مالحظة :
النظام االصلي بالخط العادي بدون خطوط
النظام المعدل رقم  3لسنة  2017تحته خط واحد
النظام المعدل رقم  69لسنة  2017تحته خطين
النظام المعدل رقم  2لسنة  2018تحته خط متقطع

نظام رقم ( )136لسنة 2016
نظام األبنية والتنظيم المدن والقرى واألنظمة المعدلة(نظام
رقم  3لسنة  2017ونظام رقم  69لسنة  2017ونظام رقم
 2لسنة " 2018مدمج")
صادر بمقتضى المادة ( )67من قانون تنظيم المدن والقرى
واألبنية رقم ( )79لسنة 1966
المادة  -1يسمى هذا النظام (نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة
 )2016وتعديالته ويعمل به اعتبارا من .2017/1/1
المادة  -2أ -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام
المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
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القانون

:

المجلس
الدائرة

:
:

المدير
اللجنة المختصة

:
:

واجهة القطعة

:

قانـــون تنظيــــــم المـــــدن والقرى
واألبنية.
مجلس التنظيم االعلى .
دائـــــرة تنظيـــــم المـــــدن والقرى
واألبنية المركزية المشكلة بمقتضى
القانون .
مدير الدائرة .
هي لجنة التنظيـم المحليـة او لجنـة
التنظيـــــم اللوائيـة او لجنة التنظيم
اللوائية المشتركــة او لجنة التنظيم
المحلية المشتركة .
الجـــزء من القطعــــة الذي يقع
على طريـق او عـــدة طرق او على
ممر مشاة .
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البناء

:

السدة التجارية

:

ارتفاع البناء

:

طابق القبو

:

طابق التسوية

:

الطابق االرضي

:

اي انشاء سـواء كان من الحجــــــر
او الخرسانة او الطيــــن او الحديـد
او الخشـــــب او اي مــــادة اخــرى
ألغراض البناء وتشمل الحفريــات
واالســـــاســــــــات والجـــــــــدران
والســـــــقــــوف والمـــــداخــــــــن
و(الفرنـــــــدات)والمقرنصــــــــــات
(الكورنيـــش) او اي بـــروز او اي
قســــــم من البنــــاء او أي شـــيء
الصــق به أو اي حائـــط او ســـور
او سـيــاج او اي انشـــاء اخر يحدد
او يحيط بأي أرض أو ساحة او بئر
ماء.
طابـــــق ثانـــوي يكـــون جزءا من
المحــــل التجـــاري ومتصـــال بــــه
مباشرة وال يمكـن الوصــــول اليــه
اال مــن خـــــالل المحـــــل التجاري
المتصل به.
المسافـــــة العاموديـــة بين متوسط
منسوب الطريق الى اعلى نقطة من
السطح اإلنشائي للبناء.
الطابـــق او الطوابق التي تقع تحت
مستوى المنســـوب الطبيعي لقطعـة
االرض من الجهات جميعها على ان
ال يتجــــاوز سطحه الخرساني بالط
رصيــف الطريــق المحـاذي للقطعة
وال يسمـح باستعمـال الرصيـف ألي
انشاءات خاصة بالبناء.
الطابـق او الطوابــق التي تقع تحت
منسوب الطابق االرضي وال يتجاوز
فيه منسوب سطحــه الخرساني عن
متر واحد ونصف المتر من متوسط
منسوب الطريق.
طابـــق او جــــزء من طابـــــق يقع
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المســـــــــــــاحة
االجماليــــــــــــة
للبناء

:

المســـــــــــــاحة
الطابقيــة

:

النسـبة الطابقية

:

النســــــــــــــــبة
المئويـــــــــــــــة
للبناء

:

مباشـــرة فــــوق منســـوب االرض
الطبيعيــة او فوق طابق التسوية او
طابق القبو مباشرة.
مجموع مساحـــة المساقــط االفقية
للبناء او االبنيــــة وتستثنى منهــــا
طوابــــق االقبيـــة والسدد التجارية
وطوابــــق الخدمـــــات المكيانيكيـة
ومساحــــــة البــــروزات المعمارية
ومواقــــف السيـــارات والممـــرات
واالدراج المكشوفــــة وابــار الماء
والحفـر التجميعية وخزانات الوقود
وخزانــــات الماء وغـرف الكهرباء
ومولــــداتها والمنـــاور وفراغــات
التهويـــة الميكانيكية وسطح غرفة
المصعـــــد وسـطح درج الطابـــــق
االخير.
مجموع مساحات المساقط االفقية
المسقوفـــة لطوابــق البناء جميعها
باستثنـــاء طوابق التسوية واالقبية
والسدد التجاريــة وطوابق الخدمات
الميكانيكيـــــة والبـروزات التجارية
والبــروزات المعماريـــــة ومواقـف
الســيــارات والممــــــرات واألدراج
المكشوفــــــة وآبــــار الماء والحفر
التجميعيـــــــة والمنـــاور وفراغات
التهويــــة الميكانيكية وسطح غرفة
المصعـــــد وســــطح درج الطابـــق
االخير.
نسبـــة المساحة الطابقية للبناء الى
مساحة االرض التي يقع عليها.
مساحـة أكبر مسقط افقي للبناء الى
مساحــة االرض التي يقــع عليهــــا
وتستثنــى منهــا البروزات التجارية
والبــروزات المعماريـــــة ومواقـف
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االرتداد

:

الشقة

:

الشرفة

:

مظلة واقية

:

المنور

:

مخططـــــــــــات
الترخيص

:

الرخصة

:

الســـيارات واألقبيــــــة والممــرات
واألدراج المكشوفـــــة وآبــار الماء
والحفــر التجميعية وخزانات الوقود
وخزانــــات الماء وغـرف الكهرباء
ومولداتهـــا والمنـــاور وفراغــــات
التهوية الميكانيكية.
الفسحة التي تفصل بين البناية وحد
قطعـة االرض القائمة عليها او التي
ســيقام عليها البناء او خط الطريق
المالصق لقطعة االرض .
طابــــــق او جزء من طابق او اكثر
يشكل مسكنا مستقال.
أي جـــزء من بناء مكشوف الجانب
او الجوانب ومعرض بصورة دائمـة
للهواء والنــور الطبيعي وال يتجاوز
خط البناء المسموح به.
اي ســـقـــف معلــق يواجـه ويغطي
جزءا مـــن ارتداد البناء او الطريق
ويستعمــل الغـــراض الحمايــة من
العوامــــل الجــويـــــة علــــى ان ال
يكون من الخرسانـة المسلحة وغير
مرتكز على اعمدة او جدران .
اي مساحـــة داخليــة مفرغة ضمن
حدود البناء لتأمين االنارة والتهوية
ألقســـام المبنى المطلــــة عليــه أو
لغايــات تمديد خطوط خدمات البناء
على ان ال تسقف اال في اخر طابق.
المخطــط الهندســـــي الـذي تعــــده
المكاتـــــب او الشركـــات الهندسية
المصـــــرح لها بذلك والمصدق من
نقابــــــة المهندســــــين االردنــيين
والجهات ذات العالقة .
االذن الخطـــي الصـــادر من اللجنة
المختصـــــة الذي يسمــح بموجبــه
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الحفـــــــــــــــرة
التجميعيــــــــــة
المصمتة

:

المبنى التراثي

:

مشروع االسكان

:

البناء العالي

:

البناء متعـــــــدد
االستعمال

:

البناء المؤقت

:

القيــام بـأي اعمــال او اجـــــراءات
لمباشـــرة تنفيــذ مشــروع االعمار
وفقـا لمخططات الترخيص واالحكام
التنظيمية المقررة والتشريعات ذات
العالقة .
الحفــرة المخصصـــة لتجميع المياه
العادمــــــة والفضالت والمغلقة من
جميــع الجهات بالخرسانة المسلحة
وال تسمح بالتسريب .
المنشـآت والمفردات المعمارية ذات
الخواص المعمارية او التاريخية او
الثقافيــة حسـب التعريف الوارد في
قانــون حمايــة التــراث العمرانـــي
والحضري .
اي مشـــروع اســــكان تعاونـــي او
استثمــــاري او حكومــــي او تقيمه
جمعية اسكان موظفي اي وزارة او
دائرة حكومية او مؤسســة رسـمية
او مـؤسســـــة عـامـــــة او اي من
صناديــق النقابـــات المهنية لصالح
اعضائهـا يقره المجلس وفقا الحكام
هذا النظام .
البنـاء الذي يزيد ارتفاعه على الحد
المقرر بمقتضى احكــــام هذا النظام
لقطعــة االرض المــراد اقامة البناء
عليهـــا باستثنــاء المناطق المنظمة
بأحكام خاصة .
البنـــاء الــذي يشمــل استعمالين أو
أكثر من االســـــتعماالت الواردة في
هذا النظام .
اي بنـــاء يقام لمدة أو لغاية محددة
وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة أو
بعد تحقــق الغايـــة التي اقيــــم من
اجلها.

 :البنـــاء التابـــع الي بنــــاء رئيسي
البناء الفرعي
ويكــون متصــــال او منفصـــال عنه
الغراص خدمة ذلك البناء .
 :مجمــع للتســـوق ويشمل المعارض
المجمع التجاري
والمحــــــالت التجاريــــة والمطاعم
واالماكــــن الترفيهية ودور السينما
والمســرح ومراكــــز اللياقة البدنية
واالماكـــن الترفيهية لالطفال أو أي
استعماالت تجاريـــة أخرى مرخص
لها بذلك .
 :الطابــــق المسمــــوح إقامتــه وفقا
الرووف
ألحكام هذا النظام.
 :المساحــــة المخصصـــــة إليقــــاف
مواقف السيارات
الســــــــيارات والتــــي تـــــرد على
المخططـــــات التنظيميـــة المصدقة
كصفة استعمال
ب -تعتمــد التعاريــــف الــواردة في القانــون حيثمــا ورد النـــص
عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة  -3تطبق أحكــــام هـــذا النظـــام علــى االراضي واالبينة ومشاريع
االعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى اي شخص
طبيعي او اعتباري او وزارة او دائرة حكومية او سلطة محلية
او بلدية او هيئة او مؤسسة رسمية او عامة باستثناء مناطق
التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها .
المادة  -4مع مراعاة أي أحكام تــــرد على المخططات التنظيمية الهيكلية
او التفصيليـــة تستعمـــــل االراضـــي في منطقــة التنظيم وفق
االستعماالت التالية -:
أ -المناطق السكنية .
ب -المناطق التجارية .
ج -مناطق ابنية متعددة االستعمال .
د -المناطق الصناعية .
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هـ -مواقف سيارات.
و -المباني العامة.
ز -المكاتب واإلدارات.
المادة  -5يراعــي في منطقـــة التنظيـــم السكنيـــة اضافة لالحكام المنظمة
للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي -:
أ -تستعمل منطقة التنظيم السكنيــــة القامة األبنية السكنية أو أي
استعماالت أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر .
ب -للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق تنظيم االبنيــــة السكنية
واالستعماالت االخرى الــواردة في الفقرة (أ) من هـذه المادة
وفقا ً لالجراءات الواردة في القانون .
ج -يجوز السماح باستعمال المناطق السكنية للغايات المبينة ادناه
بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقا لما يلي -:
 -1بقرار من المجلس على -:
أ .اقامـــة المستشفيــــات والفنـــادق والنـــزل واالجنحـة الفندقية
والمدارس ودور العبـــادة ومـــراكـز التربية والرعاية الخاصة
ودور المسنيـن وما في حكمها شريطة توفير ضعف االرتدادات
الجانبيــــة والخلفيـــة على ان ال تقل مســـــاحة االرض عن 4
دونمات لغايات اقامة المستشفيات والمدارس.
ب .استعمال األبنية القائمة لغايات اقامة الفنادق والنزل واالجنحة
الفندقية والمطاعم .
 -2بقرار من اللجنة المختصة لتوفير الخدمـــــات المحلية المتمثلة
في الصيدلية وبقالة الخضار والفواكه والمكتبـــة وحالق رجال
وحــالق ســــيدات وخدمـــات صيانـــة منزلية ورياض االطفال
والحضانــات والتي يشــترط ان تكــون في الطابق األرضي من
المبنى.
 -3أ -بقرار من رئيــس البلديــــة أو رئيـس لجنـــة البلديـة لممارسة
اعمــــال مـــن المنـــزل كالترجمـــة والطباعة وتصميم االزياء
وتصميم مواد تسويقية واعالنية ورســـم معمــاري ودراســات
الصفحة - 7 -

واســــتشارات واعمـــال الخدمــــات المالية واالدارية والتقنية
وتكنولوجيـــا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع
الكترونيـــة) والبيــع والتســــويق من خالل االنترنت والحياكة
والتطريــــز واغراض الزينة كالمجوهرات وزخرفة السيراميك
وحياكـــة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع
والمربيــــــات والمخبـــوزات (كعك  ،معجنات  ،كيك ،حلويات)
وتحضيـــر الخضــــار وتحضير االعشـاب والبقوليات والكبيس
بأنواعه وتصنيع الجميد .
ب -للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهـــذه الغايـــة إضافــة أي
مهنة الى المهن الواردة في هذا البند أو شطب اي منها.
د -تستوفــى رســــوم مبانــي متعددة االســتعمال عن االستعماالت
الواردة في البند ( )1من الفقرة (ج) من هذه المادة .
المادة  -6إضافـــة لألحكــــام المنظمـــة للمخططـــات التنظيمية الهيكلية او
التفصيليـــة تستعمـل األراضي في المناطق التجارية لألغراض
التجاريـــة والسكـــن والخدمـات العامة ودور العبادة والمكاتب
والمعارض والفنـادق ومحطات المحروقات وتطبق على األبنية
فيها األحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتشمل الفئات
التالية -:
أ -تجاري مركزي .
ب -معارض تجارية .
ج -تجاري محلي .
د -تجاري طولي .
المادة  -7تستعمــل األراضـي في مناطق األبنية متعددة االستعمال ألغراض
إقامــة أبنيــة السكن والمكاتب والمعارض والمؤتمرات وصاالت
العرض واي اســـتعماالت أخـــرى ترد على المخططات الهيكلية
والتفصيلية.
المادة  -8إضافـــــة الى األحكـام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو
التفصيلية تصنف المناطق الصناعية إلى المناطق التالية -:
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أ -المناطـــق الحرفية  ،ويسمح باستعمال هذه المناطق لألغراض
التالية -:
 -1مشاغل الخياطة .
 -2مشاغل حرفية حداد ونجارة .
 -3أعمال واشغال حرفية كالمطابع .
 -4تجليس ودهان وكهرباء السيارات .
 -5صيانة السيارات واالجهزة والمعدات .
 -6مشاغل الحقائب واالحذية .
 -7تاجير المعدات والتجهيزات .
 -8معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار .
 -9معامل الفخار .
 -10صيانة االجهزة الكهربائية.
 -11معامل الطوب والبالط.
 -12أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ب -مناطــــق الصناعات التقنيـــة  ،ويسمح باستعمال هذه المناطق
لألغراض التالية-:
 -1الصناعات التقنية بانواعها جميعها.
 -2المستودعـات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية
ومكاتب البيع بالجملة .
 -3مراكز البحوث والتدريـــب المهني ومراكــــز عمليات التخطيط
والتطوير وادارة االعمال .
 -4مراكز المعارض والمؤتمرات وصاالت العرض .
 -5أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ج -مناطــق الصناعـــات الخفيفة  ،ويسمح باستعمال هذه المناطق
لألغراض التالية-:
 -1الصناعات الغذائية والمطاحن .
 -2الصناعات الدوائية .
 -3صناعة االقمشة والمالبس والنسيج لصناعة المحيكات .
 -4الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاج .
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 -5صناعــــة وتجميــــع االدوات واالجهـــزة والمعدات الكهربائية
وااللكترونية .
 -6صناعة االثاث والمنتجات المعدنية والخشبية .
 -7مصانع الورق والكرتون .
 -8المستودعات والتخزين والبيع بالجملة .
 -9الصناعات البالستيكية والمطاطية.
 -10أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة .
د -مناطـق الصناعات المتوسطة  ،ويسمح باستعمال هذه المناطق
لألغراض التالية-:
 -1الصناعات االسمنتية والخرسانية .
 -2الصناعات النسيجية وصناعة االقمشة والمالبس .
 -3صناعة الحديد والصلب.
 -4صناعــــة وتجميــــع االدوات واألجهـــزة والمعدات الكهربائية
وااللكترونية.
 -5اصالح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات واآلليات.
 -6المحطات التحويلية للنفايات واعادة التدوير.
 -7مناشير الحجر والرخام.
 -8ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة.
 -9أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة .
هـ -مناطـــق الصناعـــات الثقيلــــة ويســـمح فيها باستعمال أنواع
الصناعـــات جميعهـا شريطة الحصول على الموافقات المسبقة
من الجهات ذات العالقة.
و -مناطق الصناعات التحويلية ويســـمح باســـتعمال هذه المناطق
الغراض تحويل بعض المواد والمنتجات الى منتجات جديدة
وبعمليات تصنيع محدودة ال تســبب االزعاج وتسري على هذه
المناطق االحكام التنظيميـة ومقدار الرســوم المحـــددة بموجب
احكام هذا النظام لمناطق الصناعات التقنية.
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المادة -9أ -للجنــة المختصة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون
تخطيــط أي منطقــــة لم يجر تخطيطها مسبقا أو إعادة تخطيط
أي منطقــة كانت في األصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية
والتطويــر وتشجيــع االستثمـــار بإقامـــة ضواحي أو مشاريع
سكنيـة أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو
حرفية .
ب -تراعى اللجنـــة المختصــــة عند إعــداد مخططات االعمار وفقا
ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ألي منطقة ما يلي -:
 -1الطابــــع المعمــاري المميز الذي ينسجم مع الطبيعة العمرانية
للمنطقة المحيطة بها .
 -2اعتمــاد التــدرج الهرمـي لشبكـة الطــــرق بما يحقـق توزيعها
متوازنا لحركة السير .
 -3عدم وجـــود طريـــق ســـريع او دولي او دائري يمر من خالل
المشروع .
 -4رفد خدمــــة المشــروع بشبكـة من الطرق الداخلية والخارجية
على ان ال تقل سعة الطريق الرئيسي عن ( )20مترا .
 -5تشجير ما ال يقل عن ( )25%من مساحة ارض المشروع .
 -6تأمين مساحــات للترفيــه كالحدائق والمرافق والخدمات العامة
لخدمة المشروع.
المادة9مكرر -للجنـــة المختصــــة السمــــاح باقامــة سكن للعمال في المناطق
المجاورة للمناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها .
المادة -10أ -يتم ترخيص المشاريع االستثمارية داخل المناطق التنظيمية أو
خارجهـــا وفقا ً لألحكام التنظيمية التي يقررها المجلس وطبيعة
المشروع ومتطلباته ويستثنى من ذلك المشاريـــع االستثمارية
الواقعة ضمن صــــالحيات اللجان المختصة بترخيصهــــا وفقا ً
ألحكام هذا النظام.
ب -للمجلـــس الــزام مالك المشـروع االســتثمـاري بتأمين أي مما
يلي -:
 -1دراسة جيولوجية .
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 -2دراسة األثر البيئي .
 -3دراسة األثر المروري .
 -4موافقة دائرة اآلثار العامة .
ج -تشمل المشاريع االستثمارية ما يلي -:
 -1الجامعات والكليات والمدارس الخاصة.
 -2المستشفيـــات والفنـــادق والمطـاعــم والمتنزهات والمجمعات
التجاريــــة (الموالت) والضواحي السكنية والمالعب الرياضية
والمدن الترفيهية .
 -3صاالت االفــراح وصاالت الترفيه والتسلية واالستراحات ودور
السينما والمسارح .
 -4محطات المحــروقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات
ومطاحن الحبوب .
 -5المصانع والمعامل وغيرها .
 -6مشاريع االسكان التعاونية واالستثمارية والحكومية .
 -7مشاريع الطاقة المتجددة.
 -8أي مشاريــع اخرى تقع في حكـــم المشاريـــع الواردة في هذه
الفقرة أو يقــرر المجلــس انها مشاريع استثمارية تعود بالنفع
العام على المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية للمنطقة
التي ستقام فيها.
د -يتوجـب على صاحب مشروع االسكان التعاوني أو االستثماري
القيام بجميـــع الشــروط المنصوص عليها في هذا النظام على
نفقته بما في ذلك -:
 -1فتح الشـوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة .
 -2إيصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع .
 -3توفيــر الخدمــات األساسية ألرض المشروع على أن تكون
المساحـــة المخصصــــة لهـــذه الغايـــة ال تقل عن ( )8%من
المساحـــة اإلجماليــة للمشروع على ان يتم افرازها وتسجيلها
باسم البلدية المعنية او باسم الوزارة حسب مقتضى الحال وان
تكون مالئمة للغاية التي خصصت لها.
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المادة -11أ -لغايــات افـــراز االراضـــي وتقسيمهــا تطبـق األحكام التنظيمية
التالية-:
 -1المناطق السكنية -:
فئة المنطقة
سكن أ
سكن ب
سكن ج
سكن د
السكن االخضر/الريفي
السكن الزراعي
المناطق السكنية العالية

الحد االدنى لمساحة
االفراز
1000م2
750م2
500م2
300م2
2000م2
4000م2
4000م2

الحد االدنى لواجهة
القطعة
25م
20م
20م
15م
30م
40م
40م

 -2المناطق التجارية -:
فئة المنطقة
التجاري المركزي
المعارض التجارية
التجاري الطولي
التجاري المحلي

الحد االدنى لمساحة الحد االدنى لواجهة
القطعة
االفراز
25م
1000م2
25م
1000م2
20م
500م2
حسب االحكام المقررة للمنطقة

 -3متعدد االستعمال-:
متعدد االستعمال

1000م2

25م

مبان عامة-:
ٍ -4
مبان عامة
ٍ

1000م2

25م

 -5المناطق الصناعية -:
فئة المنطقة
المنطقة الحرفية
الصناعات التقنية
الصناعات الخفيفة
الصناعات المتوسطة
الصناعات الثقيلة
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الحد االدنى لمساحة
االفراز
1000م2
1000م2
2000م2
5000م2
10000م2

الحد االدنى لواجهة
القطعة
25م
25م
30م
50م
60م

 -6مشاريع االعمار خارج حدود التنظيم -:
المجمع التجاري
الفنـــــــــادق والمدارس
الخاصة والمستشفيات
مباني متعددة االستعمال
ضواحي سكنية كبيرة
ضواحي سكنية متوسط
ضواحي سكنية صغيرة
المصانع الكبيرة
المجمعات الصناعية

4000م2
4000م2

45م
45م

10000م2
100000م2
50000م2
25000م2
10000م2
100000م2

80م
300م
200م
150م
80م
300م

 -7المنشآت الزراعية -:
المنشآت الزراعية

10.000م2

 -8مناطق المكاتب واإلدارات -:
مناطق المكاتب واإلدارات

750م2

20م

ب -تطبق على االستعماالت التنظيمية التي لم يرد النص عليها في
هذا النظام األحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط .
ج -تطبــق على األبنيــة المقترحــة فوق أبنية قائمة ومرخصة قبل
سريان أحكام هذا النظام األحكام التنظيمية النافذة عند ترخيص
البناء القائم.
المادة -12أ -ال يجوز تقســيم أي أرض أو ادخــال تعديل في تقسيم مقرر إال
بعـد الحصــول على موافقـــة اللجنـــة المختصــة ووفقا ألحكام
التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام .
ب -يقـدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم واالفراز الى اللجنة،
موقعا ً عليه من مالك االرض ومرفقا ً به المستندات التالية -:
 -1سند تسجيل جديد .
 -2مخطط اراضي .
 -3مخطط موقع تنظيمي .
 -4خمـــس نســــخ من مخطط التقســـيم واالفـراز المقترح مطابقا ً
ألحكــــام التنظيـــم وموضحـــا فيـــه القطع المقترحة وارقامها
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وابعادها واي ابينــة قائمـــة عليهـــا وسعــة الطرق والممرات
التنظيميــة واالفرازية ومنحنياتها وكافـة خدمات البنية التحتية
بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية واالفرازية .
المادة -13أ -يجــوز للجنــة المختصــة الموافقـــة على تخفيـض القيود على
افراز وتقسـيم االراضي اذا كـــانت غير منتظمة الشكل او وجد
بناء قائـــم عليـــها او جرى اسـتمالك يزيد عن الربع القانوني
منها او اذا كان مشــروع التقســيم او االفراز بين الشركاء في
قطعــــة االرض بنسبــــــة ال تزيــــد على ( )10%من االحكام
المقررة.
ب -ال يسمـح بإفراز وتقسيــم قطعــة ارض وفقا لالستعمال المقرر
على مخطـــط التنظيم المصدق اذا كانت مساحة الجزء المتبقي
منهـا اقـل من مســـاحة الحــد االدنــى ألحكــام التنظيم المقررة
ويطبق على كامل القطعة االستعمال المقرر للجزء االكبر منها.
ج -للجنــة المختصة الموافقة على افراز أي ارض وفقا لالستعمال
المقرر في مناطق الســكن الزراعـي والسكن الريفي او السكن
االخضـــر اذا كانــت مســـاحة ذلك الجـــزء من القطعـــة يقـــل
عن االحكام المقررة بنسبة ال تزيد عن ( )10%منها.
د -في حـال مرور طريــق معتمـد من وزارة االشغال (طريق نافذ)
أو (طريـــق تنظيمي) ونتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن
االحكام التنظيمية لإلفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار
تلك المساحة قطعة مستقلة.
هـ -يجـــب ان تتصـــل كل قطعـة ارض مع طريق وال يجوز للمالك
استحداث اي طريق إال بموافقة اللجنة المختصة .
و -يجـــب ان ال تقــل ســـعة الطريق المفرزة على مخطط التقسيم
داخل وخارج حدود التنظيم عن-:
 -1ستة امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعة واحدة.
 -2ثمانية امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعتين.
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 -3عشرة امتار اذا كانت الطريق تخدم ثالث قطع فاكثر .
ز -ال يجــوز إفـراز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال على ان
يشمل مخطـط اإلفراز(التقسيم) موقع ومساحة األجزاء الملحقة
لكل شقة من طوابق الخدمات.
ح -ال يجــوز إفراز أي أرض أو بناء اال بعد الحصول على موافقة
اللجــان المختصــة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع
ضمن حدودها ذلك العقار .
ط -للمجلس الموافقة على طـــرق افرازيــــة واردة على مخططات
التقسيم (افرازية) تقل ســــعتها عن الحـد االدنى الــــواردة في
الفقرة (و) من هـــذه المادة اذا تعــذر تأمين الطرق األفرازيـــة
بسعتهــــا المطلوبــة أو كانت تؤثر على الحد األدنى لإلفراز أو
على واجهات القطع المطلوبة.
المادة -14أ -يحـظر على أي شخص تغيير معالم أرض بحفرها أو ردمها أو
اعمــار أو إضافــة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه
أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في
الشكل الخارجـي للبناء أو في ترتيبه الداخلي ،إال بعد الحصول
على ترخيص من اللجنة المختصة .
ب -يقــدم طلــب الترخيــص إلى اللجنــة علــى النموذج المعد لهذه
الغايــة موقعــا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات
والمستندات والبيانات الالزمة وتشمل- :
 -1نموذج طلب الحصول على الرخصة.
 -2سند ملكية ساري المفعول.
 -3مخطط أراض معتمد.
 -4ثالث نســــخ من المخططــــات الهندســـــية المعتمدة من نقابة
المهندسين األردنيين والجهات ذات العالقة.
 -5نسخـة موثقــة من العقد الموقع مع مقاول البناء في حال كانت
مساحـة البناء المطلوب ترخيصه تخضع لإلشراف الكلي حسب
الكودات المعمول بها.
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 -6بيان التغيير وإحداثيات قطعة االرض.
 -7براءة ذمة من أي رســـوم أو ضـــرائب أو عـوائد مترتبة على
قطعة االرض.
المادة -15أ -يحســب ارتفــاع البنــاء في حــال تعــدد الطرق المتاخمة لقطعة
االرض على النحو التالي - :
 -1يكــون ارتفــاع البنــاء المسافة العامودية من متوسط مناسيب
هـــذه الطرق الى اعلى نقطة من الســطح االنشائي للبنــاء وال
تعتمــــــد الطــــرق التـي تقــل ســـعتهـــا عن ( )8امتــــــار أو
الطريق التي تقل واجهة القطعــة عليها عن ( )50%من طول
تلك الواجهة الحتسـاب متوسط المنسوب .
 -2في حــال وقـــوع القطعــة على اكثــر من طريق تقل سعتها او
واجهة القطعة عليها عما ورد في البنـــد ( )1من هــذه الفقـرة
فيتـــم احتســـاب ارتفـــاع البنـــاء من متوســـط مناســيب هذه
الطــرق الى أعلى نقطــة من السطح االنشائي للبناء.
 -3مع مراعـــاة ما ورد في البنديـن ( )2( ، )1من هذه الفقرة اذا
كانت القطعة واقعة على اكثـــر من طريــق ومقــام عليها اكـثر
من بناء فيحســـــب ارتفـــــاع كل بنـــاء منــها من متوســــــط
منسوب الطريق األقرب له.
ب -في حـــال تعدد الطـــرق المتاخمــة لقطعة االرض يتم احتساب
ارتفاع ســطح طابق التســوية وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من
هذه المادة ويســـتثنى من ذلك االرض المقرر اســــتعمالها
تجـــاريا طوليــا والمعـــــارض التجاريــــة فيكــــون مســـتوى
منســوب ســـطــــح التسـوية مساويا لمستوى رصيف الشارع
التجاري.
المادة -16أ -مع مراعـــاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو
التفصيليــة تضـع قيودا ً أو تمنح تسهيالت يسمح بإقامة األبنية
وفقا ً لألحكام التالية –:
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-1المناطق السكنية :
االرتدادات

فئة المنطقة
سكن أسكن بسكن جسكن دالسكناالخضر/
ريفي
السكنالزراعي
-2المناطق
التجارية :
التجاريالمركزي
التجاريالمحلي
المعارضالتجارية
تجاري(طولي)
-3متعدد
االستعمال
-4مبان
عامة
 -5المكاتب
-6المناطق
الصناعية:
الحرفيةالصناعاتالخفيفة
الصناعاتالتقنية
الصناعاتالمتوسطة
الصناعاتالثقيلة
-7منطقة
المنشآت
الزراعية :
-8مشاريع
االعمار
خارج حدود
التنظيم :
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االمامي
ال يقل
عن
5م
4م
4م
3
8م

الجانبي
اليقل
عن
5م
4م
3م
2.5م
8م

النسبة
المئوية
المسموح
بها وال
تزيد على

عدد
الطوابق
ال يزيد
على

الحد
االعلى
لالرتفاع
على
النحو
التالي
16م
16م
16م
16م
9م

الخلفي
اليقل
عن
6م
5م
3م
3م
10م

%39
%45
%51
%55
%30

4
4
4
4
2

15م

10م

10م

%20

2

9م

10م

6م

6م

%50

4

20م

حسب أحكام السكن المجاور

ال تقل
المساحة
الخضراء
عن
%15
%10

20م
%15

10م

6م

6م

%60

4

20م

4م
10م

4م بعد
عمق
14م
6م

4م

%70

4

20م

6م

%50

8

30م

%15

10م

6م

6م

%50

8

30م

%15

6م

5م

6م

%50

8

30م

%15

10م
12م

5م

3م
5م

%50
%50

2
4

12م
18م

6م

5م

6م

%50

4

18م

12م

10م

10م

%50

4

18م

15

10

15

%50

4

18م

15م

15م

15م

%10

%20

12م

%20

المجمعالتجاري
والمكاتب
الفنادق
مبانيمتعددة
االستعمال
-9الضواحي
السكنية
في
المناطق
السكنية
الخاصة
في
المناطق
السكنية
العامة
-10
المصانع
الكبيرة
-11
المجمعات
الصناعية

12م

10م

10م

%50

8

30م

12م
15م

10م
10م

10م
10م

%50
%35

8
8

30م
30م

6م

5م

5م

%40

4

15م

6م

4م

5م

%35

8

30م

15م

15م

15م

%50

2

-

15م

15م

15م

%50

%15

ب -للجنــة التنظيـــم المختصـــة السـماح بإنشاء األبنية العالية وفقا ً
للشروط واألحكام التالية-:
فئة
المنطقة
السكني
التجاري
مركزي،
معارض،
طولي
المحلي
المتعدد
االستعمال

النسبة
المئوية

االرتدادات
امامي

جانبي

8
وفقا ً
لألحكام
التنظيمية
المصدقة

%35
10
10
وفقا ً
ضعف
ضعف
لألحكام
األحكام
األحكام
التنظيمية التنظيمية التنظيمية
المصدقة المصدقة المصدقة

15

ضعف
االرتداد

عدد
الطوابق

خلفي

ضعف
االرتداد

وفقا ً
لألحكام
المقررة

8
8

16

االرتفاع ال تقل
المساحة
الخضراء
عن
%20
30
%20
35

50

%5

ج -على الرغـــم ممـــا ورد في الفقــــرة (ب) من هـذه المادة للجنة
التنظيميـة المختصة السماح بزيادة االرتفاع وعدد الطوابق عما
هو وارد فيها في الحاالت التالية-:
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 -1كل ()100م 2زيـــادة على الحـــد األدنـــى لإلفراز المقرر يمنح
( )35سم باالرتفاع .
 -2كل ()1م زيـــادة في الحــد األدنى المطلوب لالرتدادات الجانبيـة
واالمامية يمنح ( )30سم باالرتفاع .
د -على الرغـــم ممــا ورد في هذه المادة ال يسمح بأن يزيد ارتفاع
البناء على ( )60مترا .
هـ -تستثنــى المناطــــق المنظمـــة بأحكام سكن اخضر وسكن ريفي
وسكن زراعـــي والمناطـــق المنظمـــة بأحكـــام خاصـة والقطع
المخدومـــة بطـرق تقل سعتها عن ( )16مترا من تطبيق أحكام
الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.
المادة -17أ -على اللجنــة المختصــة أن تصــدر قرارهــا خطيا بالموافقة على
الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خالل ( )14يوما ً من تاريخ
استالم الطلــب ويبلــغ القــرار الى المالـك بالطريقــة التي تراها
اللجنة مناسبة.
ب -لطالب الترخيص أو الغير االعتراض على قرار اللجنة المختصة
وفق أحكام القانون.
ج -على المقـاول المرخــص والمصنــف من وزارة االشغــال العامة
واالســكان والمهندس المشرف المعتمــد من نقابـــة المهندسين
اتخاذ االجراءات الالزمة لتأمين ســالمة المرور وسالمة االبنية
المجاورة واجـــراءات السالمة العامة في موقع المشروع قبل
المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحــة تعريفيــة بـه وبالجهة المالكة
والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.
د -تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام.
هـ -1-على كل من حصــل على ترخيـــص بإقامة بناء ان يحصل على
تصريح حفر ونقل المخلفات وتحديـــد مكــان طــــرح المخلفـات
واالنقاض وتقديم تأمين مالـــي يحـــدد بتعليمات يصدرها رئيس
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البلدية لاللتزام بتنفيذ شـــروط التصريـــــح ويصادر هذا التأمين
بقرار من اللجنة المختصة في حال مخالفته لتلك الشروط.
 -2على المالك ضرورة الحصــول على امــر مباشـرة قبل البدء في
تنفيذ مشروع االعمـار واذن اخر قبل البــدء في صـب االساسات
وسقف كل طابق مرخص من الطوابق.
و -يعتبــر الترخيــص الغيا اذا لم يباشر المالك باالعمال خالل سنة
من تاريـــخ صـــدوره  ،ويسـتثنــى من ذلك اذا كـان الترخيــص
موضـــوع نــزاع منظور امــام المحــاكـم على ان تبقــى االحكام
التنظيميــة المطبقـــة عليــه عنــد الترخيـــص بعــد صدور قرار
المحكمة.
ز -اذا لــم ينجـــز البنـاء خالل مدة خمس سنوات من تاريخ اصدار
الرخصــة فيستوفــى من المالــك ما نسبتــه ( )25%من رسوم
الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي المدة المحددة
النجـــاز البنـاء على اال يتجاوز مقدار رسوم التجديد ()100%
من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام .
ح -اذا تعدد مالكــو قطعــة ارض فتصــــدر الرخصــة باسـم الشريك
المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي -:
 -1ان تكـــون مســاحة البنـاء المنـوي انشاؤه او ترخيصه مساوية
للنسبــة المئويـــة من مســاحــة الحصــص التي تعـــود لطالــب
الترخيص .
 -2تقديــم موافقــة خطيــة من من مالكي ما ال يقل عن ()51%
من مساحـــة االرض المنوي اقامــــة البنــاء عليها وتقديم تعهد
عدلي يتحمــل بموجبه المسؤوليـــة القانونيـة في حال اعتراض
اي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
 -3احضــار مخطــط مــوقــع عــام لالرض يبين الشــوارع والطرق
واالبنيــة القائمــة على االرض واالرتــــدادات للبنـــاء المطلوب
ترخيصه .
الصفحة - 21 -

 -4توفيـــر ضعـــف االرتـــدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا
النظام بين االبنية المنوي اقامتها على قطعة االرض الواحدة .
 -5التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة .
المادة -18أ -للجنـــة المختصــة الموافقـــة على ترخيــــص االبنية القائمة قبل
ســـريان هذا النظـام شريطة ان ال تزيد نسبة التجاوزات لكل بند
من بنــود البنـــاء عن ( )25%من االحكام المقررة في منطقتي
سـكن(أ) و(ب) و( )50%في بقية المناطق االخرى في الحاالت
التالية-:
 -1الموافقــــة علـى ترخيص بناء كان قد انشىء بشكل ال يتفق مع
الرخصـــة الصـادرة بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل العمل
بأحكــام هذا النظام وتستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في
المادتين ( )19و( )20من هذا النظام .
 -2الموافقــة على ترخيـــص اي بنــاء قائــم كــان قد أنشىء بدون
ترخيــص ولكن بصورة ال تتعارض مع أحكام التشريعات النافذة
قبل العمل بأحكــام هذا النظام على ان تستوفى عن البناء بكامله
الرسوم المنصوص عليها في المادة ( )19من هذا النظام.
 -3الموافقــة على ترخيــص بنــاء كــان قـد انشـىء بدون ترخيص
ومخالــف لألحكــام التنظيمية في حينه على ان تستوفى الرسوم
المنصوص عليها في المادتين ( )19و( )20من هذا النظام .
ب-1-للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء
قائم كان قد أنشىء بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيالت
وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام
على أن تستوفى رسوم ترخيص البناء المقترح حسب أحكام
المادة ( )19من هذا النظام.
 -2للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء
قائم كان مرخصا بتجاوزات قبل سريان احكام هذا النظام وعلى
ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب أحكام المادة ()19
من هذا النظام إضافة الى ( )20%من رسوم التجاوزات
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الواردة في الفقرة (أ) من الماة ( )20من هذا النظام في بلديات
الفئة االولى و( )10%في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.
المادة -19أ -تستوفـى الرسوم أدناه مقابل االعمال والمهام المنصوص عليها
في هذه المادة لبلديات الفئة االولى وفقا لما يلي -:
نوع الطلب/بناء/كشف/
نماذج طلب

رسم مخطط موقع
وترسيم
رسم طلب ترخيص بناء
رسم ترخيص الطابق
االرضي وطوابق البناء
والشرفات
رسم ترخيص االقبية
والسدد والتسوية
والبروز المعماري
رسم ترخيص المواقف
المسقوفة للسيارات
رسم االسوار
رسم ترخيص بركة
السباحة
رسم افراز االبنية
والشقق
رسم افراز االراضي
رسم ترخيص البروز
التجاري على االرتداد
االمامي
رسم ترخيص البروز
التجاري على حرم
الشارع فوق الطابق
األرضي (األول)
رسم ترخيص كل برج
اتصاالت

الوحدة

عدد1

الرسم
بالدينار
للمناطق
السكنية

الرسم
بالدينار
للمناطق
التجارية
والمعارض
والمكاتب

الرسم بالدينار
للصناعات
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

5

15

12

12

15

3

لمرة
واحدة
متر
مربع

6

12

12

12

12

5

0,75

2

2

5

2

0,6

متر
مربع

0,50

2

1,5

1,2

2

-

0,30

0,3

0,3

0,30

0,30

-

0,15

0,30

0,25

0,30

0,30

0,10

50

100

100

100

100

15

50

20

20

50

-

5

50

20

20

50

5

-

30

-

-

30

-

متر
مربع
متر
طولي
متر
مربع
عن كل
قسمية
وشقة
عن كل
قطعة
ارض
متر
مربع
متر
مربع
لمرة
واحدة

-

60

-

-

60

-

2000

ب -باستثنــاء رســوم ترخيــص كل بــرج اتصاالت تستوفي بلديات
الفئتيـن الثانيـة والثالثة ( )50%من الرسوم الواردة في الفقرة
(أ) من هذه المادة .
الصفحة - 23 -

ج -يستوفـى عن االبنية السكنية خارج حدود التنظيم ضعف الرسوم
المقررة بمقتضى أحكام هذه المادة .
د -تستوفى نسبة ( )20%من مقدار رسوم الرخصة اإلنشائية عن
األبنية المقترحة التي تمنح تسهيالت وفقـــا ألحكام المادة ()37
من القانون.
المادة -20أ -تستوفـي اللجنة المختصة رسوم التجاوز على االحكام التنظيمية
المقررة اضافــة الى الرسـوم المنصوص عليها في المادة ()19
من هذا النظام عند ترخيــص اي بنــاء قائــم قبل نفاذ أحكام هذا
النظام وفقا ً للجدول التالي -:
نوع التجاوز

الوحدة

االرتدادات
االمامية
والخلفيةوالجانبية

متر
مربع

على النسبة
المئوية
على النسبة
الطابقية
حجم البناء

متر
مربع
متر
مربع
متر
مكعب
لكل
سيارة

بدل مواقف
السيارات

الرسم
الرسم
الرسم
الرسم
بالدينار
بالدينار
بالدينار بالدينار
للصناعات
للصناعات
للمناطق للمناطق
المتوسطة
الخفيفة
السكنية التجارية
والثقيلة
والمعارض والحرفية
والمصانع
والتقنية
والمكاتب
والمستودعات الكبيرة

الرسم
الرسم
بالدينار بالدينار
للمنشآت لألبنية
الزراعية متعددة
االستعمال
والمباني
العامة
واألبنية
ضمن
مشاريع
الطاقة
المتجددة

150

200

150

200

20

200

200

300

150

300

10

300

150

200

150

200

6

200

50

80

60

80

3

80

3000

6000

3000

5000

1000

5000

ب -ال يجـــوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد نفاذ
احــكام هذا النظام على بناء مرخص اال اذا اقتنعت بأن المخالفة
او التجاوز كانــت السباب فنية خارجة عن ارادة المالك وبنسبة
ال تتجــاوز مقــدار التخفيضــــات الـــواردة في المادة ( )37من
القانـــون وتستــوفى عن ذلك الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
الصفحة - 24 -

ج -تستوفي بلديــات الفئتين الثانيــة والثالثــة ( )50%من الرسوم
الواردة في هذه المادة.
المادة -21أ -يدفع طالب الترخيص التأمينات التالية -:
 )%20( -1من القيمـة اإلجمالية لرسوم الترخيص لضمان االلتزام
بأحكـــام وشــروط الترخيـــص وأحكـام هذا النظام وأي تعليمات
صادرة بموجبه .
 )%10( -2من مجمـوع رسوم الترخيص لضمان انشاء بئر للمياه
وبحد ادنى مقداره ( )100دينار .
ب -تستوفــى رســوم ملحقـــات البنـــاء عن بيت الدرج والمصعد مع
مساحــة كـل طابــق وحســب الرســـوم المقررة وفق هذا النظام
والمنطقــة التي يقـع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة
بيت الدرج والمصعد ولمرة واحدة في الطابق العلوي .
ج -يٌقتطـــع من مبلــغ التأميــن المشـار إليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة النفقـــات المستحقــــة على المالـك لعـــدم التقيــد بشروط
الرخصـــة واحكــام االعمار والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بما
في ذلك تعليمات مواقع وورش االعمار  ،وعدم وضع االشارات
التحذيريــــة والتعريفيـة ومخالفة شروط التخزين وتكديس مواد
البناء وأعمال الحفـــر وإزالة االنقاض والمحافظة على المرافق
العامة والبنية التحتيـــة  ،والطـرق أو أي أمالك عامة أو خاصة
أو أي التزامـــات أخــــرى منصوص عليها في أحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة-22أ -اذا اقيـم بناء بدون ترخيص بعد صدور احكام هذا النظام تستوفى
لغايات ترخيصــه اربعــــة اضعـاف رسوم الترخيص الواردة في
المادة ( )19من هذا النظام.
ب -ال يجــوز للجان المختصــــة ترخيص أي تجاوزات في بناء اقيم
بدون ترخيـــص بعد نفاذ احكــــام هذا النظــام اال اذا اقتنعت بأن
المخالفــة او التجاوز كانت ألســــباب فنيـــة خارجـــة عن ارادة
المالك وبنسبة ال تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة
الصفحة - 25 -

( )37من القانون على ان تستــــوفى في هــذه الحالــة الرسوم
المنصــــــوص عليهـــا في الفقــرة (أ) من المادة ( )20من هذا
النظـام في بلديــات الفئتين الثانيـــة والثالثـــة وضعــف هــــــذه
الرسوم في بلديات الفئة األولى.
المادة -23أ -للجنـــة المختصـــة منــح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي
تتميــز بقدرتهـــا على الحفــاظ على الطاقـــة واستغـــالل الطاقة
المتجــددة وترشيد توفير المياه واالعتماد على االنارة والتهوية
الطبيعـة في تخفيف استهالك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج
عنها والتي تقــام وفقا لدليـل البناء االخضر الصادر عن مجلس
البناء الوطني كل أو بعض الحوافز والتسهيالت التالية -:
 -1زيـادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (.)5%
 -2زيادة طابــق عن الطوابـــق المقررة في هـــذا النظـــام باستثناء
السكن الخاص محدود االرتفاع .
 -3تستوفى ما نسبته (  )% 50من رسوم رخص البناء .
ب -للوزيـــر بناء على تنسيب المجلس اصــدار التعليمــات الالزمـة
لمنح هذه التسهيالت .
ج -على مالك العقار احضـــار شهادة من مجلس البناء الوطني عند
االنتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء
االخضـــر  ،واذا تبيــن ان هذا البنــاء مخالــف لذلك او لم يلتزم
باحضــار هذه الشهـــادة تعتبــر كافــة التسهيالت التي تم منحها
مخالفـة للنظام ويتم استيفاء الرسوم عنها بمقدار أربعة اضعاف
الرسوم الواردة في المادتين ( )19و( )20من هذا النظام.
المادة -24أ -للجنة بنــاء على طلـب من المالك تعديل رخصة االنشاءات التي
حصل عليها شريطة ما يلي -:
 -1أن يقدم الطلب قبل المباشرة باألعمال االنشائية .
 -2أن يرفـــق بالطلــب الوثائـــق والمخططـــات التي توضح طبيعة
التعديل المطلوب.
الصفحة - 26 -

ب -تصـــدر اللجنة المختصة بطلب التعديل قرارها خالل اسبوع من
تاريخ تقديم الطلب .
ج -للجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر،
أو الموافقـــة عليــه على ان تصدر هذه اللجنة رخصة انشاءات
اضافية تشتمل على التعديل المطلوب .
المادة -25أ -تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع االعمار
في الحاالت التالية-:
 -1التجــاوز والتعـدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط
وأحكام البناء .
 -2مخالفـة شروط الرخصة من حيث االرتدادات والكثافة واالرتفاع
وعدد الطوابق.
 -3اذا كان البناء ضعيفا انشائيا ويخشى سقوطه او تصدعه.
 -4اذا كان البناء واقعا ضمـــن امالك الدولـــة او البلدية او االمالك
العامة او متعديا ً او متجاوزا ً عليه.
 -5اذا كان البنــاء دون رخصـــة أو مخالفـــا لألنـظمـــة واألحكـــام
والشروط ومخططات التنظيم.
 -6مخالفـــة المخططـــات الهندسـية المصادق عليها حسب االصول
والمعتمدة لدى ترخيص البناء .
ب -تحدد في قرار وقف اعمال االعمار ،المنصوص عليه في الفقرة
(أ) من هــذه المادة ،المدة الواجب تنفيذ القرار خاللها واالجراء
الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه او اعادة
الحال الى وضعه االصلي .
ج -اذا لم يقم المالك باتخاذ االجـراءات المطلوب تنفيذها خالل المدة
المحددة له فلجهــة الترخيـــص او اي جهـــة أخرى في البلديـة
تكلفها بها ان تقوم بما تـــراه مناســـبا وفقا ً ألحكام المادة ()38
من القانـــون للحفــاظ على السـالمة العامة او البيئة او المظهر
العام وتكــون تكلفة هذا اإلجراء على نفقة المرخص له ويضاف
الصفحة - 27 -

الى ذلك ما نسـبته ( )25%من قيمة تكاليف هذا اإلجراء نفقات
إدارية .
المادة  -26الكثافة السكانية -:
أ -لغايــات تحديـــد الكثافــة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما
يلي-:
عدد الشقق المسموح بها حدا اعلى
12
10
8
6

سعة الشارع المتاخم لألرض
ال يقل عن 16م
ال يقل عن 12م
ال يقل عن 10م
اقل عن 10م

ب -في حــال زيـــادة عــدد الشقــق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه
المادة يتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها على النحو
التالي -:
 -1تأمين مواقــف ســـيارات لكامـل عدد الشقق المطلوب ترخيصها
في المشروع .
 -2تضـاف للعـدد المشار اليـه في البنـد( )1من هـذه الفقـرة نسبــة
( )%50من المواقـف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على
الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة  -27تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي -:
أ -ان ال تقل مسـاحـــة الغرفــة عن ( )16مترا مربعـا اذا كان عدد
الغرف في السكن ال يزيد على غرفة واحدة .
ب -ان ال تقل مساحة المطبخ عن ( )6امتار مربعة.
ج -ان ال تقل مساحة المرحاض عن ( )1,25متر وربع المتر .
د -ان ال تقل مساحة غرفة الحمام عن ( )2مترين مربعين .
هـ -ان ال يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن ( )12أثني
عشر مترا مربعــا وان ال يقل العرض الصافي للدرج عن ()90
تسعين سنتمترا في االبنية السكنية .
الصفحة - 28 -

و -ان ال يقـل مجموع المسـاحـة الصافيـــة لبيت الــدرج عن ()24
أربعــة وعشريـن مترا مربعا وان ال يقل العرض الصافي للدرج
عن (2م) مترين في االبنية التجارية .
ز -يكون الحد االدنى الرتفاع الغرفة الصافي كما يلي-:
استعماالت الغرف
للسكن والمكاتب
للمستشفيات
لألماكن العامة
للمصانع والمشاغل

االرتفاع المطلوب
 2,70متر
 2,70متر
 3,70متر
 3,00متر

المادة -28أ -ال يجوز ترخيـص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إال إذا كانت
كل غرفـة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة
خارجية او منور .
ب -يجــب أن يتوافــر في المناور المخصصة إلنارة الغرف ومرافق
البناء وتهويتها ما يلي-:
 -1أن تكون أرضية المنور مرصوفة ،ومجهزة بالتجهيزات الالزمة
لتصريف مياه األمطار.
 -2أن تكون المنـاور مكشوفــة في طوابـــق البناء كافــة باستثنــاء
السقف في الطابق االخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة.
 -3يحظر إقامــة أدراج أو مصاعــد أو شرفــات أو بــروزات أو أي
منشآت أخــرى داخل المناور يكـون من شأنها التأثير على أبعاد
أو مساحات المناور .
ج -يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي- :
 -1ان ال تقل مساحـة المنور الذي تطل عليه غرف عن ( )10أمتار
مربعة وأن ال يقل طول ضلعه عن ( )2.5مترين ونصف المتر.
 -2يجــب أن ال تقــل مساحــة المنــور المطل عليه مطابخ وغــرف
غسيل وحمامــات عن ( )7.5سبعــة أمتار ونصف المتر وأن ال
يقل عرضه عن ( )2.5مترين ونصف المتر .
الصفحة - 29 -

 -3يستثنى من المواصفـات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.
د -تستثنــى مساحـــة المنور من النسبـة المئوية والنسبة الطابقية
للبناء.
المادة -29أ -يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب
الطبيعي لقطعة االرض من جميع الجهـات ويسمح بإقامتــه على
كامل حدود قطعة االرض باستثناء االرتداد االمامي.
ب -يستخدم طابق القبو ألي من الخدمات التالية-:
 -1مواقف لسيارات البناء .
 -2آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.
 -3غرف التخزين
 -4غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود
 -5غرف الكهرباء.
ج -في حــال عدم وجـــود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب
السطح الخرســاني لطابــق القبـــو مــع معـدل منسوب الرصيف
وتســـتثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابــق القبو
بميل الشارع نفسه المحــاذي للقطعـــة على ان ال يســـمح
باستعمال الرصيــف الي انشاءات خاصة بالبناء.
المادة  -30إذا اقتضــت طبوغرافيـــة األرض إنشــاء تسويــة واحـدة أو أكثر
فيترتب تأمين االرتدادات الخلفية على النحو التالي:
أ -إذا كان عـــدد طوابـــق التسويـــة ال يزيــد على ارتفاع الطوابق
المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليـــه االرتـــداد
الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب -إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح ببنائها
في قطعـــة ارض على عـــدد الطوابق المسموح بها في القطع
الخلفيـــة المجـــاورة  ،فعلـــى المالك أن يوفـــر االرتداد الخلفي
الصفحة - 30 -

المنصوص عليــه في هذا النظــام مضافا ً إليـه متر واحد عن ك ّل
طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها.
ج -تستثنى مساحــات مـواقـف السيـارات في التسوية من احتساب
النسبة المئوية للبناء على ان تراعى السالمة االنشائية للمبنى .
المادة  -31باســتثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازا ً معماريا ً خاصا ً ال
يجوز بـروز أي بنـاء أو جزء منه عن خط البناء إال في الحاالت
التالية-:
أ -البـروز التجـاري :وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطي
جزءا من الطريق أو االرتداد االمامي المقرر ويشمل ما يلي:
 -1الشرفات االماميــة المطلــة على الشـوارع والساحات والميادين
البارزة عن حــدود خــط البناء بمسافة ال تتجاوز المتر واربعين
سنتمترا ً في الحـاالت التي ال يقل فيها عرض الشارع عن ()16
مترا ً وبمسافــة ال تتجــاوز مترا وعشريـــن سـنتمترا ً إذا قل عن
ذلك.
 -2المظالت القماشيــة أو المعدنيـــة الواقيــة ويجب أن ال يتجــاوز
عمقهــا متريـن ونصـف المتـــر وأن ال يتجاوز البروز بأي حال
من األحــــوال حــــد الرصيـــف المنشـــــــأة عليــه وأن ال يقــل
ارتفاعهــا عن أي نقطــة في الرصيـف عن مترين ونصف المتر
وحسب المواصفات التي تقررها اللجنة .
 -3ال يســمح بأي بروز في الحاالت التي يكون فيها عرض الشارع
( )12مترا أو أقل ويجــب أن ال تقــل المســافــة بيـن الشرفـات
البارزة وحــد القطعــة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي
جميع األحوال يجب أن ال يقل البعد العامـودي بين سقف الشرفة
البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثالثة أمتار ونصف المتر.
ب -البروز المعماري :ويشمل جــزءا من البنــاء غير مســتغل ينشأ
لغايـات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية
ضمن االرتــدادات المقررة بمسافة ال تتجـاوز ( )60سم من خط
البناء.
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المادة  -32األبنيــة المكونـــة من اكثــر من طابـــق و يشغلها اكثر من مائة
شخص بما في ذلك المســـاكن التي تتألـــف من اكثـر من ()16
مسكنا يجب أن تجهز بدرجين منفصليـــن على ان يؤدي احدهما
مباشرة الى شارع او فسحة كبيرة مكشوفة ،على أن يكون الحد
األدنى لعرض كل منهما على النحو التالي:
الدرج الثاني
الدرج االول
سعة المكان
حتى  100شخص عرض الشاحط 1,5م عرض الشاحط 1,1م
حتى  400شخص عرض الشاحط 2,00م عرض الشاحط 1,2م
عرض الشاحط 2,50م عرض الشاحط 1,50م
أكثر من ذلك

المادة -33أ -تجــهز المخــازن الكبيـــرة والمصانـع اذا كانت متعددة الطوابق
بدرجين على االقــل على ان ال يقـل العرض الصافي الحدهم عن
( )1,50متر ونصف المتر.
ب -يكون الحـــد االدنــى لعـرض الممرات بين الصفــوف والمتــاجـر
والبسطات في االسواق على النحو التالي-:
طول الممر
لغاية ( )15مترا
لغاية ( )30مترا
اكثر من ( )30متر

على جانب واحد
2م
3م
4م

على جانبين
2,5م
4م
5م

ج -يجب ان ال يقل عرض الممرات في المساكن عن ( )1,25مترا.
د -يجــب ان ال يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن
( )2,25مترا.
المادة -34أ -تطبق المواصفــات الهندسيـــة التاليــة على كل درجة في الدرج
الرئيسـي الموصل الى البنـــاء من خارجـــه او يكون من ضمنه
ويوصـــل بيـن طوابقـــه حيـــث يخضـع ارتفاع الدرجة وعمقها
للمعادلة التالية -:
 -1ضعف ارتفاعها زائد عمقها يكون من  60الى 64سم .
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 -2ان ال يتجــاوز ارتفـــاع الدرجــــة ( )17سم وان ال يقل عمقها
عن ( )30سم .
 -3ان تكون ابعاد جميع الدرجات للطابق الواحد متساوية .
ب -1-اذا كــان الـــدرج الرئيســـي اكثر من شاحـط يجب ان ال تتجاوز
المسافة بين البسطتين ( )10درجات .
 -2في حــال كان الدرج الرئيسي شاحطا واحدا يجب ان ال يتجاوز
عدد الدرجات فيه ( )15درجة .
 -3في كلتا الحالتين المشـار اليهما في البندين ( )1و( )2من هذه
الفقرة يجب ان ال يقل عمق البسطة عن عرض الدرج .
ج -تنشأ االدراج الرئيسيــة من باطـــون مسـلح او من مادة أخرى
غير قابلـــة لالحتـــراق علـى ان يســـمح بإنشاء أدراج خشبية
في أبنية السكن الخاص والمتاجر الصغيرة.
د -تجهـــز االدراج جميعها (بدرابزين) من الجهة المكشوفة ال يقل
ارتفاعه عن ()80سم .
المادة  -35يســمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في االرتدادات األمامية
المقررة تنظيميــا ً لألبنيـــة التي تقــع تحــت مســـتوى الطريـــق
شريطة-:
أ -أن ال يزيـــد عـرض الممــرات واألدراج المكشوفة الواصلة بين
الطريق ومدخل البناء األمامي عن ( )6ستة أمتار.
ب -عــدم استغالل الممــرات أو األدراج وما تحتها في غير الغايـات
المنصــوص عليهــا في هـذه المادة كما يحظر إنشاؤها على أي
جزء من االرتدادات الجانبية والخلفية المقررة تنظيميا ً.
المادة -36أ -اذا كـان ارتفاع البناء يزيد على ( )4طوابق أو يزيد عدد الشقق
فيـه عن ( )8شقق تجهز االبنية بمصاعد ما بين الطريق واعلى
طابــق فيـه بمـا في ذلك طابــق التســويــة على ان يتناسب عدد
المصاعــد وسعتها مع حجم البناء ونوعية استعماله  ،وفي حال
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عــدم اكتمال البناء يحدد موقع المصعــد على المخطـط الهندسي
وفقا ً للمواصفــات المعتمــدة من الجهات المختصة وتستثنى من
ذلك االبنية التي اقيمت قبل سريان احكام هذا النظام .
ب -البنــاء المجهز بمصعد يجب على مالكه أو المسؤول عن إدارته
أو جمعيـة إدارة العمـارة تقديـم شهادة بشكل سنوي تثبت اجراء
الصيانة الالزمة للمصعد .
المادة -37أ -يجــب على المالك إنشاء تصوينة من أي مادة على محيط سطح
الطابق األخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة.
ب -يكـون ارتفــاع التصوينــة مترا واحـــدا حــــدا أدنى وال يتجاوز
ارتفاعه ( )1.5المتر والنصف.
المادة -38أ -على المالك إنشــاء ســور أو سياج شجري أو حاجز منسق من
أي مادة على حدود قطعة أرضه .
ب-1-ال يــزيد االرتفـــاع المســـموح به لألسـوار من منسوب األرض
الطبيعيــة على متـر ونصـف المتـر من الجهـة االمامية وال يزيد
على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية.
 -2يجــب ان ال يزيـــد منســــوب الطمـم باالرتدادات على متر عن
منسوب االرض الطبيعية في موقعها.
 -3يسمـــح بالطمــم اســفل كل موقف سيارة مكشوف في االرتداد
الجانبي في منطقـــة الســكن وعلى الحد االمامي للقطعة ليصبح
مع مستوى الدخول من الشارع.
ج -يجــوز للجنـــة المختصـــة استثنـــاء مبانــي الوزارات والدوائر
الحكوميـــة والمؤسســـات العامـــة ومباني الهيئات الدبلوماسية
والمبانــي ذات االســـتعمال الخـــاص ،من قيـود ارتفاع األسوار
المذكورة في هذه المادة .
د -في حالـــة انشـــاء جـدار استنادي يجب ان ال يزيد ارتفاعه على
ثمانية أمتار من منســوب االرض الطبيعــة وأن ال يزيد ارتفاعه
على متريــن ونصـــف المتـر عن حدود قطعة االرض المجاورة
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شـريطة تقديم تصميم هندســــي للجـــدار وشـــهادة من الجهات
المختصــة تثبت بأنه مناسب هندسيا وفنيا على ان ال يؤثر على
السالمة االنشائية لالبنية المجاورة او الشارع .
هـ -1-للجنــة المختصة السماح بسقف االرتدادات على ان تدرس كل
حالـــة بحالتها اســـتنادا ً الى مخطــط طبوغرافي دقيق يرفق مع
الطلـــب شريطة ان يكـــون السقف داعما للشارع او الجــــــدار
االستنادي او جهة قطع صخري وعلى ان يكون منسوب السقف
دون مستوى االرض الطبيعية في موقعه من الجهات جميعها.
 -2يســمح بسقف االرتداد االمامي جهة الشــوارع على ان يكــــون
الســــقف داعمـــا ً للشــــارع او الجــدار االستنادي او جهة قطع
صخري شريطة:
أ -ان ال يزيد طول السقف عن طول واجهة البناء على الشارع.
ب -ان يكـــون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الشارع المتاخم
له وفي كل االحــــوال ال يزيـــــد منســــــوب السقف على ()40
سنتمترا.
ج -اذا وقعـــت القطعــــة على اكثـــــر من شارع يكون السقف جهة
الشارع العلوي او السفلي او كليهما.
 -3يقتـصر استعمال اسفل االسقف باالرتدادات على الخدمات العامة
للبناء كمواقــف ومعابر للسيارات وآبار وخزانات الماء والديزل
والغاز وغرف التدفئــــة المركزيـة والتبريد والكهرباء ومحطات
التحويل الكهربائية وغرف الخزين غير التجاري.
 -4يسمح بالرامبات ومعابر السيارات المعلقة باالرتـــدادات شريطة
ان يكون منســــوب ارضيتـا دون مسـتوى االرض الطبيعيـة في
موقعها.
 -5تستثنـــى مساحـــة االســقف باالرتدادات من المساحة االجمالية
للبناء والمساحة الطابقية.
و -يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية- :
 -1آبــار لتجميع المياه ويحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي
أو إلى خزانــات التحلــل أو الحفــر االمتصاصيــــة أو إلى أرض
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الجـــوار وينشـــأ وفقـــا لشــــروط ومواصفـــات تقررها اللجنة
المختصة.
 -2خزانــات التحلـــل والصــــرف أو التجميــــع والحفــر التجميعية
المصمتة في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي .
المادة -39أ-يســـمح بإقامــة األبنيـة الفرعيـــة في المناطق السكنية جميعها
وفقا ً للشروط التالية-:
 -1أن ال تزيـــد نسـبة البناء الفرعي على ( )5%من مساحة قطعة
األرض إضافـــة إلى النســـبة المســـموح بهــا حسب أحكام هذا
النظام.
 -2تأمين ارتداد أمامي له حسب األحكام التنظيمية للمنطقة التي
يقع فيها .
 -3أن ال يـزيـد ارتـفاعـــه من الخــــارج على ()2,6م من منسـوب
األرض الطبيعية.
 -4أن يقتصــر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة
أن ال يســـتعمل البنــاء كغرفة للبويلـــر أو لمولد كهرباء أو ألي
استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين.
 -5أن ال تترك في ســطحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن ال
يستعمل ذلك السطح ألي غرض كان.
ب -يسمح بانشــاء أبنية فرعية في االرتدادات الجانبية في المناطق
الصناعية بمســاحة ال تزيـــد على ( )5%من مســاحــة االرض
وبحــد اقصى (100م )2تستعمل الغراض الحراسة على ان يتم
تامين ارتداد امامي لها ال يقل عن ()5م.
المادة -40يسمح بإنشاء األبنية المؤقتة لألغراض التالية -:
أ -تخزيـــن مـــواد البنـاء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب
المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ اإلعمار .
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ب -خيم المناســـبات العامـــة والنشــاطات الثقافية والترفيهيـة وأي
اســتعماالت أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة
محددة .
المادة -41أ -ال تفرض مواقف السيارات لألبنية التي تقام على قطع اراض ال
يخدمها اال درج او ممر يقل عرضه عن ثالثة امتار وعلى ان ال
يزيد عدد الشقق في المبنى على ( )8شقق.
ب -يجب توفيــر مواقــف ســـيارات مكشــوفة أو مسقوفة في قطعة
األرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:
 -1ال يجــوز ترخيـص أي بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد
المواقف المطلوبــة لكامــل البنــاء المسموح به على قطعة
االرض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها .
 -2مع مراعـــاة مــا ورد في البنــــد ( )1من هــذه الفقرة اذا كانت
المواقــــف التي تم تأمينهــا اقل من العدد المطلوب لكامل البناء
فللجــــان المختصــــة الموافقــــة على ترخيـص مساحات البناء
المقتــــرح او عدد الشقــــق المقترحــة بما ال يزيد عن المواقف
المؤمنــــة وال يجــــوز الترخيـــص مستقبال ألي مساحات زائدة
او شقق زيادة على المواقف المؤمنة.
 -3يتم احتسـاب الجزء من الموقف موقفا واحدا كامال عند حساب
عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
 -4يســتثنى الطابـــق االرضـــي المخصـــص لمواقــف سيارات من
االرتفــاع المقــرر للبنــاء ويســمح باســـتعمال ما ال يــزيد على
( )%25من مساحته خدمات عامة للمبنى.
ج -يجـــوز للجنـــة المختصـــة الســماح بإقامة مواقف سيارات في
االرتداد األمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها
في المادة ( )42من هـــذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول
والخروج.
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د -يجـــوز للجنـــة قبـــول مواقــف سيارات مكشوفة في االرتدادات
الجانبية والخلفية شريطة ما يلي -:
 -1توفير العرض الصافي للمواقف.
 -2تأميــن االرتـداد االمامي خلف تلك المواقف وعدم استغالله بشكل
يمنع حركة المواقف.
 -3أن ال يقــل الحـــد االدنـــى لفتحـــة الدخـول للمواقف عن العرض
الصافي لها.
 -4تأمين حريـــة المناورة للدخــول والخــروج للمواقف ضمن حدود
القطعة.
هـ -يكـــون الحــــد االدنـــى لعـــــدد مواقـــــف الســـيارات الــواجـب
توافرها لالستعماالت المختلفة حسب ما هو موضح ادناه -:
المنطقة  /المشروع
 -1المناطق السكنية
(أ،ب،ج،ريفي،زراعي)

عدد المواقف
موقف واحد لكل 300م 2من المساحة
االجمالية للبناء او موقف لكل شقة ايهما
اكثر عددا
موقف لكل شقتين

المناطق التجارية

موقف واحد لكل 100م 2من المساحة
االجمالية للبناء
موقف واحد لكل مهنة
موقف لكل 200م 2من المساحة االجمالية
للبناء وموقف لكل 60م 2من المساحة
االجمالية للمكاتب التابعة لها
موقف لكل 50م 2من المساحة االجمالية
للبناء مع توفير العدد المطلوب من
المواقف لالستعماالت المتنوعة األخرى
بالمجمع (مقاهي ،مطاعم ،مسارح،
قاعات ،وخالفه)
موقف واحد لكل أربع غرف فندقية
إضافية إلى موقف لكل 20م 2من مساحة
المرافق العامة (مطاعم ،قاعات
المؤتمرات ،األروقة ،صاالت االنتظار)
وموقف لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية
موقف واحد لكل 75م 2من المساحة
االجمالية للبناء

-2المناطق السكنية(د)

المهن التي ترخص ضمن السكن
البيع بالجملة (مستودعات التخزين)
المجمعات التجارية

الفنادق

دور العبادة
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دور الحضانة ورياض االطفال
مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات
المناسبات وصاالت االفراح
الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة
وصاالت العرض
المكاتب
المراكز االجتماعية
مراكز البحوث
العيادات البيطرية
المراكز الصحية والطبية والعيادات
والمختبرات
البنوك والمؤسسات المالية
المدارس الخاصة والمكتبات العامة
المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني
خدمات الطوارىء
النوادي الرياضية والمالعب
الجامعات  ،الكليات  ،المعاهد  ،الصاالت
الرياضية
المستشفيات
المدارس الحكومية
المطاعم والمقاهي
مكاتب تأجير السيارات مكاتب التكسي،
مراكز تدريب السيارات
المتنزهات

المتعدد االستعمال والمباني العامة
سكن الطلبة  ،سكن عمالي
المناطق الصناعية والحرفية
مشاريع الطاقة المتجددة
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موقف واحد لكل 100م 2من مساحة
الحضانة أو الروضة وموقف باص لكل
حضانة أو روضة
موقف واحد لكل 20م 2من المساحة
االجمالية للبناء
موقف لكل 30م 2من المساحة االجمالية
للبناء
موقف واحد لكل 50م 2من المساحة
االجمالية للبناء

موقف واحد لكل 25م 2من المساحة
االجمالية للبناء
موقف واحد لكل سرير إضافة الى موقف
لكل ()50م 2من المساحة االجمالية للبناء
موقف واحد لكل 100م 2من المساحة
االجمالية للبناء
موقف واحد لكل 20م 2من مساحة
المطعم أو المقهى بما فيها مساحة السدد
موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب
أو المركز وبحد ادنى ( )10مواقف
سيارات ويضاف موقف لكل 60م 2من
مساحة المكتب أو المركز
موقف واحد لكل 100م 2من مساحة
االرض اضافة الى توفير عدد من المواقف
لالستعماالت االخرى داخل حدود
المتنزهات
مجموع المواقف لكل استعمال ضمن
المبنى
موقف واحد لكل 150م 2من المساحة
االجمالية للبناء
موقف واحد لكل 100م 2من المساحة
االجمالية للبناء
موقف واحد لكل 100م 2من المساحة
االجمالية للبناء المقام لخدمة المشروع

و -يجـوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد االدنى لعدد
المواقــف المطلوبـة ألي استعمال لم يرد ذكره ضمن االستعماالت
المبينة اعاله .
ز -إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود
البنــاء أو األرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذه
المواقف في قطعة مجاورة أو مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه
القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات.
ح -اذا نتج بســـبب خطأ فني خارج عن ارادة مالك البناء أو المصمم
أو المشــرف الغاء للموقـــف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن
كل موقــف ملغى البدل المنصوص عليه في المادة ( )20من هذا
النظام.
ط -ال يجوز اســـتعمال مواقـف الســيارات المكشـــوفة أو المســقوفة
المنصوص عليها في هذه المادة ألي استعمال آخر .
المادة -42أ -يكون الحد األدنـى ألبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية
االصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:
 -1في حــال الوقــوف المــوازي للممــرات ،يكون الحد األدنى لطول
موقف الســيارة ()5,5م والحــد األدنــى لعرض الموقف ()2,5م
والحد األدنى لعرض المسرب ()4م وللمسربين ()5م.
 -2في حــال الوقوف في زاوية ( )30درجة يكون الحد االدنى لطول
موقف الســـيارة ()5,5م والحــد االدنـى لعرض الموقف ()2,5م
والحد االدنى لعرض المسرب الواحد ()4م ،وللمسربين ()5,5م.
 -3في حال الوقــوف في زاوية ( )45درجة يكون الحد االدنى لطول
موقف الســـيارة ()5,5م والحــد االدنى لعــرض الموقـف ()2,5
والحـــد االدنـــى لعــرض المســـرب الواحـــد ( )5م ،وللمسربين
()5,5م.

الصفحة - 40 -

 -4في حــال الوقــوف على زاويــة ( )90درجــة ،يكون الحد األدنى
لطول موقــف الســيارة ()5,5م والحـــد األدنــى لعـرض الموقف
()2,5م والحد األدنى لعرض المسرب ()5,5م.
ب -يكــون معــدل المســاحة التــي تخصـص لموقف السيارة الواحدة
()25مترا مربعــا وتشمــل هذه المساحـــة الممــرات المخصـصة
لاللتفاف ومكان الموقف دخوال وخروجا.
ج -يكون صافــي ارتفاع الموقف ()2,25م حدا أدنى ويعني المسافة
الرأسية من أرضية الموقــف إلى أســفل الســـقف أو أي عنصــر
إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.
د -يجــب أن ال تتجــاوز نســبة ميـالن الممرات الداخلية التي يسمح
بوقوف السيارات على جانبيها (.)5%
المادة  -43يجـب أن يتوافر في ممرات الدخول والخروج والممرات الداخلية
لمواقف السيارات الشروط التالية-:
أ -المقطع الطولي:
ان ال يتجــاوز انحدار الطرق المؤدية الى المواقف على ()20%
مع ربطهــا بالمســطحات الداخليــة وبالطـرق الخارجية باقسام ال
يزيــد انحـــدارها علـى ( )10%وبطــول ( )5خمسـة امتار على
االقل.
ب -المقطع العرضي :
ان ال يقــل عرض الطرق عن ( )3,5ثالثة أمتار ونصف لمواقف
الســيارات التي ال يزيــد عددهــا على ( )30ســيارة و ( )6سـتة
أمتـار اذا كان عدد المواقــــف يزيد على ( )30موقفا ،وفي حـال
توافــر مدخــل ومخــرج مستقلين عن بعضهما يشتـرط أن ال يقل
عرض الطريـــق عن ( )3,5ثالثـــة أمـتار ونصف مهما بلغ عدد
المواقف.
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ج -المنعطفات-:
أن ال يقــل نصــف قطــر المنعطف الداخلي عن ( )5خمسة أمتار
وأن ال يقــل نصــف قطر المنعطف الخارجي عن ( )11أحد عشر
مترا.
د -يجــوز للجنــة ترخيــص مواقــف ال تتــاح للسيارات فيها امكانية
الدوران داخــل المواقف بسبب الصعوبات الفنية او صغر مساحة
البنــاء بعــدد ال يتجــاوز أربعة مواقف سيارات باستثناء االرتداد
االمامي.
المادة  -44يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي-:
أ -أن تكــون ضمــن حــدود قطعــة األرض  ،وال تتعارض مع حرية
حركــة الســير من وإلى المواقــف المقررة للبناء وحركة المرور
بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.
ب-أن يكون الحد األدنى ألبعاد كل مكان انتظار بطول ( )6ستة أمتار
وبعرض ( )3ثالثة أمتار.
المادة  -45للجنة المختصــة أن تســمح للمــالك باســتخدام المواقــف اآلليــة
(باستخدام المصاعد) في األبنية على أن يقدم :
أ -دراسة فنية للموقف اآللي المقترح.
ب -خطــة لحركــة المــرور في المواقــف وألمــاكن دخـول السيارات
فيه وخروجها منه.
ج -أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.
المادة  -46يجــب أن تــودع مبالــغ رســوم بــدل مواقــف السيارات التي يتم
استيفاؤها في صندوق خاص إلنشاء مواقف عامة للسيارات.
المادة -47أ -ال يجــوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال
خطي من اللجنــة المختصــة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة
لشــروط الترخيــص الممنوحــة لــه وأحكام التشريعات والشروط
والمتطلبــات األخــرى التــي تحــددها اللجنـة المختصة وال يجوز
إصداره إذا كان مخالفا لذلك.
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ب -على المالـك بعــد االنتهــاء من تنفيذ أعمال اإلعمار وفقا لرخصة
اإلعمار ،تقديم طلب إلصــدار إذن اإلشـغال وفق النموذج المعتمد
لهذه الغاية.
ج -لغايـات الحصــول على إذن االشــغال تتحقق اللجنة المختصة من
مطابقة االعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد االنتهاء من -:
 -1إنشاء البناء وجاهزيته لإلشغال أو االستعمال لألغراض التي شيّد
من أجلها .
 -2توفيــر العــدد الــالزم من مواقــف الســيارات وتوفيــر المداخـــل
والمخارج لها .
 -3إنشاء األسوار والجدران الخارجية.
 -4إنشاء الرصيف.
 -5توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.
 -6تأمين آبار أو خزانات تجميع المياه .
 -7تأمين خزانــات بمعدل خـزان بسعة ال تقل عن مترين مكعبين لكل
وحدة سكنية .
 -8تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء).
 -9إزالة األبنية المؤقتة واألنقاض ومخلفات البناء من الموقع.
 -10موافقة الدفاع المدنــي على جاهزيــة المبنى لإلشغال لألبنية التي
يشترط فيها الحصول على موافقة الدفاع المدني.
 -11ارفــاق شهــادة مطابقة لألبنيــة التي يشـترط فيها وجود مهندس
مشرف .
د -على جميــع الدوائــر والمؤســسات العامة والخاصــة والشركــات
المكلفــة بتزويــد األبنيــة بالميــاه والكهــرباء والهاتف والصرف
الصحــي وغيــرها من الخدمــات وعلى الجهــات المعنية بإصدار
رخــص المهــن والحــرف عـدم إيصال تلك الخدمات ألي بناء أو
تزويــده بهــا وعــدم إصــدار الرخــص لمزاولــة المهن فيها قبل
الحصــول على إذن اإلشغال من لجنة التنظيم المختصة باستعمال
ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.
الصفحة - 43 -

هـ -تكــون مــدة إذن اإلشــغال سنة واحدة ويجوز تجديده عند الطلب
ويجـوز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل
أو إضافة أو تغيير في اإلعمار وفقا لما يلي-:
 -1يصــدر رئيــس اللجنة المختصة او من يفوضه قرارا بتجديد إذن
اإلشغال للبناء المطابق لشروط الرخصة .
 -2تصـدر لجنة التنظيم المختصة قرارا لتجديد إذن اإلشغال ألي بناء
تم تعديلــه او جــرى عليــه إضافــة أو تعديل او تغيير بعد ان تتم
إجازته حسب األصول.
و -يكون إذن اإلشغال ملغى في اي من الحاالت التالية-:
 -1اذا صـــدر بنــاء على بيانــات أو معلومــات كاذبــة أو مضللـة أو
مخططات غير صحيحة.
 -2اذ صــدر خالفــا ً لألنظمـــة أو التعليمــات  ،أو خــالــف مخططات
الترخيص.
ز -في حـال إلغاء إذن اإلشـغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة
تصدر لجنة التنظيم المختصة اخطارا للمالك لتصويب المخالفة
خالل المدة المحددة فيه .
المادة  -48على اللجنـة المختصة حصر المباني التراثيـة داخل منطقة البلدية
وتصنيفها وتقييمها بالتنســيق مع الجهات ذات العالقة وبما يتفق
مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتهـــا على المخططات التنظيمية
وعليها لتحقيق ذلك ما يلي -:
أ -حظــر هــدم المبانـي التراثيـة او اتالفها او تخريبها او إلحاق أي
ضرر بها او فصل اي جزء منها او إلصاق اإلعالنات عليها.
ب -الحصـول على موافقــة الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة
في حــال وقــوع العقــار في منطقــة مجــاورة للمـواقع التاريخية
واألثرية .
ج -على المالـك أو المهنـدس او المقــاول حســــب مقتضــى الحــال،
وتحــت طائلــة المسؤوليــة ،وقــف العمــل فورا ً وإخطار الجهات
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المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في األماكن التي
تجري فيها أعمال اإلعمار.
د -مع مراعــاة أحكــام الفقـرة (أ) من هذه المادة ال يجوز إجراء أي
تعديــل علــى المبانــي التراثيــة المشتملــة على عناصر معمارية
تراثيــة إال بموافقــة خطيــة من اللجنــة المختصة وبالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة وفقا ً للتشريعات النافذة.
هـ -اذا هدمت المباني التراثية فانه يحظر البناء على تلك االرض .
المادة  -49للجنــة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العالقة الموافقة
على اقامـة محطات للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية
ومتعددة االستعمال وفقا للشروط التالية -:
أ -أن ال تقــل مساحــة القطعة عن ()1000م 2وبواجهة ال تقل عن
( )30مترا.
ب -أن ال تقل ســعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن ()16
مترا .
ج -أن ال تقــل االرتدادات من جميع الجهات عن ( )5أمتار ،واذا كان
للقطعة احكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد باالرتدادات المنصوص
عليها في هذه االحكام.
د -السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي-:
 -1أن ال يزيد ارتفاع البناء على ( )10أمتار .
 -2أن ال تتجاوز النســبة المئويــة للبنــاء عن ( )50%من مســاحة
القطعة بما في ذلك المظالت واالبنية الفرعية.
هـ -للجنــة المختصــة الموافقـة على ترخيص ما نسبته ( )10%من
مســاحـة ارض المحطــة اذا كانــت هــذه المســاحــة ال تقــل عن
()2000م 2لالستعماالت التالية-:
 -1غسيل سيارات.
 -2غيار زيت.
 -3كهرباء سيارات.
 -4بيع لوازم زينة السيارات.
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 -5اطارات وبناشر السيارات.
 -6صراف آلي.
 -7بقالة.
و -يجــوز تخصيــص جــزء من مسـاحة ارض المحطة لغايات شحن
السيارات الكهربائية بالطاقة.
ز -توفير دورة ميــاه للرجــال وأخــرى للنســاء خدمــة عـامة تكون
مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.
ح -التقيــد بتعليمــات محطــات المحروقـــات الصـــادرة عن الجهـات
المعنية.
ط -يتــم اســـتيفاء رســوم ترخيص محطــة المحروقـات وفقا لرسوم
متعددة االستعمــال.
المادة  -50للمجلــس بالشـروط واالحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي
مشروع اسـكاني يقع خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتها
المصدقة .
المادة  -51على الرغــم مما ورد في هذا النظــام ،لمجلـس الوزراء بناء على
تنســيب الــوزيــر المســتند الى توصيــة المجلــس الموافقة على
ترخيص إقامة مشاريع إسكان بموجب أحكام وشروط خاصة .
المادة  -52يكــون ترخيــص األبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو
التالي-:
أ -يجوز السماح ألي شريك إقامة بناء على االراضي المملوكة على
الشيــوع التي تقــع خـارج التنظيم على ان تكون مساحة حصص
طالب الترخيــص في قطعــة األرض مســاوية أو اكثــر من الحــد
األدنى المقرر لفئة استعمال األرض المقررة .
ب -تطبــق األحكــام التنظيميــة التاليــة على األبنيــة الســكنية خارج
التنظيم-:
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المساحة بالمتر
المربع
1000م 2واقل
1001م 2الى
2000م2
2001م 2الى
4000م2
اكثر من
4000م2

الحد االدنى لالرتدادات
ارتفاع البناء

النسب
المئوية
السطحية

7م
8م

4م
5م

4م
5م

طابقان 9م
طابقان 9م

%20
%20

10م

5م

7م

طابقان 9م

%20

15م

5م

10م

طابقان 9م

 %20وبحد
اعلى
()1000م2

االمامي

الخلف

الجانبي

ج -يجــوز إقامــة سكن ملحق لكل بناء سكني بمساحة ()50م 2على
قطــع األراضــي التــي ال تقــل مســاحتهـا عن ( )3ثالثة دونمات
وتعتبــر هــذه المســاحة من ضمن النسبة المئوية المقررة للبناء
شريطة التقيد باألحكام التنظيمية للقطعة.
د -يجـوز إقامة بناء بمساحة ()20م لخدمة اغراض المشروع ضمن
االرتــداد األمامــي وال تحتسـب هذه المســاحة من ضمــن النسبة
المئويــة المقــررة شريطــة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك
دون ان يترتب عليها أي تعويضات .
هـ -تقديم موافقة خطية من مالكي ما ال يقل عن ( )51%من مساحة
االرض المنـــوي اقامــــة البنــاء عليها شريطة تقديم تعهد عدلي
يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتــراض أي شريك
آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
المادة  -53يكــون ترخيــص المنشــآت الزراعيــة خارج مناطق التنظيم على
النحو التالي-:
أ -ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقا ً للشروط التالية -:
 -1موافقة لجنــة التراخيــص المركزيــة في وزارة البيئة على إقامة
المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها.
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 -2إقامــة هــذه المشــاريع فـي المنـاطـق المخصصة على مخططات
اســتعماالت األراضــي المعتمــدة حســب نــظام تنظيم استعماالت
األراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدال عنها.
 -3ان ال تقــام هــذه المشــاريع على مسـافة تقل عن ()2000م عن
حــدود التنظيــم باســتثناء التنظيــم الصنــاعي او حــدود التنظيـم
المصدقة.
 -4زراعــة ما نسبته ( )25%من مساحة أرض المشروع باألشجار
المناسبة.
ب-ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية -:
 -1مــوافقـة لجنــة ترخيــص وتشــغيل معاصــر الزيتــون في وزارة
الزراعة على اقامة المشروع .
 -2التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة
بمقتضى قانون الزراعة.
 -3إقامــة المشــروع فــي المناطــق المخصصــة علــى مخطــطـــات
اســتعماالت االراضــى المعتمـدة حسب نظام استعماالت األراضي
النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدال عنها.
 -4أن ال يقــام هذا المشــروع على مســافـة تقل عن ()2000م عن
حــدود التنظيــم باســتثناء التنظيــم الصنــاعــي او حـدود التنظيم
المصدقة.
 -5أن ال تقــــل مســـاحـــة قطعــة االرض عن ()4000م وبــزيــادة
()2000م 2لكل خط انتاجي جديد .
 -6زراعــة ما نســبته  %25من مسـاحة أرض المشروع باألشجار
المناسبة.
ج -تخضع معاصر الزيتون لألحكام التالية -:
 -1أن ال تقــل مســاحة األرض عن ( )4أربعـة دونمات بواقع خطين
انتاجيين.
 -2أن ال تقل االرتدادات عن ( )15خمسة عشر مترا من كل جهة.
 -3أن ال تزيــد النســبة المئويــة للبنــاء عن ( )25%من مـســاحـة
القطعة.
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 -4يكون الحد االعلى لالرتفاع ( )12اثني عشر مترا.
المادة -54أ -ترخــص معامــل الطــوب والبــالط ومناشــير الحجر والرخام وفقا ً
للشروط التالية-:
 -1الحصــول على الموافقــة إلقامــة المشــروع من لجنة التراخيص
المركزيــة فـي وزارة البيئــة والتقيــد التــام بالشــروط الملحقــة
بالموافقة.
 -2تقــام هــذه المشـاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات
اســتعماالت االراضي المعتمــدة حسـب نظام استعماالت األراضي
النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدال عنها.
 -3عـدم إقامة معامل الطوب والبالط على مسافة تقل عن ()1000م
من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة.
 -4عــدم اقامــة مناشــير الحجــر والرخــام على مســافــة تقــل عن
()5000م من اقرب تجمع سكني او حدود التنظيم المصدقة.
ب -يخضــع ترخيــص إقامـة األبنية لمعامل الطوب والبالط ولمناشير
الحجر والرخام لألحكام التالية-:
 -1الحد األدنى لمساحة األرض ( )4أربعة دونمات .
 -2أن ال تقل االرتدادات عن( )15خمسة عشر مترا عن كل جهة.
 -3أن ال تزيــد النســبة المئويــة للبنــاء على ( )10%من مســـاحة
القطعة.
 -4أن يكــون البنــاء طابقــا واحــدا بارتـفاع ال يزيد على ( )9تسعة
أمتار.
المادة -55أ -للجنــة المختصــة الموافقـة على ترخيص المدارس ودور العبادة
والمراكــز الصحيــة والمسـتشـفيـات وأي منشـأة حكـومية أخرى
ضمــن أي اســـتعمــال من االسـتعمـاالت الــواردة علـى مخطـــط
التنظيــم المقـر ويطبق عليها ضعف االرتدادات الجانبية والخلفية
لذلك االســتعمال ضمــن المناطـق السكنية وبما يتفق مع تعليمات
الجهــات المختصـــة وتســتــوفى عنهــا الرســوم المقـــررة لذلك
االستعمال.
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ب -إذا كانــت قطعـة أرض تقع على طريقين متقاطعين أحدهما ضمن
منطقــة تجاريـة واآلخر ضمن منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقة
التجاريــة على عمــق يعــادل مثلــي عـرض القطعــة الواقع على
الشــارع التجــاري على أن ال يزيــد ذلك العمـق على ( )50مترا ً
شريطــة تأمين االرتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد
ذلك العمق وحسب األحكام التنظيمية المقررة لتلك المنطقة.
ج -إذا كانــت قطعــة أرض بين طريقين أحدهما تجاري واآلخر سكن
تطبــق أحكــام الطــريــق التجــاري على كامــل القطعـة من حيث
االستعمال على أن تؤمن االرتدادات القانونية بعد عمق ()18
مترا ً مـن الشــارع التجــاري حســب أحكام منطقة السكن الواقعة
ضمنهـا وال يســمح باســتعمـال الواجهــة الواقعــة على الشــارع
السكني والواجهات الجانبية ألغراض تجارية.
د -للجنــة المختصــة الموافقــة على ترخيــص بنــاء ضمــن منطقة
التجاري الطولي كما يلي:
 -1اذا كانــت القطعــة منظمة بحكم تجاري طولي ويليه سكن ويمكن
تقســيم وافــراز القطعــة الـى قطعتيــن او اكثــر وفقــا لالستعمال
المقــرر ،فللجنـــة المختصـــة الموافقــة على ترخيص بناء واحد
متصـــل وممتــد على كال االسـتعمالين شريطة ان يكون استعمال
الطابــق االرضــي من البنـاء الواقع في الجزء التجاري ألغراض
تجارية والجزء الواقع في منطقة السكن ألغراض السكن على ان
تســتوفى رســوم ترخيــص البنــاء لكل جزء منه طبقا لالستعمال
المقرر كل على حدة.
 -2الموافقـة على ترخيص بناءين منفصلين عليها طبقا لكل استعمال
منهــا شريطــة توفيــر مجمــوع االرتداد المقرر لكال االستعمالين
بينهمــا وتســتوفى رســوم الترخيــص لكــل بناء وفقا لالستعمال
المقرر على مخطط التنظيم.
 -3اذا كانت القطعة منظمة تجاريا طوليا ويليه سكن وال يمكن تقسيم
القطعــة الـى قطعتيـــن او اكثـــر فللجنــة المختصة الموافقة على
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ترخيــص بنــاء واحد عليها وفقا لالستعمال المقرر لكل جزء من
اجزاء القطعة ويســتوفى عن البناء رسـم البناء التجاري على ان
ال تتجاوز نسبة السكن ( )20%من مساحة االرض.
 -4اذا كانــت القطعة منظمة بأحكام تجاريا طوليا ويليه سكن والجزء
التجــاري من القطعـة مفصول عن الشارع التجاري وغير متصل
به لوجــود قطعــة اخرى فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص
بنــاء ســكن على كامـل القطعة وفقا لألحكام المقررة دون اعتبار
للجــزء المنظــم تنظيمــا تجاريــا منهـا ويستوفى عن البناء رسم
ترخيص السكن.
 -5للجنــة المختصة الموافقة على ترخيص الطوابق العليا من البناء
التجــاري باســتثناء الطابــق األرضــي ألغــراض السـكن أو ألي
استعمال آخر تراه اللجنة مناسبا .
 -6يحتســب ارتــفاع التجــاري الطـولــي والمعارض التجاريــــة من
منسوب رصيف الطريق التجـاري وال يجوز فتح ابواب جانبيـة
لألبنية في الطابق األرضي ضمن العمق التجاري.
هـ -إذا أقيــم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فال يستوفى فرق
رســوم عن ذلك الجـزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم
االســتعمال الجـديـد عن أي زيـادة في البنـاء غير مرخصـة وعن
األبنية التي تقام عليه فيما بعد.
و -إذا رخــص بنــاء وفقــا ً لالســتعمال المقــرر وفـق مخطط التنظيم
واســتغله مالكــه الستعمال آخر وعدلت أحكام التنظيم إلقرار ذلك
االســتعمال فيســتوفى من المـالـك فـرق الرســم بين االستعمالين
كما تستوفى رسوم التجاوز والمواقف وفقا لالستعمال الجديد.
ز -إذا نتـج عن االستمالك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء
القائــم على االرتــداد أو النســبة المئويــة فال يتم احتساب رسوم
تجاوز على ذلك البناء.
ح -للجنــة المختصــة الموافقـة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة
ضمـن االرتداد المسموح به لمالك االرض وفي الموقع الذي تراه
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اللجنة مناســبا شريطــة ان يبعــد عن حد القطعة المجاورة ()2م
مترين حدا أدنى.
ط -تســتوفى رسوم الترخيص على المشاريع التي تقام خارج مناطق
التنظيم بما يماثلها من المشاريع التي تقام داخل مناطق التنظيم.
ي -يجوز ترخيــص محطــات المحروقــات خـارج حدود التنظيم وفقا ً
للشروط التي يضعها المجلس.
ك -ال تســتعمل مناطــق الســكن الخــاص محـدود االرتفاع اال للسكن
ودور العبادة.
ل -ال يجـوز استعمال العقارات المحاذية للطرق الدائرية أو النافذة أو
المحاور المرورية الرئيسية للغايـات التجارية أو الصناعية إال اذا
كانــت هـذه العقارات مخدومة بطريق خدمات أو إذا قام مالك هذا
العقــار بتأميــن طريــق خدمــات ،شريطــة الحصول على موافقة
وزارة االشــغال العامــة واإلســكان إذا كانت هذه من الطرق التي
تدخل ضمن اختصاصها وموافقة مجلس التنظيم األعلى على هذه
االســتعماالت مع االلتــزام باألحكام التنظيمية األخرى الواردة في
هذا النظام.
م -ال تحتسب االرتدادات القانونية المقررة حسب أحكام التنظيم ضمن
المساحات المطلوب توفيرها كساحات لطالب المدارس.
ن -يحظــر اســتغالل األماكــن التي خصـصت كمواقف للسيارات عند
الترخيـص سواء كانت مكشوفة أو مسقوفة ألي استعمال آخر إذا
تعذر قبولها بعد االنتهاء من إنشاء المبنى.
س -تستثنى من النسبـــة المئويـــة والنسبة الطابقية في كل طابق من
طوابق البناء مســاحـة بيت الدرج والمصعد وبحد اعلى ()20م2
على ان ال يتم استغاللها ألي غاية أخرى.
ع -للجنــة المختصــة ترخيـــص مواقـف سيارات باألجرة في مناطق
التنظيم كافة وفقا ً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ف -يســـمح بإنشاء خاليا لتوليد الطاقة وفقا ً للتعليمات التي يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
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ص -على الفنادق والمسـتشـفيات ودور السـينما والمســارح ومخازن
ومستودعات التبريد الكبيرة والمجمعات التجارية وأي استعماالت
تقتضــي طبيعتهــا اســـتمرارية توافــر التيــار الكهربـائي تركيب
مولــدات احتياطيــة ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية
للمبنـى  ،وفقــا ً لألســس والمواصفــات التي تحددها الجهات ذات
العالقة.
المادة  -56مع مراعاة االحكــام التنظيميـة المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في
النظام ينشــأ الــروف في المناطـــق المسمـوح بإنشائه فيها على
النحو التالي :
أ -ان ال تزيد النسبة المئوية عن ( )50%من مساحة الطابق المراد
انشاء الروف عليه.
ب -ان ال يزيـــد ارتفاع طابق الروف عن ()3,5م من منسوب سطح
الطابق المراد انشاء الروف عليه.
ج -تأمين ارتــــدادات من جميـــع الجهات للروف على حدود ســـطح
الطابـــق المراد إنشاء الروف عليه بما يقل عن نصف االرتدادات
المقررة في النظام لألرض المقام عليها البناء.
المادة  -57يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير االحترازية التالية- :
أ -مخاطبـة الجهــات المعنيــة بإيصال الخدمات لوقف تقديم خدماتها
عن المبنى الذي وقعت فيه مخالفات الى حين تصويب االوضاع.
ب -للجنة المختصــة في حـال تعدد المخالفات او تكرارها بفعل المالك
ورضاه -:
 -1رفض طلبه بإصدار تراخيص بناء جديدة.
 -2رفض طلبــه بتجديــد تراخيــص بناء سبق له الحصول عليها من
اللجنة.
المادة -58أ -لغايــات تطبيــق أحــكام المادتيــن ( )4و( )6من القانـون للوزير
تكليــف أي مـن مديــري المركــز او مديــري الشـؤون البلدية او
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الموظفيــن المختصيـن باتخاذ االجراءات المناسبة لمراقبة اعمال
اللجنــة المختصــة بما فـي ذلك االطـالع على قرارات هذه اللجنة
وحضور اجتماعاتها وفقا ً لما يقتضيه قرار التكليف.
ب -اذا ثبــت بمقتضــى الفقرة (أ) من هذه المادة ان اللجنة المختصة
قد اصــدرت أي قــرار تنظيمي كقرار تنظيم ارض او تقسيمها او
اعمارهــا بصورة مخالفة لألحكام التنظيمية او التشريعات النافذة
او اصــدرت قــرارا في معاملــة رخصــة او ترخيــص بوجه غير
مشــروع فيتـم ايقاف القرار او الترخيص ورفعه مشفوعا بتقرير
الى الوزير.
ج -للوزيـر بعد االطالع على التقرير المرفوع اليه وفقا ألحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة اتخاذ أي من اإلجراءين التاليين -:
 -1إعادة القــرار التنظيمـــي او معاملــة الترخيــص او الرخصة الى
اللجنة المختصة لتصحيح قراراها وفقا ألحكام التشريعات النافذة.
 -2احالة الموضوع الى مجلــس التنظيــم االعلــى التخاذ القرار وفقا
للصالحية المخولة له بمقتضى القانون.
المادة  -59يعاقـب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع اخر
كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة  -60يتم تنظيــم جميع الشؤون المتعلقة بالتجمعات والضواحي السكنية
بمــا في ذلك كيفيــة إدارتــها واإلشــراف عليها وصيانة المرافَق
المشتركــة والبنيــة التحتية وكيفية استعمالها بما يكفل ديمومتها
بمقتضــى تعليمــات يصــدرها المجلــس ويتـم نشرها في الجريدة
الرسمية.
المادة  -61للوزيـر بنــاء على تنســيب المجلــس المستند الى توصية المدير
إصدار التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة -62أ -على الرغــم ممــا ورد في المــادة ( )20من هــذا النظـــام للجنــة
المختصــة ترخيــص األبنيــة القائمـــة قبــل تاريــخ 2017/1/1
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واســتيفاء رســوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا ألحكام نظام
األبنيــة وتنظيــم المدن والقرى رقم ( )19لسنة  1985الملغى ،
على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس.
ب -تعتبــر ابراج االتصــاالت المرخصة قبل انفاذ احكام هذا النظام او
التي تم استيفاء رسوم او عوائد عنها مرخصة حكما.
المادة  -63يلغى نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم ( )19لسنة 1985
على ان يســتمر العمــل بالتعليمــات والقرارات الصادرة بمقتضاه
إلى أن تلغــى أو تعــدل أو يســـتبدل غيرها بـهـا وفـقا ألحكام هذا
النظام.
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