــة انشـــفي حال -د

وأن ال يزيد ارتفاعه ة ــبيعطوب االرض الــمن منسأمتار  ثمانية

لمجاورة ارض ر عن حدود قطعة االـف المتـــونصن ــى متريعل
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هادة من الجهات ـــدار وشـــي للجــــريطة تقديم تصميم هندسـش

ة تثبت بأنه مناسب هندسيا وفنيا على ان ال يؤثر على ــالمختص

 السالمة االنشائية لالبنية المجاورة او الشارع .

ة المختصة السماح بسقف االرتدادات على ان تدرس كل ــللجن -1-هـ

 ط طبوغرافي دقيق يرفق معــمخطتناداً الى ـــة بحالتها اســـحال

دار ــــــون السقف داعما للشارع او الجـــان يك الطلـــب شريطة

االستنادي او جهة قطع صخري وعلى ان يكون منسوب السقف 

 دون مستوى االرض الطبيعية في موقعه من الجهات جميعها.

ون ــــوارع على ان يكــمح بسقف االرتداد االمامي جهة الشــيس -2

الستنادي او جهة قطع دار اــارع او الجــــاً للشـــقف داعمــــلسا

 صخري شريطة:

 ان ال يزيد طول السقف عن طول واجهة البناء على الشارع.  -أ

ون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الشارع المتاخم ـــان يك -ب

( 40وب السقف على )ــــــد منســـــوال ال يزيــــله وفي كل االح

 سنتمترا.

ر من شارع يكون السقف جهة ـــــة على اكثــــت القطعـــاذا وقع -ج

 الشارع العلوي او السفلي او كليهما.

االرتدادات على الخدمات العامة بصر استعمال اسفل االسقف ـيقت -3

ف ومعابر للسيارات وآبار وخزانات الماء والديزل ــللبناء كمواق

ة والتبريد والكهرباء ومحطات ـالمركزية ــــوالغاز وغرف التدفئ

 التحويل الكهربائية وغرف الخزين غير التجاري.

دادات شريطة ـــتريسمح بالرامبات ومعابر السيارات المعلقة باال -4

ة في ـتوى االرض الطبيعيـا دون مسـوب ارضيتــــان يكون منس

 موقعها.

ساحة االجمالية قف باالرتدادات من المــة االســـى مساحـــتستثن -5

 للبناء والمساحة الطابقية.

 -يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:  -و

الصحي  ار لتجميع المياه وي حظر تصريفها إلى شبكة الصرفــآب -1

أرض  ة أو إلىــــر االمتصاصيــل أو الحفــات التحلــأو إلى خزان



 - 36 -الصفحة  
 

 ات تقررها اللجنةـــومواصفروط ــــا لشـــأ وفقـــوار وينشـــالج

 .المختصة

 ر التجميعيةــع والحفــــرف أو التجميــــوالص لـــات التحلــخزان -2

 . المصمتة في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي

 هاجميعة في المناطق السكنية ـــة الفرعيـة األبنيــمح بإقامـــيس-أ-39المادة 

 ً  -للشروط التالية: وفقا

 ( من مساحة قطعة5%بة البناء الفرعي على )ـنسد ـــأن ال تزي -1

ا حسب أحكام هذا ــموح بهـــبة المســـة إلى النســـاألرض إضاف

 .النظام

التي  تأمين ارتداد أمامي له حسب األحكام التنظيمية للمنطقة -2

 . يقع فيها

 وبـم من منس(6,2)ارج على ــــالخه من ـــفاعـد ارتـزيـأن ال ي -3

 األرض الطبيعية.

 ر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطةــأن يقتص -4

 ر أو لمولد كهرباء أو أليـــاء كغرفة للبويلــتعمل البنـــأن ال يس

 يؤدي إلى إزعاج المجاورين.استعمال آخر 

 طحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن الــفي س تتركأن ال  -5

 .يستعمل ذلك السطح ألي غرض كان

يسمح بانشــاء أبنية فرعية في االرتدادات الجانبية في المناطق  -ب

( من مســاحــة االرض 5%الصناعية بمســاحة ال تزيـــد على )

( تستعمل الغراض الحراسة على ان يتم 2م100وبحــد اقصى )

 (م. 5تامين ارتداد امامي لها ال يقل عن )

 -اض التالية :يسمح بإنشاء األبنية المؤقتة لألغر -40المادة

 اء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتبـواد البنـــن مـــتخزي -أ

 . المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ اإلعمار



 - 37 -الصفحة  
 

 اطات الثقافية والترفيهيـة وأيــة والنشـــبات العامـــخيم المناس -ب

وافق عليها اللجنة المختصة ولمدة مشابهة تتعماالت أخرى ــاس

 . محددة

 ال تفرض مواقف السيارات لألبنية التي تقام على قطع اراض ال -أ-41المادة 

وعلى ان ال  يخدمها اال درج او ممر يقل عرضه عن ثالثة امتار

 .( شقق8يزيد عدد الشقق في المبنى على )

 وفة أو مسقوفة في قطعةــيارات مكشـــف ســر مواقــيجب توفي -ب

 ضمن الشروط التالية:األرض التي يقام عليها البناء 

عدد  لم يكن قد تم توفير مامقترح بناء  أيص ـوز ترخيــال يج -1

اء المسموح به على قطعة ــل البنــة لكامــالمواقف المطلوب

 االرض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها .

ذه الفقرة اذا كانت ــ( من ه1د )ــــا ورد في البنــاة مـــمع مراع -2

ا اقل من العدد المطلوب لكامل البناء ــالتي تم تأمينهف ــــالمواق

ص مساحات البناء ـة على ترخيــــة الموافقــــان المختصــــفللج

ة بما ال يزيد عن المواقف ــق المقترحــــرح او عدد الشقــــالمقت

ص مستقبال ألي مساحات زائدة ـــوز الترخيــــة وال يجــــالمؤمن

 مواقف المؤمنة.او شقق زيادة على ال

عند حساب  كامال اواحد ااب الجزء من الموقف موقفـيتم احتس -3

 .مواقف المطلوبة بموجب هذا النظامعدد ال

ف سيارات من ــص لمواقـــي المخصـــق االرضـــالطاب تثنىــيس -4

زيد على ــتعمال ما ال يـــمح باســاء ويســرر للبنــاع المقــاالرتف

 .عامة للمبنىمساحته خدمات %( من 25)

ماح بإقامة مواقف سيارات في ــة الســـة المختصـــوز للجنـــيج -ج

االرتداد األمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها 

ذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول ـــ( من ه42في المادة )

 والخروج.
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االرتدادات  ف سيارات مكشوفة فيــول مواقـــة قبـــوز للجنـــيج -د

 -الجانبية والخلفية شريطة ما يلي :

 توفير العرض الصافي للمواقف.  -1

داد االمامي خلف تلك المواقف وعدم استغالله بشكل ـن االرتــتأمي -2

 يمنع حركة المواقف.

ول للمواقف عن العرض ـة الدخـــى لفتحـــد االدنـــل الحــأن ال يق -3

 الصافي لها.

روج للمواقف ضمن حدود ــول والخــدخة المناورة للـــتأمين حري -4

 القطعة.

ب ـواجــيارات الـــف الســـــدد مواقـــــى لعـــد االدنــــون الحـــيك -ـه

 -توافرها لالستعماالت المختلفة حسب ما هو موضح ادناه :

 عدد المواقف المنطقة / المشروع

المناطق السكنية  -1
 )أ،ب،ج،ريفي،زراعي(

 
 السكنية)د(المناطق -2

من المساحة  2م300موقف واحد لكل 
االجمالية للبناء او موقف لكل شقة ايهما 

 اكثر عددا

 موقف لكل شقتين

من المساحة  2م100موقف واحد لكل  المناطق التجارية
 االجمالية للبناء

 موقف واحد لكل مهنة المهن التي ترخص ضمن السكن

االجمالية  من المساحة 2م200موقف لكل  البيع بالجملة )مستودعات التخزين(
من المساحة  2م60وموقف لكل  للبناء

 االجمالية للمكاتب التابعة لها 

من المساحة االجمالية  2م50موقف لكل  المجمعات التجارية
مع توفير العدد المطلوب من للبناء 

المواقف لالستعماالت المتنوعة األخرى 
بالمجمع )مقاهي، مطاعم، مسارح، 

 قاعات، وخالفه(

فندقية  موقف واحد لكل أربع غرف الفنادق
حة من مسا 2م20إضافية إلى موقف لكل 

المرافق العامة )مطاعم، قاعات 
المؤتمرات، األروقة، صاالت االنتظار( 

 وموقف لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية

من المساحة  2م75موقف واحد لكل  دور العبادة
 للبناء االجمالية
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من مساحة  2م100موقف واحد لكل  الحضانة ورياض االطفالدور 
الحضانة أو الروضة وموقف باص لكل 

 حضانة أو روضة

مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات 
 المناسبات وصاالت االفراح

من المساحة  2م20موقف واحد لكل 
 للبناءاالجمالية 

الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة 
 وصاالت العرض

 من المساحة االجمالية 2م30لكل موقف 
 للبناء

 المكاتب 
 المراكز االجتماعية

 مراكز البحوث
 العيادات البيطرية

المراكز الصحية والطبية والعيادات 
 والمختبرات

 البنوك والمؤسسات المالية
 المدارس الخاصة والمكتبات العامة

 المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني 
 ىءخدمات الطوار

من المساحة  2م50لكل موقف واحد 
 للبناء االجمالية

 النوادي الرياضية والمالعب 
، الصاالت  الجامعات ، الكليات ، المعاهد

 الرياضية 

من المساحة  2م25موقف واحد لكل 
 للبناء االجمالية

موقف واحد لكل سرير إضافة الى موقف  المستشفيات
 للبناء االجماليةمن المساحة  2(م50لكل )

من المساحة  2م100موقف واحد لكل  الحكوميةالمدارس 
 للبناء االجمالية

مساحة من  2م20موقف واحد لكل  المطاعم والمقاهي
 بما فيها مساحة السدد المطعم أو المقهى

 مكاتب التكسي،مكاتب تأجير السيارات 
 مراكز تدريب السيارات 

موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب 
( مواقف 10)أو المركز وبحد ادنى 

من  2م60سيارات ويضاف موقف لكل 
 مساحة المكتب أو المركز

من مساحة  2م100موقف واحد لكل  المتنزهات
االرض اضافة الى توفير عدد من المواقف 

لالستعماالت االخرى داخل حدود 
 المتنزهات

مجموع المواقف لكل استعمال ضمن  والمباني العامة الستعمالالمتعدد ا
 المبنى 

 مساحةالمن  2م150موقف واحد لكل  سكن الطلبة ، سكن عمالي 
 لبناء االجمالية ل

من المساحة  2م100موقف واحد لكل  المناطق الصناعية والحرفية 
 االجمالية للبناء 

من المساحة  2م100موقف واحد لكل  مشاريع الطاقة المتجددة
 االجمالية للبناء المقام لخدمة المشروع
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للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد االدنى لعدد وز ـيج -و

ة ألي استعمال لم يرد ذكره ضمن االستعماالت ـف المطلوبــالمواق

 المبينة اعاله .

حدود إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل  -ز

 اء أو األرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذهــنالب

المواقف في قطعة مجاورة أو مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه 

 القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات.

بب خطأ فني خارج عن ارادة مالك البناء أو المصمم ـــاذا نتج بس -ح

ف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن ـــرف الغاء للموقــأو المش

( من هذا 20ي المادة )ف ملغى البدل المنصوص عليه فــكل موق

 النظام.

قوفة ــوفة أو المســـيارات المكشــف السـتعمال مواقـــال يجوز اس -ط

 المنصوص عليها في هذه المادة ألي استعمال آخر .

راتها حسب زاوية  ى ألبعاد مواقف السيارات وممـيكون الحد األدن -أ-42المادة 

 االصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:

 رات، يكون الحد األدنى لطولــوازي للممــوف المــال الوقــفي ح -1

 م(2,5)الموقف لعرض ى ــاألدند ــوالح(م 5,5يارة )ــموقف الس

 (م.5(م وللمسربين )4والحد األدنى لعرض المسرب )

 ( درجة يكون الحد االدنى لطول30ال الوقوف في زاوية )ــفي ح -2

 (م2,5لعرض الموقف ) ىـد االدنــوالح م(5,5يارة )ـــموقف الس

  (م.5,5)(م، وللمسربين 4لحد االدنى لعرض المسرب الواحد )وا

 ( درجة يكون الحد االدنى لطول45وف في زاوية )ــفي حال الوق -3

( 2,5ف )ـرض الموقــد االدنى لعــوالحم (5,5يارة )ـــموقف الس

( م، وللمسربين 5د )ـــرب الواحـــرض المســى لعـــد االدنـــوالح

 (م.5,5)
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 ة، يكون الحد األدنىــ( درج90ة )ــوف على زاويــال الوقــفي ح -4

 رض الموقفـى لعــد األدنـــ(م والح5,5يارة )ــف الســطول موقل

 .(م5,5)م والحد األدنى لعرض المسرب (5,2)

 ص لموقف السيارة الواحدةـي تخصــاحة التــدل المســون معــيك -ب

 صةـرات المخصــة الممـــهذه المساحل ــا وتشمــ(مترا مربع25)

 .لاللتفاف ومكان الموقف دخوال وخروجا

 (م حدا أدنى ويعني المسافة2,25ي ارتفاع الموقف )ــيكون صاف -ج

 رــقف أو أي عنصـــفل الســف إلى أســالرأسية من أرضية الموق

 إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.

 الن الممرات الداخلية التي يسمحـبة ميــاوز نســب أن ال تتجــيج  -د

 (.%5بوقوف السيارات على جانبيها )

 ب أن يتوافر في ممرات الدخول والخروج والممرات الداخليةـيج -43المادة 

 -لمواقف السيارات الشروط التالية:

 المقطع الطولي: -أ

 (%20اوز انحدار الطرق المؤدية الى المواقف على )ــان ال يتج

رق الخارجية باقسام ال ـة وبالطــطحات الداخليــبالمس اــربطهمع 

 ة امتار علىـ( خمس5ول )ــ( وبط%10) ىـدارها علـــانح دــيزي

 االقل.

 : المقطع العرضي -ب

 ( ثالثة أمتار ونصف لمواقف3,5ل عرض الطرق عن )ــان ال يق

 تةـس( 6يارة و )ــ( س30على )ا ــعددهد ــيارات التي ال يزيــالس

ال ـ( موقفا، وفي ح30ف يزيد على )ــــاذا كان عدد المواق ارـأمت

رط أن ال يقل ـرج مستقلين عن بعضهما يشتــل ومخــمدخ رــتواف

تار ونصف مهما بلغ عدد ـة أمـــ( ثالث3,5ق عن )ـــالطري عرض

 المواقف.
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 -المنعطفات: -ج

أمتار ( خمسة 5عن ) المنعطف الداخلير ــف قطــل نصــأن ال يق

( أحد عشر 11ف قطر المنعطف الخارجي عن )ــنص لــيقال  وأن

 مترا.

اح للسيارات فيها امكانية ــف ال تتــص مواقــة ترخيــوز للجنــيج -د

ل المواقف بسبب الصعوبات الفنية او صغر مساحة ــالدوران داخ

اوز أربعة مواقف سيارات باستثناء االرتداد ــدد ال يتجــاء بعــالبن

 االمامي.

 -يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي: -44المادة 

، وال تتعارض مع حرية  ة األرضــدود قطعــن حــون ضمــأن تك -أ

ف المقررة للبناء وحركة المرور ــير من وإلى المواقــالس ةــحرك

 المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة. بين

 ( ستة أمتار6ألبعاد كل مكان انتظار بطول ) أن يكون الحد األدنى -ب

 ( ثالثة أمتار.3وبعرض )

ة ــف اآلليــتخدام المواقــالك باســمح للمــة أن تســللجنة المختص -45المادة 

 : المصاعد( في األبنية على أن يقدم )باستخدام

 دراسة فنية للموقف اآللي المقترح. -أ

ول السيارات ـاكن دخــوألمف ــرور في المواقــة المــة لحركــخط -ب

 وخروجها منه. فيه

 أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى. -ج

ف السيارات التي يتم ــدل مواقــوم بــغ رســودع مبالــب أن تــيج -46المادة 

 في صندوق خاص إلنشاء مواقف عامة للسيارات. استيفاؤها

 إشغالبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن وز إشغال أي مــال يج -أ-47المادة 

 ة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأةــة المختصــخطي من اللجن

 ه وأحكام التشريعات والشروطــة لــص الممنوحــروط الترخيــلش

 ة المختصة وال يجوزـددها اللجنــي تحــرى التــات األخــوالمتطلب

 إصداره إذا كان مخالفا لذلك.
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 اء من تنفيذ أعمال اإلعمار وفقا لرخصةــد االنتهــك بعـالمالعلى  -ب

 غال وفق النموذج المعتمدـدار إذن اإلشــاإلعمار، تقديم طلب إلص

 لهذه الغاية.

 غال تتحقق اللجنة المختصة منــول على إذن االشــات الحصـلغاي -ج

 -مطابقة االعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد االنتهاء من :

 ش يّد إنشاء البناء وجاهزيته لإلشغال أو االستعمال لألغراض التي -1

 . من أجلها

 لـــر المداخــيارات وتوفيــف الســالزم من مواقــدد الــر العــتوفي -2

 رج لها .اوالمخ

 إنشاء األسوار والجدران الخارجية. -3

 إنشاء الرصيف. -4

 توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام. -5

 آبار أو خزانات تجميع المياه .تأمين  -6

زان بسعة ال تقل عن مترين مكعبين لكل ـات بمعدل خــتأمين خزان -7

 وحدة سكنية .

 .)الخضراء( تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة -8

 .إزالة األبنية المؤقتة واألنقاض ومخلفات البناء من الموقع -9

 لألبنية التية المبنى لإلشغال ــي على جاهزيــموافقة الدفاع المدن -10

 على موافقة الدفاع المدني.يشترط فيها الحصول 

 ترط فيها وجود مهندسـة التي يشــادة مطابقة لألبنيــاق شهــارف -11

 مشرف .

 اتــة والشركــسات العامة والخاصــر والمؤســع الدوائــعلى جمي -د

 رباء والهاتف والصرفــاه والكهــة بالميــد األبنيــة بتزويــالمكلف

 ات المعنية بإصدارــات وعلى الجهــرها من الخدمــي وغيــالصح

 دم إيصال تلك الخدمات ألي بناء أوـرف عــن والحــص المهــرخ

 ة المهن فيها قبلــص لمزاولــدار الرخــدم إصــا وعــده بهــتزوي

 ول على إذن اإلشغال من لجنة التنظيم المختصة باستعمالــالحص

 التي رخص إنشاؤه من أجلها.ذلك البناء للغاية 
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 عند الطلبتجديده غال سنة واحدة ويجوز ــدة إذن اإلشــون مــتك -ـه

 وز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديلـويج

 -أو إضافة أو تغيير في اإلعمار وفقا لما يلي:

 س اللجنة المختصة او من يفوضه قرارا بتجديد إذنــدر رئيــيص -1

 . للبناء المطابق لشروط الرخصة اإلشغال

بناء  در لجنة التنظيم المختصة قرارا لتجديد إذن اإلشغال أليـتص -2

 تتم ة أو تعديل او تغيير بعد انــه إضافــرى عليــه او جــتم تعديل

 إجازته حسب األصول.

 -:يكون إذن اإلشغال ملغى في اي من الحاالت التالية -و

 ة أوـة أو مضللــات كاذبــات أو معلومــاء على بيانــدر بنـــاذا ص -1

 مخططات غير صحيحة.

ف مخططات ــالــات ، أو خــة أو التعليمـــاً لألنظمــدر خالفــاذ ص -2

 الترخيص.

 غال وفق أحكام الفقرة )و( من هذه المادةـال إلغاء إذن اإلشـفي ح -ز

تصدر لجنة التنظيم المختصة اخطارا للمالك لتصويب المخالفة 

 . المدة المحددة فيه خالل

 ة المختصة حصر المباني التراثيـة داخل منطقة البلديةـعلى اللجن -48المادة 

يق مع الجهات ذات العالقة وبما يتفق ــوتصنيفها وتقييمها بالتنس

 ا على المخططات التنظيميةـــوتثبيتهأحكام التشريعات النافذة  مع

 -وعليها لتحقيق ذلك ما يلي :

 ة او اتالفها او تخريبها او إلحاق أيـي التراثيـالمباندم ــر هــحظ -أ

 ضرر بها او فصل اي جزء منها او إلصاق اإلعالنات عليها.

 ة الجهات المختصة وفق التشريعات النافذةــول على موافقـالحص -ب

 واقع التاريخيةـاورة للمــة مجــار في منطقــوع العقــال وقــفي ح

 . واألثرية

ال، ــى الحــب مقتضــــاول حســدس او المقـمهنك أو الـعلى المال -ج

ل فوراً وإخطار الجهات ــف العمــة، وقــة المسؤوليــطائل تــوتح
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العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في األماكن التي  المعنية عند

 أعمال اإلعمار. تجري فيها

 ( من هذه المادة ال يجوز إجراء أيأرة )ـام الفقــاة أحكــمع مراع -د

 ة على عناصر معماريةــة المشتملــي التراثيــى المبانــل علــتعدي

 ة المختصة وبالتنسيق معــة من اللجنــة خطيــة إال بموافقــتراثي

 الجهات ذات العالقة وفقاً للتشريعات النافذة.

 . اذا هدمت المباني التراثية فانه يحظر البناء على تلك االرض -هـ

التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العالقة الموافقة ة ــللجن -49المادة 

ة محطات للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية ـاقام على

 -االستعمال وفقا للشروط التالية : ومتعددة

 وبواجهة ال تقل عن 2م(1000ة القطعة عن )ــل مساحــأن ال تق -أ

 .( مترا30)

( 16عن )لها المتاخمة المحطة لواجهة عة الطريق ــال تقل سأن  -ب

 مترا .

 ( أمتار، واذا كان5االرتدادات من جميع الجهات عن )ل ــال تقأن  -ج

المنصوص  للقطعة احكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد باالرتدادات

 عليها في هذه االحكام.

 -السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي: -د

 . ( أمتار10)أن ال يزيد ارتفاع البناء على  -1

 احةــ( من مس%50اء عن )ــة للبنــبة المئويــأن ال تتجاوز النس -2

 القطعة بما في ذلك المظالت واالبنية الفرعية.

 ( من%10ة على ترخيص ما نسبته )ـة الموافقــة المختصــللجن -هـ

 ل عنــة ال تقــاحــذه المســت هــة اذا كانــة ارض المحطـاحــمس

 -:التاليةلالستعماالت  2(م2000)

 غسيل سيارات. -1

 غيار زيت. -2

 كهرباء سيارات. -3

 بيع لوازم زينة السيارات. -4
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 اطارات وبناشر السيارات. -5

 .آليصراف  -6

 بقالة. -7

 احة ارض المحطة لغايات شحنـزء من مســص جــوز تخصيــيج -و

 السيارات الكهربائية بالطاقة.

امة تكون ـة عــاء خدمــرى للنســال وأخــاه للرجــتوفير دورة مي -ز

 عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة. مستقلة

 اتـادرة عن الجهـــات الصـــات المحروقــات محطــد بتعليمــالتقي -ح

 المعنية.

 وفقا لرسومات ـة المحروقــمحطترخيص وم ــتيفاء رســـم اســيت -ط

 ال.ــاالستعم متعددة

 روط واالحكام التي يضعها الموافقة على اقامة ايـس بالشــللمجل -50 المادة

 كاني يقع خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتهاـمشروع اس

 . المصدقة

 س الوزراء بناء علىـام، لمجلــم مما ورد في هذا النظــعلى الرغ -51المادة 

س الموافقة على ــة المجلــتند الى توصيــر المســوزيــيب الــتنس

 .  مة مشاريع إسكان بموجب أحكام وشروط خاصةإقا ترخيص

النحو  التنظيم علىخارج مناطق ص األبنية السكنية ــون ترخيــيك -52المادة 

 -:التالي

 يجوز السماح ألي شريك إقامة بناء على االراضي المملوكة على -أ

 ارج التنظيم على ان تكون مساحة حصصـع خــوع التي تقــالشي

د ــر من الحــاوية أو اكثــة األرض مســص في قطعــطالب الترخي

 . المقرر لفئة استعمال األرض المقررة األدنى

 كنية خارجــة الســة على األبنيــة التاليــام التنظيميــق األحكــتطب -ب

 -:التنظيم

 



 - 47 -الصفحة  
 

المساحة بالمتر 
 المربع

 الحد االدنى لالرتدادات

 ارتفاع البناء
النسب 
 المئوية

 الجانبي الخلف االمامي السطحية

 %20 م9طابقان  م4 م4 م7 واقل 2م1000

الى  2م1001
 2م2000

 %20 م9طابقان  م5 م5 م8

الى  2م2001
 2م4000

 %20 م9طابقان  م7 م5 م10

اكثر من 
 2م4000

% وبحد 20 م9طابقان  م10 م5 م15
 اعلى

 2(م1000)

 

 على 2(م50ة سكن ملحق لكل بناء سكني بمساحة )ــوز إقامــيج -ج

( ثالثة دونمات 3ا عن )ـاحتهــل مســي ال تقــي التــع األراضــقط

احة من ضمن النسبة المئوية المقررة للبناء ــذه المســه رــوتعتب

 التقيد باألحكام التنظيمية للقطعة. شريطة

ضمن  لخدمة اغراض المشروع (م20وز إقامة بناء بمساحة )ـيج -د

 ن النسبةــاحة من ضمــالمسب هذه ـي وال تحتســداد األمامــاالرت

ة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك ــررة شريطــة المقــالمئوي

 . ان يترتب عليها أي تعويضات دون

( من مساحة 51%تقديم موافقة خطية من مالكي ما ال يقل عن ) -هـ

اء عليها شريطة تقديم تعهد عدلي ــة البنــــوي اقامـــاالرض المن

راض أي شريك ــالمسؤولية القانونية في حال اعتيتحمل بموجبه 

 .آخر لم يكن قد حصل على موافقته

 ة خارج مناطق التنظيم علىــآت الزراعيــص المنشــون ترخيــيك -53المادة 

 -:النحو التالي

 -ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية : -أ

 وزارة البيئة على إقامةة في ــص المركزيــة التراخيــموافقة لجن -1

 المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها.
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 ق المخصصة على مخططاتـاطـي المنـاريع فــذه المشــة هــإقام -2

 ظام تنظيم استعماالتــب نــدة حســالمعتم يــتعماالت األراضــاس

 .األراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدال عنها

(م عن 2000تقل عن )افة ـاريع على مســالمش ذهــام هــان ال تق -3

م ـدود التنظيــاو ح اعيــم الصنــتثناء التنظيــم باســدود التنظيــح

 .المصدقة

باألشجار  ( من مساحة أرض المشروع%25)ة ما نسبته ــزراع -4

 .المناسبة

 -ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية : -ب

ون في وزارة ــر الزيتــمعاصغيل ــص وتشــة ترخيــلجنة ـوافقــم -1

 الزراعة على اقامة المشروع .

الصادرة  التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون -2

 بمقتضى قانون الزراعة.

 اتـــطــى مخطــة علــق المخصصــي المناطــروع فــة المشــإقام -3

األراضي  دة حسب نظام استعماالتـى المعتمــتعماالت االراضــاس

  النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدال عنها.

(م عن 2000)تقل عن ة ـافــمسروع على ــام هذا المشــأن ال يق -4

دود التنظيم ـاو ح يــاعــم الصنــتثناء التنظيــم باســدود التنظيــح

 المصدقة.

ادة ــزيــوب(م 4000ة االرض عن )ــة قطعـــاحـــل مســــأن ال تق -5

 .جديد  يانتاج لكل خط 2(م2000)

باألشجار  احة أرض المشروعـ% من مس25بته ــة ما نســزراع -6

 .المناسبة

 -تخضع معاصر الزيتون لألحكام التالية : -ج

بواقع خطين  ة دونماتـ( أربع4احة األرض عن )ــمسل ــأن ال تق -1

 .انتاجيين

 خمسة عشر مترا من كل جهة.( 15)ال تقل االرتدادات عن أن  -2

 ةـاحــسـ( من م%25اء عن )ــة للبنــبة المئويــد النســأن ال تزي -3

 .القطعة
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 .اثني عشر مترا( 12)يكون الحد االعلى لالرتفاع  -4

وفقاً  والرخامير الحجر ــالط ومناشــوب والبــل الطــص معامــترخ -أ-54المادة 

 -التالية: للشروط

 روع من لجنة التراخيصــة المشــة إلقامــول على الموافقــالحص -1

 ةــروط الملحقــام بالشــد التــة والتقيــي وزارة البيئـة فــالمركزي

 بالموافقة.

 اريع في المناطق المخصصة لها على مخططاتـالمشذه ــام هــتق -2

ب نظام استعماالت األراضي ـدة حســتعماالت االراضي المعتمــاس

 النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدال عنها. 

(م 1000الطوب والبالط على مسافة تقل عن ) معاملدم إقامة ـع -3

 من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة.

ل عن ــة تقــافــام على مســر والرخــير الحجــة مناشــدم اقامــع -4

 (م من اقرب تجمع سكني او حدود التنظيم المصدقة.5000)

 ولمناشيرة األبنية لمعامل الطوب والبالط ـص إقامــع ترخيــيخض -ب

 -لألحكام التالية: والرخامالحجر 

 ( أربعة دونمات .4الحد األدنى لمساحة األرض ) -1

 جهة. خمسة عشر مترا عن كل (15)أن ال تقل االرتدادات عن -2

 احةـــ( من مس%10)اء على ــة للبنــبة المئويــد النســأن ال تزي -3

 القطعة.

 تسعة( 9)فاع ال يزيد على ـدا بارتــا واحــاء طابقــون البنــأن يك -4

 أمتار.

 ة على ترخيص المدارس ودور العبادةـة الموافقــة المختصــللجن -أ-55المادة 

ومية أخرى ـأة حكـات وأي منشـفيـتشـة والمســز الصحيــوالمراك

ط ـــى مخطـواردة علــالت الاـتعمـال من االســتعمـــأي اس نــضم

 الجانبية والخلفيةاالرتدادات  ضعف ويطبق عليها رـقم الم  ــالتنظي

ق السكنية وبما يتفق مع تعليمات ـالمناط نــتعمال ضمــلذلك االس

ررة لذلك ـــوم المقــا الرســوفى عنهــتــوتس ةـــات المختصــالجه

 .االستعمال
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 ة أرض تقع على طريقين متقاطعين أحدهما ضمنـت قطعــإذا كان -ب

 منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقةة واآلخر ضمن ـة تجاريــمنطق

ة الواقع على ــرض القطعـي عــادل مثلــق يعــة على عمــالتجاري

متراً  (50ق على )ـد ذلك العمــاري على أن ال يزيــالتج ارعــالش

االرتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد  ة تأمينــشريط

 تلك المنطقة.وحسب األحكام التنظيمية المقررة ل ذلك العمق

 ة أرض بين طريقين أحدهما تجاري واآلخر سكنــت قطعــإذا كان -ج

 ة من حيثـل القطعــعلى كام اريــق التجــريــام الطــأحك قــتطب

( 18االستعمال على أن تؤمن االرتدادات القانونية بعد عمق )

ب أحكام منطقة السكن الواقعة ــاري حســارع التجــن الشـم متراً 

ارع ــة على الشــة الواقعــال الواجهـتعمــمح باســوال يس اـضمنه

 والواجهات الجانبية ألغراض تجارية. نيكالس

ن منطقة ــاء ضمــص بنــة على ترخيــة الموافقــة المختصــللجن -د

 الطولي كما يلي: التجاري

 ة منظمة بحكم تجاري طولي ويليه سكن ويمكنــت القطعــاذا كان -1

 ا لالستعمالــر وفقــن او اكثــى قطعتيـة الــراز القطعــيم وافــتقس

 ة على ترخيص بناء واحدــة الموافقـــة المختصـــرر، فللجنــالمق

 تعمالين شريطة ان يكون استعمالـد على كال االســل وممتـــمتص

 اء الواقع في الجزء التجاري ألغراضـي من البنــق االرضــالطاب

ان  الواقع في منطقة السكن ألغراض السكن علىتجارية والجزء 

لالستعمال  اء لكل جزء منه طبقاــص البنــوم ترخيــتوفى رســتس

 .المقرر كل على حدة

استعمال  عليها طبقا لكلمنفصلين ة على ترخيص بناءين ـالموافق -2

االستعمالين  وع االرتداد المقرر لكالــر مجمــة توفيــا شريطــمنه

لالستعمال  ل بناء وفقاــص لكــوم الترخيــتوفى رســا وتســبينهم

 .المقرر على مخطط التنظيم

تقسيم  اذا كانت القطعة منظمة تجاريا طوليا ويليه سكن وال يمكن -3

على  ة المختصة الموافقةــر فللجنـــن او اكثـــى قطعتيـة الــالقطع
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من جزء  اء واحد عليها وفقا لالستعمال المقرر لكلــص بنــترخي

التجاري على ان  م البناءـتوفى عن البناء رســاجزاء القطعة ويس

 .االرض ( من مساحة%20ال تتجاوز نسبة السكن )

الجزء و ت القطعة منظمة بأحكام تجاريا طوليا ويليه سكنــاذا كان -4

متصل  ة مفصول عن الشارع التجاري وغيرـاري من القطعــالتج

ترخيص  المختصة الموافقة علىة اخرى فللجنة ــود قطعــبه لوج

دون اعتبار  ل القطعة وفقا لألحكام المقررةـكن على كامــاء ســبن

البناء رسم  ا ويستوفى عنـا منهــا تجاريــم تنظيمــزء المنظــللج

 ترخيص السكن.

البناء  ة المختصة الموافقة على ترخيص الطوابق العليا منــللجن -5

ألي  كن أوـراض الســي ألغــألرضق اــتثناء الطابــاري باســالتج

 استعمال آخر تراه اللجنة مناسبا .

من ة ــــوالمعارض التجاري يــولـاري الطــفاع التجــب ارتــيحتس -6

اري وال يجوز فتح ابواب جانبيـة ـالتج منسوب رصيف الطريق

 األرضي ضمن العمق التجاري. لألبنية في الطابق

 تحويل استعمالها فال يستوفى فرقم بناء على أرض وتم ــإذا أقي -ـه

 زء المرخص من البناء وانما تستوفى رسومـوم عن ذلك الجــرس

 ة وعنـاء غير مرخصـادة في البنـد عن أي زيـديـتعمال الجــاالس

 األبنية التي تقام عليه فيما بعد.

ق مخطط التنظيم ـرر وفــتعمال المقــاً لالســاء وفقــص بنــإذا رخ -و

ه الستعمال آخر وع دلت أحكام التنظيم إلقرار ذلك ــمالك تغلهــواس

م بين االستعمالين ــرق الرسـك فـالـالمتوفى من ــفيس تعمالــاالس

 رسوم التجاوز والمواقف وفقا لالستعمال الجديد. كما تستوفى

 ج عن االستمالك للنفع العام )شارع أو حديقة( تجاوز للبناءـإذا نت -ز

 ة فال يتم احتساب رسومــبة المئويــداد أو النســاالرتم على ــالقائ

 تجاوز على ذلك البناء.

 ة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتةـة الموافقــة المختصــللجن -ح

 ن االرتداد المسموح به لمالك االرض وفي الموقع الذي تراهـضم
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 (م2)عن حد القطعة المجاورة د ــيبعة ان ــبا شريطــاللجنة مناس

 مترين حدا أدنى.

 توفى رسوم الترخيص على المشاريع التي تقام خارج مناطقــتس -ط

 .التنظيم بما يماثلها من المشاريع التي تقام داخل مناطق التنظيم

ً ـات خــات المحروقــص محطــيجوز ترخي -ي  ارج حدود التنظيم وفقا

 للشروط التي يضعها المجلس.

دود االرتفاع اال للسكن ـاص محــالخكن ــق الســتعمل مناطــال تس -ك

 العبادة. ودور

 وز استعمال العقارات المحاذية للطرق الدائرية أو النافذة أوـال يج -ل

 المحاور المرورية الرئيسية للغايـات التجارية أو الصناعية إال اذا

 ذه العقارات مخدومة بطريق خدمات أو إذا قام مالك هذاـت هــكان

ة الحصول على موافقة ــات، شريطــق خدمــطري نــار بتأميــالعق

كان إذا كانت هذه من الطرق التي ــة واإلســغال العامــاالش وزارة

اختصاصها وموافقة مجلس التنظيم األعلى على هذه  تدخل ضمن

زام باألحكام التنظيمية األخرى الواردة في ــمع االلت تعماالتــاالس

 .هذا النظام

 االرتدادات القانونية المقررة حسب أحكام التنظيم ضمنال تحتسب  -م

 المساحات المطلوب توفيرها كساحات لطالب المدارس.

 صت كمواقف للسيارات عندـن التي خصــتغالل األماكــر اســيحظ -ن

 ص سواء كانت مكشوفة أو مسقوفة ألي استعمال آخر إذاـالترخي

 تعذر قبولها بعد االنتهاء من إنشاء المبنى.

ة والنسبة الطابقية في كل طابق من ـــة المئويـــتستثنى من النسب -س

 2(م20) ىة بيت الدرج والمصعد وبحد اعلـاحــطوابق البناء مس

 أخرى.على ان ال يتم استغاللها ألي غاية 

ف سيارات باألجرة في مناطق ـص مواقـــة ترخيــة المختصــللجن -ع

 يصدرها المجلس لهذه الغاية.التنظيم كافة وفقاً لتعليمات 

مح بإنشاء خاليا لتوليد الطاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها ـــيس -ف

 المجلس لهذه الغاية.
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ارح ومخازن ــينما والمسـفيات ودور السـتشـعلى الفنادق والمس -ص

ومستودعات التبريد الكبيرة والمجمعات التجارية وأي استعماالت 

اســـتمرارية توافــر التيــار الكهربـائي تركيب ا ــي طبيعتهــتقتض

مولــدات احتياطيــة ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية 

للمبنـى ، وفقــاً لألســس والمواصفــات التي تحددها الجهات ذات 

  العالقة.

 مع مراعاة االحكــام التنظيميـة المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في -56المادة 

النظام ينشــأ الــروف في المناطـــق المسمـوح بإنشائه فيها على 

 النحو التالي :

( من مساحة الطابق المراد 50%ان ال تزيد النسبة المئوية عن )  -أ

 انشاء الروف عليه.

(م من منسوب سطح 3,5ان ال يزيـــد ارتفاع طابق الروف عن ) -ب

 الطابق المراد انشاء الروف عليه.

ارتــــدادات من جميـــع الجهات للروف على حدود ســـطح  تأمين -ج

الطابـــق المراد إنشاء الروف عليه بما يقل عن نصف االرتدادات 

 المقررة في النظام لألرض المقام عليها البناء.

 -يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير االحترازية التالية:  -57المادة 

بإيصال الخدمات لوقف تقديم خدماتها ة ــات المعنيــة الجهـمخاطب -أ

 المبنى الذي وقعت فيه مخالفات الى حين تصويب االوضاع. عن

 ال تعدد المخالفات او تكرارها بفعل المالكـة في حــللجنة المختص -ب

 -ورضاه :

 ص بناء جديدة.رفض طلبه بإصدار تراخي -1

 ص بناء سبق له الحصول عليها منــد تراخيــه بتجديــرفض طلب -2

 .نةاللج

للوزير  ونـ( من القان6و)( 4) نــكام المادتيــق أحــات تطبيــلغاي -أ-58 المادة

ؤون البلدية او ـري الشــز او مديــري المركــمدي نـف أي مــتكلي
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باتخاذ االجراءات المناسبة لمراقبة اعمال  نـن المختصيــالموظفي

 ةناللج هذهالع على قرارات ـي ذلك االطـفبما  ةــة المختصــاللجن

 وحضور اجتماعاتها وفقاً لما يقتضيه قرار التكليف.

ى الفقرة )أ( من هذه المادة ان اللجنة المختصة ــت بمقتضــاذا ثب -ب

رار تنظيمي كقرار تنظيم ارض او تقسيمها او ــدرت أي قــقد اص

ا بصورة مخالفة لألحكام التنظيمية او التشريعات النافذة ــاعماره

ص بوجه غير ــة او ترخيــة رخصــرارا في معاملــدرت قــاو اص

م ايقاف القرار او الترخيص ورفعه مشفوعا بتقرير ـروع فيتــمش

 الى الوزير.

ر بعد االطالع على التقرير المرفوع اليه وفقا ألحكام الفقرة ـللوزي -ج

 -)ب( من هذه المادة اتخاذ أي من اإلجراءين التاليين :

ص او الرخصة الى ــة الترخيــي او معاملـــالتنظيمرار ــإعادة الق -1

 اللجنة المختصة لتصحيح قراراها وفقا ألحكام التشريعات النافذة.

ى التخاذ القرار وفقا ــم االعلــس التنظيــاحالة الموضوع الى مجل -2

 للصالحية المخولة له بمقتضى القانون.

انون أو أي تشريع اخر ب بالعقوبات المنصوص عليها في القـيعاق -59المادة 

 من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. كل

م جميع الشؤون المتعلقة بالتجمعات والضواحي السكنية ــيتم تنظي -60المادة 

راف عليها وصيانة المرافَق ــها واإلشــة إدارتــفي ذلك كيفي اــبم

استعمالها بما يكفل ديمومتها ة التحتية وكيفية ــوالبني ةــالمشترك

م نشرها في الجريدة ـس ويتــدرها المجلــيص اتــى تعليمــبمقتض

 .الرسمية

س المستند الى توصية المدير ــيب المجلــتنس  اء علىــر بنـللوزي -61المادة 

 التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. إصدار

ة ــام للجنـــذا النظــ( من ه20ادة )ــا ورد في المــم ممــعلى الرغ -أ-62المادة 

 1/1/2017خ ــل تاريــة قبـــة القائمــص األبنيــة ترخيــالمختص
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وم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا ألحكام نظام ــتيفاء رســواس

الملغى ،  1985( لسنة 19م المدن والقرى رقم )ــة وتنظيــاألبني

 .الذي يحدده المجلس تاريخالب على ان تنتهي هذه المهلة

االت المرخصة قبل انفاذ احكام هذا النظام او ــر ابراج االتصــتعتب -ب

 التي تم استيفاء رسوم او عوائد عنها مرخصة حكما.

 1985( لسنة 19يلغى نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم ) -63المادة 

والقرارات الصادرة بمقتضاه ات ــل بالتعليمــتمر العمــعلى ان يس

قا ألحكام هذا ـا وفـهـتبدل غيرها بـــدل أو يســى أو تعــتلغ إلى أن

 .النظام

 


