تعليمات رقم ( )72لسنة 2005
المظالت التجارية والالفتات على المباني وفي الطرق واالماكن العامة وبدل الخدمات المستوفاة
عنها في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة استنادا ً إلى البند  5من الفقرة (م) من المادة ( )15من قانون منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة وتعديالته رقم  32لسنة 2000و الفقرة (د) من المادة  12والفقرة (ب) من المادة ()22
والمادة  39والفقرة (ج) من المادة ( )40من نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم  32لسنة 2004

المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المظالت الت جارية والالفتات على المباني وفي الطرق واالماكن العامة
وبدل الخدمات المستوفاة عنها في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقمم ( )72لسمنة ( )2005ويعممل
بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصمة لهما فمي الممادة ( )2ممن نظمام
التنظيم وترخيص االعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة او كما يلي ما لم تمدل القرينمة علمى يمر
ذلك .
القانون  :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة النافذ المفعول .
النظام :نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة النافذ المفعول .
المنطقة :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة باعتبارها منطقة تنظيم .
السلطة :سلطة المنطقة .
المجلس  :مجلس المفوضين في السلطة .
الجهممة المنظمممة :الجهممة المخولممة فممي السمملطة باعممداد المخططممات التنظيميممة لمنطقممة التنظمميم ومراقبممة
تنفيذها وفقا الحك ام القانون وقانون تنظيم المدن والقرى واالبنية النافذ المفعول والنظام .
الجهممة المرخصممة :المجلممس باعتبمماره لجنممة التنظمميم اللواحيممة والمحليممة او ايممة لجنممة خاصممة يشممكلها
المجلس وفق احكام القانون تكون مخولة بمتابعمة تمرخيص االعممار وضمبطه والمراقبمة الالحقمة علمى
اي منها وتطبيق احكام القمانون وقمانون تنظميم الممدن والقمرى واالبنيمة النافمذ المفعمول والنظمام وهمذه
التعليمات وقرارات المجلس الصادرة بمقتضاه .
قاعدة المبنى  :الجزء من المبنى الذي يشتمل على الطابق االرضمي والسمدة واالول شمريطة ان تشمكل
هذه الطوابق الثالثة كينونة واحدة مفصمولة ب صمريا عمن الجمزء العلموي ممن المبنمى اال انمه فمي بعم
الحاالت  ،قد تتكون قاعدة المبنى من الطابق االرضي فقط او من الطابق االرضي والسدة معا .
الفتة :مواد توضع او تنشأ كي تنقل رسالة تجارية او ير تجارية بشمكل نمص او صمورة او كليهمما ،
ويقصد بها لفت انتباه العامة الى شمىء او موضمو او مكمان او شمخص او مةسسمة او منمتع او عممل
او مشرو او خدمة ما بغر االعالن او التعريف او االعالم .
الفتة أرضية( :الفتة قاحمة في ذاتها) أي الفتة تدعم نفسمها بنفسمها بشمكل كاممل دون ان تكمون مثبتمة
على اي مبنى  .وتكون الالفتة االرضية مثبتة على االر او مرتكزة على اطار او عمود (او اكثر)
قاحم في حد ذاته .
الفتة اعالنية  :أي الفتة كبيرة الحجم موضوعة في البيحة الخارجيمة بغمر عمر ممواد تجاريمة او
يممر تجاريممة تخممص اعمممال او مشممروعات او سمملع او انشممطة او خممدمات او اشممخاص البمما ممما ال
يتواجدون في العقار الذي تعر فيه ال الفتة .
الفتة أو مظلة ير مطابقمة  :أي الفتمة أو مظلمة تكمون قاحممة عنمد بمدء العممل بالتعليممات  ،ولكنهما ال
تستوفي متطلبات هذه التعليمات .
الفتة تعريفية  :أي الفتة تحمل اسم او شعار او عنموان او نمو العممل او النشماط المذي تمتم ممارسمته
في العقار الذي تنتمي اليه الالفتة  ،او تحمل اكثر من واحدة من هذه االشياء .

الفتة مظلة  :أي الفتة تطلى او تصور على سطح المظلة او تلصق به .
الفتة مهجورة :أي الفتة تعلن عمن مشمرو مما او خدممة او نشماط او يمر ذلمك ممما لمم يعمد قاحمما او
مقدما في المكان الذي تعر فيه الالفتة .
الفتة مةقتة  :أي الفتة يقصد بها ان تعر لمدة محدودة فقط  ،بمما فمي ذلمك اي الفتمة مصمنوعة ممن
القماش او النسيع الخفيف او الورق المقوى او يرها من المواد الخفيفة .
ارتفا الالفتة  :المسافة العمودية المقاسة ما بين متوسط منسوب الرصميف واعلمى نقطمة فمي الالفتمة
او الهيكل االنشاحي ايهما اعلى .
محتوى رسالة الالفتة  :األحرف واألعداد واألشكال والرموز والشعارات والعناصر الجرافيكية التمي
تشكل رسالة الالفتة .
مساحة سطح الالفتة  :المساحة الكلية الواقعمة ضممن محميط واحمد مسمتمر ذي شمكل هندسمي  ،والتمي
تحصر الحمد االقصمى للمنص او الصمورة او الشمعار او يرهما ممن الممواد المعروضمة علمى الالفتمة ،
باالضممافة الممى اي مممادة او لممون يكممون جممزءا متكممامال مممن خلفيممة المممواد المعروضممة علممى الالفتممة او
يسممتخدم للتمييممز بممين الالفتممة والمنشممأ الموضمموعة عليممه  .وال تشمممل مسمماحة سممطح الالفتممة اي اطممار
هيكلي ترتكز عليه الالفتة او اي دعامة لالفتة يمر اساسمية للممواد المعروضمة علمى الالفتمة  .وتكمون
مساحة سطح اي الفتة مكونة من اكثر من جزء او وحدة عبارة عن مجمو جميع المساحات المكونة
لهذه االجزاء او الوحدات باالضافة المى تلمك الواقعمة بمين اجمزاء او وحمدات الالفتمة  .وتكمون مسماحة
سطح الالفتة المكونة من وجهين بسمطح واحمد او بسمطحين متالصمقين تمامما او بزاويمة حمادة ال تزيمد
عن  5درجات بين السطحين ظهرا لظهر عبارة عن مساحة سطح وجه واحد من الالفتة .
مسمماحة محتمموى رسممالة الالفتممة  :المسمماحة الواقعممة ضمممن مربممع او مسممتطيل او مثل م او داحممرة  ،او
ضمن مجموعة من هذه االشكال  ،والتي تحصر كل ما يتضمنه محتوى رسالة الالفتة .
المظلة  :بروز أو نتوء معماري او منشأة تظليل ترتكز بالكامل علمى الحماحظ الخمارجي للمبنمى وتمتمد
فوق مسطحات عامة خارجية دون اعمدة  ،ويشترط ان يكون هناك ارتفا كاف بينها وبين الرصيف
يسمح بمرور المشاة تحتها  ،وقمد يمتم انشماء المظلمة ممن اطمارات هيكليمة تغطمى بممواد قاسمية او يمر
قاسية  ،ويجوز ان تكون المظلة ثابتة او قابلة للف او الطي على واجهة المبنى .
المادة 3
تهدف السلطة من خالل تطبيق هذه التعليمات الى ما يلي :
أ  .تشجيع مشاريع تطوير عالية الجمودة ومبتكمرة تحتمرم الصمفات المميمزة المعرفمة للمنطقمة  ،وتمدعم
هممذه المشمماريع عاليممة الجممودة المصمملحة العامممة للمممواطنين  ،وتحمممي االسممتثمارات القاحمممة  ،وتعممزز
االستثمار في المنطقة .
ب .المحافظة على الطابع المتفرد للمنطقة وعلمى حمس المكمان الخماص بهما  ،والعممل علمى تأكيمدهما
وتعزيزهممما مممن خممالل حمايممة الفرا ممات الحضممرية والمظهممر العممام فممي المنطقممة وتجنممب الضوضمماء
البصرية على المباني وفي الشوار والمرافق العامة الخارجية .
ج .المسمماهمة فممي خلممق تنسمميق بصممري والفتممات يضمميف الممى حيويممة المنطقممة ووضممو عناصممرها ،
والمسمماهمة فممي انجمماز الفتممات ومظممالت ذات تصمماميم عاليممة الجممودة تكمممل عمممارة المبمماني والصممفات
المميزة للمناظر الحضرية .
د  .الحد من استخدام الالفتات الخاصة التي تشكل حمال زاحدا او شاحبا على قدرة العامة علمى اسمتقبال
المعلومات او تنتهك الخصوصية او تشكل مصدر خطر على العامة .
هـ .تقليل التعار ما بين الالفتات الخاصة بعضها البع  ،وما بين الالفتمات الخاصمة والعاممة ممن
جانب آخر .
و .تحسين وساحل الراحة للمشاة وتقديم امكانات عالية الجودة من خالل اسمتخدام المظمالت التمي تموفر
حماية من العوامل المناخية وتعطي استمرارية بصرية .
ز .مسمماعدة المختصممين فممي تصممميم االبنيممة وتشممييدها والمطممورين والمقيمممين فممي المنطقممة علممى خلممق
اقت راحات خاصة ابداعية بالالفتات والمظالت تكون منسجمة مع اهداف السلطة .
 .تشكيل قاعدة موثقة كمرجعية موحدة وثابتة القتراحات الالفتات والمظالت ضمن المنطقة .

المادة 4
نطاق تطبيق التعليمات :
تسري هذه التعليمات على كافة الالفتات والمظالت الواقعة داخل حدود المنطقة ووفقا لما يلي :
أ  .جميع المشاريع الجديدة في المنطقة التي تحتوي على الالفتات والمظالت .
ب .اي مشرو يقوم بتغيير مظه ر الالفتات أو المظالت بشكل واضح  ،بمما فمي ذلمك تغييمر ممواد او
الوان او مواقع الالفتات او المظالت .
ج .اي مشمرو يقمموم بتغييممر مظهممر المبنمى بشممك ل كبيممر مممن شمأنه ان يممةثر علممى انسممجام الالفتممات او
المظالت مع عمارة المبنى الذي تنتمي اليه .
د .اي تغيير في الالفتات او المظالت تعتبره السلطة تغييرا رحيسيا .
هـ أي الفتة او مظلة ير مطابقة في المنطقة .
و .يمنح المجلس مالكي الالفتات والمظالت ير المطابقة مهلة يحمددها المجلمس يلتمزم خاللهما المالمك
بتقديم طلب بتسوية اوضا الالفتة او المظلة التي يملكها  ،وقد يتطلب االمر رف الالفتمة او المظلمة
ير المطابقة  ،او طلب تعديلها او تغيير موقعها .
ز .على مالكي الالفتات او المظالت ير المطابقة التي يتم رفضها ازالة هذه الالفتا ت او المظالت بما
يوافق التعليمات  ،وذلك على نفقتهم الخاصة وضمن فترة زمنية تحددها الجهة المرخصة .
 .للمجلس اعفماء ممالكي الالفتمات التعريفيمة الخاصمة يمر المطابقمة التمي تتطلمب تعمديال رحيسميا كمي
تصبح مطابقة للتعليمات من بدل الخدمات السنوية  ،ويكون هذا االعفاء لفترة زمنيمة يحمددها المجلمس
على ان ال تزيد عن سنة واحدة .
ط .للمجلس  ،بنماء علمى توصميات الجهمة المنظممة فمي السملطة  ،ان يضمع متطلبمات اسمتثناحية لمبع
مشاريع التطوير  ،وذلك وفقا لحجم المشرو او موقعه او الغر منه او معايير هامة اخرى .
المادة 5
االستثناءات من متطلبات التعليمات :
يستثنى من متطلبات التعليمات ما يلي :
أ  .نوافذ العر الخارجية واللوحات الداخلية ضمن نقاط البيع المتحركمة ولوحمات العمر الخاصمة
بنقاط البيع مثل ماكينات الصرف اآللي وبيع المشروبات الغازية .
ب .الالفتات الداخلية التي ال ترى من الشوار او الطرق العامة او من اي مكان عام .
ج .االعمالم الوطنيمة للمةسسمات والجهممات الرسممية والمةسمات الخاصممة بأبعماد ومقماييس ومواصممفات
مناسبة .
د  .اشارات والفتمات الممرور التمي تمنظم حركمة المشماة والمركبمات  ،بمما فمي ذلمك اسمماء الشموار ،
وارقام المباني  ،والالفتات التوجيهية الخاصة بمواقف السيارات .
هـ .الالفتات االعالمية او االرشادية التي تضعها السلطة للتعريف باآلثمار التاريخيمة والمعمالم المميمزة
او ما على شاكلتها .
و .الالفتات التحذيرية  ،والالفتات االمنية  ،والالفتات التي تنبه للخطر وتدعو لالنتباه .
ز .الفتممات السممير الداخليممة ضمممن الملكيممات ال خاصممة بأبعمماد ومواصممفات مناسممبة والمتعلقممة بمواقممف
السيارات الخاصة  ،او التي تحذر من الدخول ير المشرو المى همذه الملكيمات  ،او التمي تحمذر ممن
مخاطر الحيوانات او من اي ظروف اخرى خطرة  ،شريطة ان تكون تلك الالفتات ذات تصاميم جيدة
وحجم معقول يكفي لتحقيق الغر منها .
المادة 6
الالفتات المةقتة :
يسمح ضمن حدود المنطقة استخدام الالفتات التالية لفترة زمنية محدودة :
أ  .اليافطات :
 .1اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا او خيريما ممدنيا ترعماه جهمة حكوميمة او مةسسمة خاصمة يمر
ربحية  ،او التي تعلن عن حد مجتمعي او ديني او ثقافي  ،خارج حدود العقار المعني  ،بما في ذلك

على المباني وفي االراضي والطرق العاممة وعلمى اعممدة المرافمق العاممة وفمي الجمزر الوسمطية بمين
الشوار .
 .2اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا او خيريما ممدنيا ترعماه جهمة حكوميمة او مةسسمة خاصمة يمر
ربحية  ،او التي تعلن عن حد مجتمعي او دين ي او ثقافي  ،ضمن حدود العقار المعني  ،وذلك بشكل
مةقت .
 .3اليافطات السياسية واالنتخابية داخل وخارج حدود العقار المعني .
 .4اليافطات التي تحمل رساحل تجارية  ،مثل االعالن عن افتتا مشرو جديد او االحتفمال بالمذكرى
التأسيسممية السممنوية او االعممالن عممن تنممزيالت موسمممية  ،فممي المنطقممة التجاريممة وحيثممما سمممح بالنشمماط
التجاري ضمن حدود العقار المعني .
يجب ان تتحقمق فمي اليافطمات المشمار لهما فمي الفقمرة (أ) ممن الممادة ( )6ممن همذه التعليممات المعمايير
التالية :
 أن تكون اليافطات مصنوعة ممن قمماش خفيمف الموزن او ممن ممادة ورقيمة متينمة  ،وال يجموز ان
تكون مصنوعة من الخشب او المعدن او اي مادة ثقيلة يمكن ان تشكل خطرا اذا سقطت اليافطة .
 أن تكون اليافطات مثبتة باحكام على جمدار مبنمى المةسسمة المعنيمة او علمى االعممدة وبمما يحقمق
متطلبات السالمة العامة مع اتخاذ التدابير الالزمة لدرأ اي مخاطر .
 ال يسمح باستخدام اكثر من يافطة واحدة لكل واجهة شار داخمل حمدود ار مبنمى اي مةسسمة
خاصة أو جهة حكومية .
 ال يجوز وضع اي يافطة على مبنى ما بطريقة تشوه او تخفي اي عنصر معماري رحيسي  ،مثمل
النوافذ واالبواب .
 ضمن العقارات ذات الملكية العامة وعلى الطرق العامة  ،يجوز للمجلس ان يخصم ص منطقمة او
مناطق لوضع اليافطات للتأكد من عدم تعار الموقمع ممع اسمتخدام الممتلكمات او ممع حركمة سمير
المشاة او المركبات .
 يسمممح باسممتخدام اليافطممات المعلقممة فمموق الطممرق بعممدد محممدود وبعممد الحصممول علممى اذن بممذلك ،
ويجب ان تروج الرسالة التي تحملها اليافطة المعلقة نشاطا حكوميا او خيريا او مدنيا
 يجب أن ال تقل المسافة الرأسية بين اسمفل اليافطمة وسمطح االر تحتهما عمن 3.90م  ،باسمتثناء
اليافطات التي ال تمتد فوق شار او ال يعبر من تحتها المشاة او المركبات .
 يةخذ باالعتبار عند رف او الموافقة على يافطة ما في موقع معين عدد اليافطات الموجودة فمي
الموقع وما يجاوره  ،وللجهة المرخصة ان ترف اليافطة اذا كان التأثير التراكمي لليافطات يسبب
ضوضاء بصرية .
 ال يجوز أن تتجاوز مساحة سطح اي يافطة 5م. 2
 ال يجوز أن تتجاوز مساحة الجزء من اليافطة المخصص للشعارات والعالمات التجاريمة  ،او مما
شابهها  %5 ،من المساحة الكلية لسطح اليافطة .
 ال يجوز أن تتجاوز مدة عر اي يافطة تتطلب اذنا المدة المحمددة فمي االذن  ،علمى ان ال تزيمد
مدة العر عن  60يوما كحد اقصى .
 يجب إزالة اليافطات خالل حمد اقصمى مدتمه  7ايمام ممن انتهماء الحمد المذي وضمعت ممن اجلمه .
ويعتبر عدم القيام بازالة اليافطات خالل الفترة المحددة مخالفة للتعليمات .
 يسمح بعر اليافطات التجارية فمي المنطقمة التجاريمة وحيثمما سممح بالنشماط التجماري لممدة 30
يوما وبعدد  3مرات في السنة لكل مةسسة تجارية  .ويسمح لكل مةسسمة ان تعمر يافطمة واحمدة
فقط في كل مرة .
 ال يجوز إضاءة اليافطات .
ب .الفتات مواقع البناء :
 .1يجب في مواقمع البنماء وضمع الفتمات تعمر ف بالمعمماريين والمهندسمين والمخططمين والمقماولين او
بغيممرهم مممن االفممراد او الشممركات المسمماهمة فممي انشمماء مشممرو ممما  .كممما يمكممن ان تحتمموي مثممل هممذه

ال الفتممات علممى اسممم المشممرو  ،واسممم مالكممه  ،والغممر الممذي اق ميم المشممرو مممن اجلممه  ،وصممورة
للمشرو  .وال يجوز ان تحتوي الالفتة على دعاية خاصة بالمشرو .
 .2يجممب أن تحقممق الفتممات مواقممع البنمماء المعممايير الممواردة فممي تعليمممات اجممراءات تنظمميم ورش البنمماء
لمشاريع االعمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة النافذة المفعول اضافة الى الشروط التالية :
 بالنسبة للمشاريع التي ال تزيد مساحة البناء فيها عن 1000م ، 2يجب وضع الفتة واحدة فقمط علمى
الشار المواجه للمشرو  ،وبالنسبة للمشماريع التمي تزيمد مسماحتها عمن 1000م ، 2يسممح بوضمع
الفتة واحدة على كل شار مواجه للمشرو  ،شريطة ان ال يزيد العدد االقصى لالفتات عن اثنتين
.
 ال يجوز أن تتجاوز مساحة سطح اي الفتة خاصة بموقع بناء 5م ، 2وال يجوز ان يتجاوز ارتفاعها
4م  ،وبالنسبة للمشاريع الكبيرة  ،يمكن منح اذن خاص لالفتات تتجاوز مساحة سطحها 5م. 2
 يجوز أن تبقى الالفتة الخاصة بموقع البناء قاحمة طوال ممدة انشماء المشمرو  ،ولكمن يجمب ازالتهما
عند اكتمال المشرو .
 ال يجوز إضاءة الالفتات الخاصة بمواقع البناء .
ج .الالفتات العقارية :
 .1يسمح باستخدام الالفتات العقارية الخاصة ببيع او تأجير عقار ما ضمن حدود العقار المعني .
 .2يجب أن تحقق الالفتات العقارية المعايير التالية :
 يسمح باستخدام الفتة عقارية واحدة للعقار ككل او لكل جزء من العقار يطل على الشار .
 يجب أن يكون موقمع الالفتمة العقاريمة متوافقما ممع المتطلبمات الخاصمة بموقمع الالفتمات المواردة فمي
المادة ( ) 9من هذه التعليمات  ،اال ان الالفتات العقارية يجوز ان توضع على زجاج النوافذ شريطة
ان تكون قابلة لالزالة دون الحاق ضرر بالزجماج وان ال تخفمي حلموق او قواطمع النافمذة او يرهما
من االجزاء ير الزجاجية للنافذة .
 ال يجوز أن تتجاوز مساحة سطح اي الفتة عقارية 2م. 2
 ال يجوز أن تكون الالفتات العقارية مسيطرة بصريا  ،ويجب ان تتناسب مع ابعاد وتفاصيل واجهمة
المبنى التي تثبت عليه .
 ال يجوز عر الالفتات العقارية لمدة تتجاوز  90يوما .
 يجب إزالة الالفتات العقارية خالل  7ايام من بيع او تأجير العقار ذي الصلة .
 ال يجوز إضاءة الالفتات العقارية .
د .مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يجب الحصول على اذن مسبق الستخدام الالفتات الممذكورة فيهما
باستثناء ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) .

المادة 7
الالفتات الداحمة :
أ  .الالفتات التعريفية على المباني :
 يسمح بوضمع الالفتمات التعريفيمة ضممن العقمار المعنمي علمى قواعمد المبماني فمي المنطقمة التجاريمةوعلى قواعد ال مباني متعددة االستعمال وحيثما سمح بالنشاط التجاري  ،مع وجوب الحصول على اذن
مسبق بذلك من الجهة المرخصة شريطة ان تحقق المعايير التالية :

 يجب ان تثبت الالفتات التي تع ر ف بمةسسة ما على االجزاء ممن واجهمات المبنمى التمي تخمص تلمكالمةسسة .
 ال يسمح الي مةسسة تجارية بوضع اكثر من الفتة واحدة على اي جانب من جوانمب المبنمى بغمالنظر عن طمول الجمزء الخماص بهما ممن واجهمة المبنمى ويجموز تجزحمة همذه الالفتمة بمما يسماوي عمدد
المحالت التجارية العاحدة لنفس الشركة على هذه الواجهة .
 ال يجوز الي مةسسة تجارية ان تعر اكثر من  4الفتات تكون مثبتة على  4واجهات مختلفة منالمبنى .
 ال يسمح بوضع الفتات على واجهات المباني المصمتة ( المغلقة ) بالكامل . ال يجوز ان يتجماوز طمول اي الفتمة عمر الجمزء ممن الواجهمة الخماص بالمةسسمة التجاريمة التميتعرف الالفتة بها .
 ال يجمموز ان تتجمماوز نسممبة ارتفمما الحممرف الممى ارتفما الخلفيممة فممي اي الفتممة  3الممى  5وعلممى ان اليتجاوز ارتفا الالفتة عن (1م) وان تكون محصورة ضمن كشفة المحمل التجماري شمريطة المحافظمة
على ارتفا موحد لالفتات المبنى الواحد .
 ال يجوز ان تتجاوز مساحة محتوى رسالة الالفتة  %40من مساحة سطح الالفتة الكلية . يسمممح باس متخدام الالفتممات المضمماءة فممي المنطقممة التجاريممة  ،شممريطة االلتممزام بمتطلبممات االضمماءةالواردة في المادة ( )13من هذه التعليمات .
 يجمموز ان تتضمممن الالفتممات التعريفيممة علممى المبمماني شممعار و او اسممم الشممركة الراعيممة او الوكيمملالحصممري علممى ان ال يتجمماوز اي مممن البعممدين المكممونين للش م عار و او االسممم ممما نسممبته  3الممى  5مممن
ارتفا الالفتة .
 . 2يمنممع وضممع الفتممات علممى الجممزء العلمموي مممن اي مبنممى  ،بممما فممي ذلممك علممى البلكونممات والنوافممذ ،
باستثناء ما ورد في البنود ( )5 ، 4 ، 3من هذه الفقرة .
 . 3يسمح بوضع الفتات على الجزء العلوي من مبنى ما  ،اذا كانت الالفتة تعم ر ف بسمفارة أو قنصملية
أو مةسسة عامة تشغل جزءا من الطوابق العلوية من المبنى  ،مع وجموب الحصمول علمى اذن مسمبق
بذلك .
 . 4في حال السما بالالفتات المشار لها في البند ( ) 3من هذه الفقرة فيجمب ان تحقمق المعمايير التاليمة
:
 يسمح لكمل مةسسمة باسمتخدام الفتمة واحمدة فقمط علمى اي واجهمة مبنمى  ،علمى ان ال يتجماوز العمدداالقصى لالفتات المثبتة على المبنى والتي تع ر ف بأي مةسسة اثنتين .
 ال يجوز ان يتجاوز ارتفا االحرف على اي الفتة  50سم اذا كانت الالفتمة مثبتمة علمى ارتفما اقملمن 20م من منسوب الرصيف او  75سم اذا كان ارتفاعها عن الرصيف اكثر من 20م .
 يجوز أن تحتوي الالفتة على ش عار أو در  ،شريطة ان ال يتجاوز ارتفا الشمعار او المدر الحمداالقصى ال رتفا األحرف المحدد في الفقرة السابقة .
 ال يجوز استخدام الالفتات المضاءة . . 5يجوز وضع الالفتات التي تظهر اسماء المباني او المةسسا ت التي تشغل كامل الطوابق العليما ممن
المباني على أعلى جزء من واجهة المبنى كما يجوز وضع الالفتات التمي تظهمر اسمم المةسسمة التمي
تشغل طابقا ً كمام الً ممن الطوابمق العليما للمبنمى ضممن الواجهمة التمي يقمع فيهما همذا الطمابق ممع وجموب
الحصول على اذن مسبق من الجهة المرخصة بذلك شري طة ان تحقق المعايير التالية :
 ال يجموز ان تحتمموي الالفتممة علممى اي نممص يممر اسمم المالممك او المسممتأجر الرحيسممي للمبنممى أو اسمممالمبنى .
 يجوز أ ن تحتموي الالفتمة علمى الشمعار الخماص بالمسمتأجر الرحيسمي للمبنمى او بمالكمه  ،شمريطة أنينسممجم تصممميم الشممعار بدرجممة كبيممرة مممع التصممميم المعممماري للمبنممى ومممع تشممطيبه وألوانممه  .وقممد
تستوجب بع الحاالت تعديل الشعار ليصبح منسجما مع التصميم المعماري للمبنى .
 يسمح باستخدام الفتة واحمدة فقمط علمى اي واجهمة ممن واجهمات المبنمى  .وال يسممح باسمتخدام اكثمرمن الفتتين موضوعتين على واجهتين مختلفتين من المبنى .
 -يجب ان تحمل جميع الفتات اسم المبنى نفس المحتوى  ،ويجب ان يكون لها نفس التصميم .

 يجب ان يتكون محتوى رسالة الالفتة من أشكال أو أحرف حرة تثبت على سطح واجهة المبنى دوناستخدام خلفية لالفتة .
 يسمح باستخدام ا أل حرف المضاءة من الخلف  ،شريطة االلتزام بمتطلبا ت ا إل ضاءة المواردة فمي همذهالتعليمات .
 ال يجوز أن يتجاوز االرتفا ا ألقصى لألحرف أو األشكال المكونة لرسالة الالفتة  50سمم اذا كانمتالالفتة موضوعة على مبنى يقمل ارتفاعمه عمن 20م او 100سمم إذا كانمت موضموعة علمى مبنمى يزيمد
ارتفاعه على 20م ويقل عن 40م  ،او  200سم اذا كانت الالفتة موضموعة علمى مبنمى يزيمد ارتفاعمه
على 40م .
 . 6يسمح باستخدام الالفتات المثبتة على مداخل المباني  ،مع وجوب الحصمول علمى اذن مسمبق بمذلك
من الجهة المرخصة على ان تحقق المعايير التالية :
 يجوز ان تثبت الالفتات على اي جهة من جهات مدخل بارز . ان ال يزيد عدد الالفتات المثبتة على مدخل المبنى عن الفتة واحدة . يجب ان تحتوي الالفتات على معلومات تع ر ف بالمبنى  ،ولكن ال تشكل دعاية له  .ويجوز ان تشملالمعلومات التعريفية اسم المبنى  ،واسم مالكه  ،وتاريخ انشاحه .
 يجب أن ال يتجاوز االرتفما االقصمى لالحمرف  15سمم  ،واالرتفما االقصمى الي شمعار او حمرفاستهاللي  30سم  ،اذا كانت الالفتة مثبتة على مدخل مبنى ير سكني .
 يجممب ان ال يتجمماوز االرتفمما االقصممى لالحممرف  7سممم  ،واالرتفمما االقصممى الي شممعار او حممرفاستهاللي  15سم  ،اذا كانت الالفتة مثبتة على مدخل مبنى سكني .
 ال يجوز استخدام الالفتات المضاءة . . 7يسمممح باسممتخدام الالفتممات الداحمممة علممى سممطح  ،او داخممل  ،نوافممذ العممر الخاصممة بممأي مةسسممة
تجارية تشغل جزءا من قاعدة مبنى ما في المنطقة التجاريمة  ،ممع وجموب الحصمول علمى اذن مسمبق
بذلك من الجهة المرخصة شريطة ان تحقق المعايير التالية :
 ال يجو ز ان تغطي الالفتات اكثر من  %10من مساحة نافذة العر . يجوز ان تعم ر ف الالفتمات باسمم المةسسمة  ،او بالنشماط المذي يجمري فيهما  ،او بالبضماحع التمي تبماهناك .
 ال يجوز ان تحمل الالفتات الخاصة بمةسسة ما رساحل مكررة . يسمح باستخدام الالفتات المضاءة  ،شريطة االلتزام بمتطلبات االضاءة الواردة في المادة ( )13ممنهذه التعليمات .
 . 8ال يجوز وضع الالفتات على الجدران الداخلية او الخارجية لالروقة او الممرات المغطاة  ،او على
اسطح تلك االروقة او الممرات  .وقد يسمح بعد الحصول على اذن خاص من الجهة المرخصة بوضع
الفتة على اال روقة اذا كانت االروقة تقع امام واجهة كاملة تخص مةسسة تجارية تشغل كامل الطمابق
االرضي من المبنى  .وحتى يسمح بالفتة من همذا النمو  ،يجمب ان تكمون الالفتمة مكونمة ممن احمرف
حرة دون خلفية  ،وان تكون منسجمة بدرجة كبيرة مع تصميم االروقة .
 .9ال يجوز وضع الالفتات على واجهات المباني فوق منسوب ا أل روقمة أو منسموب جمدران المممرات
المغطاة باستثناء ما ورد في البنود ( )3و ( )4و( )5من الفقرة (أ) من المادة (. )7
ب  .الالفتات التي تعر معلومات خاصة بساعات العمل :
يسمح باستخدام الالفتات التي تعر معلومات خاصة بساعات العمل  ،شريطة ان ال تتجاوز مساحة
سطح الالفتة  30×30سم وان توضع على باب او نافذة عمر مةسسمة واقعمة فمي الطمابق ا أل رضمي
من المبنى وال تحتاج هذه الالفتات الى اذن من الجهة المرخصة .
ج .الالفتات التعريفية على المظالت :
يسمح باستخدام الفتات المظالت التي تعر ف بمباني أو مةسسات تجارية في المناطق التجارية وحيثما
سمح بالنشاط التجماري وعلمى قواعمد المبماني فقمط  ،ممع وجموب الحصمول علمى إذن مسمبق بمذلك ممن
الجهة المرخصة  ،ويجب ان تحقق الفتات المظالت المعايير التالية :
 .1أن تنسجم الفتة المظلة مع التصميم الكلي للمظلة .

 .2أن توضع الفتات المظ الت على الستاحر الرأسية المعلقة بحافات المظالت او على االسطح الرأسية
من المظالت  .وقد يسمح في بع الحاالت بوضع الالفتات على ير االسطح الرأسية من المظالت .
 .3ال يجوز وضع اكثر من الفتة واحدة على اي مظلة .
 .4ال يجوز ألي مةسسة تجارية ان تضع اكثمر ممن واحمدة ممن الفتمات المظمالت علمى اي جانمب ممن
جوانب مبنى ما .
 .5العدد األقصى المسمو به من الفتات المظالت الي مةسسة تجارية هو  4الفتات .
 .6يجب أن يتوافمق ارتفما ا ألحمرف أو األشمكال علمى أي الفتمة مظلمة ممع مما ورد فمي البنمد ( )1ممن
الفقرة (أ) من هذه المادة .
 .7يجب أن ال تت جاوز مساحة محتوى رسالة الالفتة  %40من مساحة الستارة الرأسية المعلقمة بحافمة
المظلة او من مساحة السطح الرأسي الموضوعة عليه الالفتة .
 .8ال يجوز إضاءة الفتات المظالت .
د .الالفتات التعريفية االرضية :
يسمح باستخدام الالفتات االرضية  ،مع وجوب الحصول على اذن مسمبق بمذلك ممن الجهمة المرخصمة
ويجب ان تحقق الالفتات االرضية جميع المعايير التالية :
 .1يسمح بالالفتات فقط داخمل حمدود العقمار الخماص بالمةسسمة  ،خلمف خمط الملكيمة االممامي للعقمار
المطل على شار .
 .2ال يجوز أن تتعدى أي الفتة على اي مسطح عام يستعمله المشاة او المر كبات .
 .3يجب أن تعر الالفتات فقط معلومات تتعلق باسم واستعمال المبنى  ،مثل دليل المستأجرين  ،وال
يجوز ان تعر اي اعالنات .
 .4ال يجوز وضع اكثر ممن الفتمة واحمدة الي واجهمة تطمل علمى شمار  .وال يجموز وضمع اكثمر ممن
الفتتين ضمن حدود العقار .
 .5ال يجمموز أن تتجمماوز مسمماحة سممطح الالفتممة 3م ، 2وال يجمموز ان يتجمماوز ارتفمما الالفتممة  2.5مممن
منسوب الرصيف .
 .6ال يجوز أن تتجاوز مساحة محتوى رسمالة الالفتمة فمي اي الفتمة ارضمية  %40ممن مسماحة سمطح
الالفتة .
 .7ال يجوز أن يكون لالفتات األرضية أكثر من وجهين موضوعين ظهرا ً لظهر .
 .8يجب أن تشك ل الالفتات االرضية جزءا من تنسيق الموقع .
 .9ال يجوز أن تعيق الالفتات حركة الجمهور .
 .10يجب أن تدعم الالفتات االرضمية نفسمها بنفسمها  ،وان تكمون قاحممة علمى  ،او مثبتمة فمي  ،قواعمد
خرسانية بشكل داحم حتى ال تشكل خطرا على السالمة العامة .
 .11يجوز إضاءة محتوى رس الة الالفتمة فقمط  ،علمى ان تكمون تركيبمات االضماءة داخليمة وان تلتمزم
بمتطلبات اضاءة الالفتات الواردة في هذه التعليمات .
هـ .الالفتات االعالنية :
 .1يسممح باسممتخدام الالفتممات االعالنيمة عنممد مممداخل ومخمارج المنطقممة ولكممل حالمة علممى حممدا شممريطة
الحصول على اذن مسبق بذلك .
 .2يسمح باستخدام الالفتات االعالنية في بعم االمماكن االسمتراتيجية داخمل المنطقمة  ،مثمل االمماكن
الترفيهية ومواقف السيارات والمناطق الصناعية  ،ولكل حالمة علمى حمدا شمريطة الحصمول علمى اذن
مسبق بذلك .
 .3يسمح بالالفتات اإلعالنية المكونة من وجهين موضوعين ظهرا لظهر .
 .4ال يجوز استخدام الالفتات االعالنية في مناطق التنظيم السكني او المناطق المخصصمة لالسمتعمال
الحكومي  ،االداري  ،الخدمات المجتمعية  ،او في المناطق التاريخية واالثرية .
 .5ال يجوز وضع الالفتات االعالنية في الجزر الوسطية بين الشوار .
 .6ال يجوز وضع الالفتا ت االعالنية على واجهات او اسطح المباني .

 .7ال يجوز وضع الالفتمات االعالنيمة فمي مواقمع تعيمق الرةيمة لمدى سماحقي المركبمات  ،مثمل مخمارج
الطرق السريعة او يرها من النقاط الحرجة .
 .8ال يجمموز وضممع الالفتممات االعالنيممة فممي اي مكممان تكممون فيممه مرحيممة مممن المنمماطق ذات االسممتعمال
السكني او االستعمال الحكومي  ،االداري  ،الخدمات المجتمعية او من المناطق التاريخية واالثرية .
 .9يجب أن تتحقق في الالفتات االعالنية المعايير التالية :
 أن ال تزيد مساحة سطح الالفتة عن 24م. 2 أن ال يزيد ارتفا الالفتة عن 7م من منسوب الرصيف . أن ال ي زيد ارتفا سطح الالفتة عن 4م . أن ال يزيد عر سطح الالفتة عن 8م . أن ال يقل ارتفا الالفتة عن منسموب الرصميف عمن 3م مقاسمة مما بمين منسموب الرصميف واخفمنقطة في الالفتة .
 أن ال تقل المسافة بين أي الفتة ومنطقة التنظيم السكني عن 250م . أن ال تقل المسافة بين أي الفتتين عن 250م . أن ال تقل المسافة بين أي الفتتين إعالنيتين لنفس المنتع أو الشركة أو النشاط عن 500م . أن ال تقل المسافة بين الالفتة وحافة الشار عمن 5م فمي حمال كمون سمطح الالفتمة ممواز للشمار اويشكل زاوية اقل من  30درجة مع الشار .
 ال يجوز وضع الالفتات االعالنية عند تقاطعات الطرق او المنعطفات  ،ويجب ان ال تقل المسافة بينالالفتة واي تقاطع او منعطف عن 150م .
 ال يجوز أن يمتد أي جزء من الالفتة فوق الشار . ال يجوز أن تتراكب الالفتات فوق بعضها البع . يجب أن تخفي التشطيبات الخارجية الخاصة بظهر الالفتة االعالنية احاديمة الوجمه جميمع المكونماتاالنشاحية الموجودة في ظهر الالفتة .
 .10يحق للسلطة التوق ف عن إصدار أذون الالفتات اإلعالنية في أي وقت ترى فيه ان عمدد الالفتمات
االعالنية في المنطقة اصبح يسبب تلوثا ً بصريا ً للمنطقة .
 .11تقوم السلطة بطر عملية استثمار الالفتات االعالنية ممن خمالل ا إلعمالن عمن ممزاد أو أكثمر ممع
توضيح الشروط المرجعية الحكام االستعمال والمدة و يرها .
المادة 8
الالفتات الممنو استخدامها :
يمنع استخدام الالفتات التالية بموجب هذه التعليمات :
أ  .الالفتات الناتجة عن استعمال ا أللوان أو اإلضاءة على كامل مبنى ما بطريقة تشكل شعار شركة او
عالمة تجارية أو أي نو آخر من االعالن .
ب .وضممع الالفتممات علممى أعمممدة المرافممق العامممة  ،أو أعمممدة إنممارة الشمموار  ،أو إشممارات السممير ،
باستثناء الالفتات الخاصة بالمرافق العامة أو الجهات الحكومية .
ج .وضع الالفتات على سطح اي مبنى  ،أو فوق منسوب الحافة العليا من تصوينة (جدار السطح) اي
مبنى .
د  .الالفتات التعريفية المصنوعة على شكل يافطات أو أعالم أو يرها ممن الالفتمات المصمنوعة ممن
القماش والمواد الخفيفة  ،باستثناء الحاالت النادرة التي تجمد فيهما الجهمة المرخصمة اسمتخدام مثم ل تلمك
الالفتات مناسمبا ً  .وفمي تلمك الحماالت  ،سموف تنظمر الجهمة المرخصمة فمي تميم ز تصمميم الالفتمة وفمي
التزامها بالتعلميات وبأهداف التعليمات .
هـ .الالفتات المحمولة بما فيها الالفتات ذات الهيكل على شكل حرف  ، Aباستثناء تلك المسممو بهما
على التعيين في المادتين ( )6و ( )7من هذه التعليمات .
ً
و .الالفتممات واالدوات المتحركممة  ،بممما فممي ذلممك تلممك التممي تعمممل الكتروني ما أو بمممةثرات طبيعيممة أو
ميكانيكيا ً  ،باستثناء الالفتات التي تظهر عقارب الساعة .
ز .تمنع الالفتات المضاءة بأضواء الفالش  ،أو بأضواء متقطعة أو متحركة .

 .منممع الالفتممات التممي تعممر رسمماحل متغيممرة أوتوماتيكيمما  ،باسممتثناء الالفتممات التممي تبممين الوقممت أو
درجات الحرارة أو أسعار الوقود .
ط .الالفتات التي تحتوي على نماذج ثالثية ا ألبعاد أو رسومات كاريكاتورية  ،أو التي تجسد أشخاصا ً
.
ي .الالفتات التي ال تستوفي متطلبات التعليمات  ،وتشمل هذه الالفتات  ،وان كانت ال تقتصمر علمى ،
الالفتات التي ال تلتزم بالشروط المنصوص عليها في أذون الالفتات  ،والالفتات التي أقيمت أو عدلت
أو ي ر موقعها بدون اذن وال تتوافق مع التعليمات  ،والالفتات التالفة بشكل واضح  ،والالفتمات يمر
المطابقة  ،والالفتات المهجورة .
ك .الالفتات في االراضي والطرق العامة وفمي الجمزر الوسمطية للشموار وعلمى الجسمور واالشمجار
واالسيجة  ،وتمنع الالفتات المعلقة فوق الشوار  ،باستثناء الالفتات المةقتمة المواردة فمي الممادة ()6
من التعليمات والتي يسمح بها بعد الحصول على اذن من الجهة المرخصة .
ل  .يمنع عر حبال واشرطة الزينة واالعالم والملصقات وحبال االضماءة والبالونمات وأي أدوات
أخرى مشابهة  ،اال اذا كان العر لفترة محدودة مثمل زينمات المهرجانمات او الزينمات الموسممية او
زينممات االحتفممال باالفتتاحممات الكبممرى أو الممذكرى السممنوية للمةسسممات  ،شممريطة الحصممول علممى إذن
مسبق بذلك من الجهة المرخصة .
م .الالفتات التي يمكن  ،بسبب حجمها أو موقعها أو حركتها أو محتواها أو لونها أو طريقمة إضماءتها
 ،أن تظمن خطمأ الفتمة أو إشممارة أو جهماز تنظميم للسممير أو مركبمة طموار  ،كممما تمنمع الالفتمات التممي
تحجب رةية اي الفتة شار أو إشارة سير .
ن .الالفتات التي تحتوي على صوت أو أداة صوتية .
س .الالفتات التي تحتوي على عبارات أو نصوص أو صور بذيحة أو مسيحة .
 .أي الفتات أخرى ال تسمح بها هذه التعليمات بشكل واضح .
المادة 9
متطلبات مواقع الالفتات :
أ  .ال يجوز وضع اي الفتة على مبنى ما بطريقمة تشموه او تخفمي اي عناصمر او تفاصميل معماريمة ،
مثل النوافذ واالبواب والكورنيشات واالعمال الزخرفية .
ً
ب .ال يجوز وضع أي الفتة بطريقة يمكن ان تسمبب خطمرا علمى الصمحة العاممة أو سمالمة المشماة أو
حركة السير .
ج .يجب أ ن توضع الالفتات المثبتة على المباني بحيم تكمون موازيمة لواجهمات المبماني  ،مما لمم يمرد
خالف ذلك في التعليمات .
د  .ال يجوز ان تبمرز اي الفتمة أ كثمر ممن  30سمم ممن واجهمة المبنمى المثبتمة عليمه  .ولهمذا الغمر ،
يحسب بروز الالفتة من وجه السطح المثبتة عليه الالفتة إلى الوجه الخارجي لالفتة .
هممـ .ال يجمموز أن يقممل ارتفمما الخممط السممفلي ألي الفتممة مثبتممة علممى المبنممى عممن  2.40م فمموق منسمموب
الرصيف .
ً
و .ال يجوز ان توضع اي الفتة بحي يكون وجهها عموديا على واجهمة المبنمى المثبتمة عليمه  ،إ ال إذا
كانمت الالفتمة موضمموعة ضممن حمدود عقممار خماص ووراء حمدود االرتممداد المنصموص عليمه بموجممب
التنظيم  ،شريطة أن ال تبرز الالفتة فوق االراضي أو الطرق العامة وأن ال تبرز أ كثر من متر واحمد
من وجه الجدار المثبتة عليه .
ز .يجوز أن توضع الالفتات فوق أو تحت منسوب المظالت  ،شريطة أن تكون متوافقة مع التعليمات
.
 .ال يجوز أن توضع الالفتات على الملكيات الخاصة بدون إذن صاحب الملكية .
ط .ال يجوز نقل الالفتات المةقتة  ،في حال السما بها  ،إلى أي مكان آخر ضمن الملكيمة أو إلمى أي
ملكيات أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطة .
المادة 10
متطلبات مواد الالفتات :

أ  .يجممب ان تكممون المممواد المسممتخدمة فممي انشمماء الالفتممات الداحمممة قويممة وذات جممودة عاليممة  .ويف ضممل
استخدام مواد البناء  ،مثل الحجر والبالطات المزججة (السيرامي ك) والزجماج والفموالذ المذي ال يصمدأ
والخشب .
ب .يجب أن تكون مواد الالفتة منسجمة مع مواد التشطيبات الخارجية للمبنى ذي الصلة .
ج .يجب أن تعالع جميع المواد المستخدمة في إنشاء الالفتات بطريقة تحمي الالفتات من أي ضرر أو
تشوه أو يرها من التأثيرات التي قد تلحق بالالفتات بفعل العوامل الجوية الطبيعية .
د  .يجممب أن تصممنع الالفتممات الموضمموعة فممي المنمماطق الصممناعية أو التجاريممة مممن مممواد يممر قابلممة
لالشتعال أو من مواد مةخ رة النتشار النيران موافق عليها من الجهة الم رخصة .
هـ .ال يجوز استخدام المواد العاكسة في الالفتات  ،ويجب أن تعالع جميع أسطح الالفتات بطريقة تقلل
من الوهع وتحد من اللمعان .
ً
و .يجب ان يكون جميع الزجاج المستخدم في الالفتات مقاوما للكسر أو مغطى بمادة مقاومة للكسر .
ز .يسمح بالالفتات المدهونة مباشرة على المبنى إذا كانت الالفتات على تشطيبات خارجية ال تتضرر
باسمتخدام المدهان  ،وال يسممح بالالفتمات المدهونمة علمى ا ألسمطح الحجريمة أو علمى سمطح ممن المدهان
كبير ومستمر .
المادة 11
متطلبات ألوان الالفتات :
أ  .يجب أن تكون األلوان المستخدمة في أي الفتة محدودة بعدد قليل .
ب .ال يجوز استخدام األلوان المضيحة أو الالمعة .
ج .يجب أن تكون ألوان الالفتة منسجمة مع لون التشطيبات الخارجية للمبنى الذي تخصه الالفتة .
د .يجممب ان تكممون األلمموان المسممتخدمة فممي الالفتممات الموضمموعة علممى مبنممى ممما منسممجمة مممع بعضممها
البع  .ويجب أن تكون خلفيات ال الفتات الموضوعة على نفس المبنى من نفس اللون .
هـ .يجمب أ ن تحقمق العناصمر الجرافيكيمة الخاصمة بمالتعريف بالشمركات  ،مثمل الشمعارات  ،متطلبمات
األلمموان الممواردة فممي هممذا الجممزء مممن التعليمممات  ،وفممي بع م الحمماالت يجممب تعممديل ألمموان العناصممر
الجرافيكية لتستوفي المتطلبات  ،ويكون ذلك على سمبيل المثمال بتقليمل الكثافمة اللونيمة او عمدد األلموان
المستخدمة .
المادة 12
متطلبات رساحل الالفتات :
أ .ال يجوز أن تكون الرسالة التي تحملها الالفتة بأكثر من  3لغات .
ب .يجب أن تحوي أي الفتة رسالتها باللغة العربية .
ج .يشجع استخدام اللغة االنجليزية كلغة ثانية في رساحل الالفتات .
د .ال يجوز أن تحتوي الالفتة على أي أخطاء نحوية أو إمالحية أو أخطاء في تركيب الجمل .
هـ .يشجع بشكل كبير استخدام عدد محدود من أحجام وأنماط الخط في رسالة اي الفتة .
و .يسمممح باسممتخدام الشممعارات والعناصممر الجرافيكيممة التممي تعممر ف بالشممركات  ،شممريطة أن تسممتوفي
متطلبات التعليمات وأن يكون تصميمها الجرافيكي منسمجما ً ممع طبيعمة المنطقمة والتصمميم المعمماري
للمبنى ذي الصلة .

المادة 13
متطلبات إ ضاءة الالفتات :
أ  .يجب أن تقتصر إضاءة الالفتات على مما يكفمي لغمر التعريمف  .ويجمب أن تكمون قموة ا إل ضماءة
منخفضة حتى ال تتعار مع الالفتات المجاورة المضاءة .

ب .يجب أن تكون إضاءة الالفتات بواسطة مصادر ضوء ثابتة ومحمية موجهة فقط إلى الالفتة  ،أو
أن تكون بواسطة مصادر ضوء داخلية  ،بحي ال تسبب وهجا ً يمزعع سماحقي المركبمات أو المشماة أو
المقيمين في المباني المجاورة .
ج .ال يجوز إ ضاءة الالفتات بطريقة تحجب أو تتعار مع فعالية أي الفتة أو شارة سير  .وال يجوز
أن تستخدم في الالفتات ألوانا ً مستخدمة في إشارات السير  ،أي األحمر واألصفر واألخضر .
د .يمنممع إ ضمماءة الالفتممات بممين منتصممف الليممل والسمماعة السممابعة صممباحا ً  ،إال حي م تشممي ر الالفتممة إلممى
مةسسة مفتوحة للجمهور خالل ذلك الوقت .
هممـ .يجممب أن تكممون التجهيممزات المسممتخدمة فممي إ ضمماءة الالفتممات  ،مثممل التركيبممات الضمموحية ومفمماتيح
الكهرباء والتوصيالت الكهرباحية  ،مقاوممة للعواممل الجويمة  ،إ ال إذا كانمت تلمك التجهيمزات محفوظمة
ضمن مكان محكم اال الق يحفظها من العوامل الجوية .
المادة 14
انسجام الالفتات :
أ  .يجب أن تكون جميع الالفتمات جمزءا ً مكممال ممن المبنمى التابعمة لمه  ،وذلمك بانسمجامها ممن الناحيمة
المعمارية مع طراز المبنى وتكوينه ومواد تشطيبه وألوانه وتفاصيله .
ب .يجممب أن تكممون جميممع الالفتممات منسممجمة مممع مقمماييس ونسممب المبنممى التابعممة لممه  ،ومممع الخطمموط
البصرية التي تحددها العناصر المعمارية الرحيسية في المبنى الذي تثبت عليه الالفتات  ،مثمل خطموط
نوافذ العر والكشفات والتصوينات  ،وال يجوز الي الفتة ان تطغى على المالمح المعمارية الخاصة
بالمبنى الذي تنتمي إليه .
ج .يجب أن يةخذ باالعتبمار اسمتخدام ممواد وألموان وإضماءة متماثلمة فمي الالفتمات المثبتمة علمى نفمس
الواجهة من المبنى .
د .يجب ان تكون الالفتات المثبتة على نفس الواجهة محاذية أفقيا ً لبعضها البع .
هـ .يجب ترك مسافات فاصلة بين الالفتات المثبتة على واجهة مبنمى مما  ،ويمتم تحديمد همذه المسمافات
بما يتفق مع تصميم واجهة المبنى  .وال يجوز أن تتالمس الفتمة ممع أخمرى  ،أو أن تتراكمب الالفتمات
فوق بعضها البع .
و .يجب أ ن تكون الالفتات المثبتة على واجهة مبنى ما متناسقة مع الالفتات الموضوعة علمى المبماني
المجاورة  ،شريطة ان تكون الالفتات المجاورة متوافقة مع التعليمات .
ز .يجب أن تكون جميع مكونات الالفتات االرضية  ،بما في ذلمك المدعاحم التمي ال تحممل أي رسمالة ،
مصنوعة ممن ممواد تنمدمع ممع البيحمة الطبيعيمة أو ممع معمالم المواقمع المجماورة أو ممع عممارة المبماني
المجاورة ومواد انشاحها  ،أو أن تكون مطلية بلون محايد لتندمع مع البيحة الطبيعية .
المادة 15
المتطلبات ا إلنشاحية لالفتات :
أ  .يجممب تصممميم وانشمماء جميممع الالفتممات بحي م تقمماوم الريمما والممزالزل والصممدمات وتتحمممل جميممع
ا ألحمال التي تقع عليها  ،ويجب أن تكون متوافقة مع كودات البناء المعتمدة من السلطة .
ب .يجب أن تحترم طريقة تثبيت الالفتة على المبنى التكامل المعماري للمبنى  ،ويجب ان تنسجم مع
تصميم المبنى .
ج .يجب أن تكون تفاصيل تثبيت الالفتات مخفية قدر اإلمكان .
د .يجب أ ن تنشأ الالفتات بطريقة تجعل جميع مكوناتها  ،بما فمي ذلمك دعاحمهما  ،متكاملمة فمي تصمميم
واحد ومظهرها أنيقا ً .
هـ .يجب أن تخفي التشطيبات الخارجية الخاصة بظهر الالفتة االرضية أحادية الوجه جميع المكونات
ا إلنشاحية الموجودة في ظهر الالفتة .
و .يجب أن تكون جميع ا ألحرف واألشكال والعناصر المماثلة فمي محتموى رسمالة الالفتمة مثبتمة علمى
الالفتة بطريقة آمنة ومحكمة .
المادة 16

المتطلبات الخاصة بحماية البيحة الطبيعية :
أ  .ال يجوز ألي كان أن يتلف أو يقلم أو يزيل أي شجرة أو شجيرة أو نبات آخمر واقمع فمي ا أل راضمي
العامة  ،إ ال بإذن مكتوب صادر عن الجهة المرخصة قبل بدء تلك االعمال .
ب .ال يجوز وضع أي الفتات على ا ألشجار .
ج .ال يجوز صنع الفتات بطالء أو نحت الصخور أو أي معالم طبيعية أخرى .
المادة 17
متطلبات صيانة الالفتات :
أ .يجب أن تبقى جميع مكونات الالفتة في حالة آمنة وخالية ممن اي عيمب فمي كمل االوقمات  ،بمما فمي
ذلك دعاحم الالفتة ومنشآتها التحتية وسطحها ومحتوى رسالتها وإ ضاءتها .
ب .يجب أن تبقى الالفتات نظيفة وأن يظل طالةها الحقا ً  ،بما في ذلك ا ألجزاء المعدنية والدعاحم .
المادة 18
بدل خدمات الالفتات :
أ  .يجب ان يسدد مالك اية الفتة داحمة او مةقتة تحتاج الى موافقة الجهمة المرخصمة بمدل خمدمات اذن
الالفتة حسبما هو مصنف في الجدول رقم ( )1الملحمق رقمم ( ) 1ممن همذه التعليممات وذلمك عنمد تقمديم
الطلب .
ب .يجب أن يسدد مالك أية الفتة داحمة تحتاج إلى موافقة الجهة المرخصة بدل خدمات سنوية حسمب
ما هو مصنف في الجدول رقم ( )2الملحق رقم ( )2من هذه التعليمات .
ج .أل مرا حسمماب بممدل خممدمات السممنوي لالفتممات التمي يتحممدد بممدل الخممدمات السممنوي عنهمما حسممب
مساحتها  ،يعتبر الجزء من المتر المربع مترا ً مربعا ً كام الً .
د  .ال يمكن استرداد بدل خدمات إذن الالفتة بعد الموافقة على طلب الالفتة أو رفضه .
همـ .أ ي مالمك الفتمة ال يقموم بتسممديد بمدل الخمدمات السمنوي لالفتمة خممالل شمهرين ممن تماريخ اسممتحقاقه
يكون ملزما ً بدفع رامة مالية قيمتها  %50من بدل الخدمات السنوي لالفتة .
و .يحمق للجهممة المرخصمة أن تزيممل أي الفتمة لممم يقمم مالكهمما بتسمديد بممدل الخمدمات السممنوي بعمد سممتة
شهور من تاريخ استحقاقه .
المادة 19
ازالة الالفتات :
أ  .للجهة المرخصة أن تكلف المالك بطالء أو إصال أو تعديل أو إزالة أي الفتمة أو جمزء ممن الفتمة
موضوعة ضمن عقار خاص  ،اذا كانت الالفتة تالفة أو تشكل خطرا ماديا على السالمة العامة  .لهذا
الغر  ،تعتبر الالفتمة تالفمة اذا كانمت مشمقوقة او ممزقمة او مكسمورة او باهتمة او مهدممة او فمي اي
حالة اخرى تصبح فيها رسالة الالفتة ير مقروءة او ير واضحة  .ويجب علمى مالمك الالفتمة اعمادة
طالحها او اصالحها او تعديلها اوازالتها خالل مدة معينة تحددها الجهة المرخصة فمي اشمعار مكتموب
تعطيه لمالك الالفتة  .ويحق للجهة المرخصة اذا اسمتمر الحمال علمى مما همو عليمه بعمد انقضماء الفتمرة
المحددة ازالة الالفتة مع تحصيل التكاليف المترتبة على ذلك من مالك الالفتة .
ب .إذا وجدت الفتة ضمن حدود عقار خاص وكانت معرضة لخطر السقوط المباشر  ،أو كانت تشكل
تهديدا ً مباشرا ً للسمالمة العاممة او لسمالمة ا إلنشماء  ،يحمق للجهمة المرخصمة أن تعطمي إشمعارا ً مكتوبما ً
لمالك الالفتة ي حدد الخطر ويأمر بازالة الالفتة او باصالحها خالل  24ساعة  .ويحق للجهة المرخصة
إذا لم يستجب مالك الالفتة لما جاء في ا إلشعار إزالة أو إصال الالفتة مع تحصيل التكماليف المترتبمة
على ذلك من مالك الالفتة .
ج .في حال مخالفة أي الفتة للتعليممات  ،أو فمي حمال قيمام المجلمس بإلغماء إذن خماص بالالفتمة  ،فإنمه
يحق للجهة المرخصة أن تعطي إشعارا ً مكتوبا ً لمالك الالفتة يبين المخالفة أو سبب إلغاء اإلذن ويمأمر
بتعديل أو إزالة الالفتة خالل فترة تحددها الجهة المرخصة ال تتجاوز أ ربعة عشر يوما ً  .ويحق للجهة

المرخصة إذا لم يستجب مالك الالفتة لما جاء في ا إلشعار إزالة أو إصال الالفتة مع تحصيل التكاليف
المترتبة على ذلك من مالك الالفتة .
د .يجوز للجهمة المرخصمة أن تعطمي مالمك أي الفتمة مهجمورة  ،أو مالمك أي منشمآت تحتيمة مهجمورة
خاصممة بالفتممة ممما  ،تقممع ضمممن عقممار خمماص  ،إشممعارا ً مكتوب ما ً يبممين المخالفممة ويممأمر بازالممة أو تعممديل
مكونمات الالفتممة خممالل  60يومما ً  .ويحمق للجهممة المرخصممة إذا لممم يسممتجب مالمك الالفتممة لممما جمماء فممي
ا إلشعار إزالة الالفتة مع تحصيل التكاليف المترتبة على ذلك من مالك الالفتة .
هـ .يجوز لمالك الفتة ما قامت الجهة المرخصة بإ زالتها أن يطالب باستعادة تلك الالفتة  ،وذلك بتقديم
طلب مكتوب خالل أ ربعة عشر يوما ً من تاريخ إ زالة الالفتة  .ويجمب علمى مالمك الالفتمة المزالمة قبمل
المطالبة بها أن يدفع تكاليف إ زالة الالفتة ونقلها وتخزينها  .وإذا لم تتم المطالبمة باسمتعادة الالفتمة بعمد
انقضاء أ ربعمة عشمر يومما ً ممن تماريخ إ زالتهما  ،سميعطي المجلمس مالمك الالفتمة مهلمة  10أيمام بإشمعار
مكتوب  .ويجوز للجهة المرخصة بعمد انقضماء تلمك المهلمة إتمالف الالفتمة أو المتخلص منهما بالطريقمة
التي يراها مناسبة .
و .للجهممة المرخصممة بعممد انتهمماء المممدة المحممددة لعممر أي الفتممة مةقتممة  ،بممما فممي ذلممك أي يافطممة أو
معروضممات احتفاليممة  ،إ زالممة الالفتممة وتحصمميل التكمماليف المترتبممة علممى ذلممك  ،با إل ضممافة للغرامممات
المستحقة  ،من الشخص أو المةسسة التي وضعت الالفتة .
ز .للجهة المرخصة أن تزيل من ا أل راضمي والطمرق العاممة أي الفتمة بشمكل مةقمت أو داحمم ممن أجمل
القيام بأعمال صيانة أو بمشاريع أشغال عامة كبرى  .ويمكن استعادة الالفتة المزالة بشكل مةقت ممن
مقر السلطة  ،وإعادتها إلى مكانها السابق إ ذا كانت مدة العر المحددة لتلك الالفتة مما زالمت سمارية
المفعول  .ويمكن أيضا ً استعادة الالفتة المزالة بشكل داحم من مقر السلطة  ،ولكن ال يجوز إعمادة تلمك
الالفتة إلى مكانها السابق .
 .للجهة المرخصة أن تزيل أي الفتة تالفة من األراضي والطرق العامة أو من الملكيمات العاممة فمي
أي وقت دون إعطاء أي إشعار للشخص أو المةسسة الذين وضعت الالفتة لهم .
المادة 20
المظالت المسمو بإنشاحها :
يسمح بإنشاء واستخدام المظالت التالية شريطة الحصول على موافقة الجهة المرخصة :
أ  .المظالت المثبتة على قواعد المباني الواقعة في المنطقة التجارية  ,وحيثما سمح بالنشماط التجماري
 ،مع وجوب الحصول على موافقة الجهة المرخصة .
ب .المظالت التي تبرز مداخل المباني  ،ومع وجوب الحصول على إذن مسبق بذلك .
المادة 21
المظالت الممنو انشاةها :
يمنع إنشاء واستخدام المظالت التالية في المنطقة :
أ  .المظالت للمباني ذات ا أل روقة .
ً
ب .المظالت على الواجهات المغلقة تماما .
المادة 22
متطلبات مواقع المظالت :
أ .يجب أن تكون المظالت معلقة بالمباني  ،وال يجوز أن تقام على أعمدة .
ب .ال يجوز وضع المظالت حي يمكن أن تعتر طريق من يحاول الفرار من حريق أو حالة فز
داخل مبنى ما  ،أو حي يمكن أن تسد مدخل رجال ا إل طفاء إلى مبنى ما .
ج .ال يجوز أن تتعار المظالت مع أعمدة المرافق العامة  ،أو أثا أو أشجار الشوار  ،أو حركة
المركبات والمشاة .
د .يجوز أن توضع المظالت على امتداد واجهة كاملة ممن مبنمى مما  ،أو علمى امتمداد جميمع واجهمات
المبنى  ،شريطة أن يتم االلتزام بالتعليمات .

المادة 23
متطلبات أبعاد المظالت :
أ  .ال يجوز ألي مظلة أن تبرز أكثر من 2.5م من وجه المبنى أو أقل من 1م .
ب .ال يجوز أن يقل ارتف ا السطح السفلي من المظلة  ،بمما فمي ذلمك السمتارة الرأسمية المعلقمة بحافمة
المظلة  ،عن 2.40م فوق منسوب الرصيف الواقع أسفل المظلة مباشرة .
ج .ال يجوز أن تقل المسافة بين المستوى الرأسي ألطماريف الرصميف وبمين الوجمه الخمارجي للمظلمة
عن 1م .
د  .للجهة المرخصة أن تضع ش روطا القامة المظالت أو تمنع ذلك في الحاالت التي يوجمد فيهما علمى
الرصيف أعمدة مرافق عامة  ،أو الفتات أو إشارات سير  ،أو أشجار .
المادة 24
متطلبات تصميم المظالت :
أ  .يجب أ ن تكون المظالت ذات تصميم عالي الجمودة يعكمس عممارة المبنمى المذي تنتممي إليمه ويكمم ل
المنظر العام للشار .
ب .يجوز تصميم المظالت بأشمكال متنوعمة  .وممع ذلمك فمإن المظمالت المنبسمطة  ،التمي تتكمون ممن
أسطح مستوية ماحلة  ،تفض ل على المظالت المحدبة  ،مثل تلك التي تأخذ شكل قباب أو أقبية  ،وعلمى
المظالت ذات الشكل الصندوقي  .وقد تكون المظالت المحدبة مناسبة لواجهات المباني ذات ا ألقمواس
نصف الداحرية .
ج .يجب أ ن يكون تصميم المظالت ير معقد وتفاصيله بسيطة  ،وذلك لتقليل الضوضاء البصرية في
المنظر العام للشار  .ويجوز أن يكون للمظالت ستاحر رأسية معلقة بحوافها  ،على أن ال تكمون تلمك
الستاحر ذات أشكال زخرفية .
ً
د  .يج م ب أن تكممون المظممالت خفيفممة بصممريا وأن تبممدو كعناصممر مةقتممة بالنسممبة للمبنممى وال يسمممح
باستخدام المظالت الثقيلة بصريا ً .
هـ .يجب على تصميم المظلة أ ن يحترم وينسمجم ممع مقماييس ونسمب المبنمى التابعمة لمه المظلمة  ،وممع
الخطوط البصرية التي تحددها العناصر المعمارية الرحيسية في المبنى الذي تثب ت عليه المظلمة  ،مثمل
خطوط نوافذ العر والكشفات  .وال يجوز ألي مظلة أن تطغى على المالمح أو العناصر المعمارية
الخاصة بالمبنى الذي تنتمي إليه .
و .ال يجوز وضع المظالت بطريقة تخفي عناصر معمارية في المبنى المثبتة عليه .
ز .يجوز أن تكون المظالت داحمة أو قابلة للف أو الطي تجاه المبنى .
 .يجب أن يةخذ باالعتبار فمي تصمميم المظلمة منظمر سمطح المظلمة ممن ا ألعلمى ومنظمر سمقفها ممن
ا ألسفل  .ويجب أن تكون أسطح وأسقف المظالت بسميطة الشمكل ومرتبمة وخاليمة ممن أي توصميالت
كهرباحية وليس فيها أي مكونات إنشاحية مكشوفة .
ط .يجوز أن تثب ت الفتات على المظالت  ،شريطة أن تستوفي تلك الالفتات متطلبمات الفقمرة (ج) ممن
المادة ( )7من هذه التعليمات .
المادة 25
متطلبات مواد المظالت :
أ  .يجب أن تكون المظالت مصنوعة من مواد متينة ال تحتماج إلمى كثيمر ممن الصميانة  ،مثمل الخشمب
والهياكل المعدنية المكسوة بالقماش .
ب .ال يجوز إنشاء المظالت من الخرسانة أو الحجر أو من أي مواد بناء أخرى مماثلة .
ج .يجب أن تنشأ المظالت من مواد ير عاكسة .
د  .يشجع بدرجة كبيرة استخدام المظالت المصنوعة من الخشب الخفيف أو الخيزران .
هـ .ال يجوز استخدام ا أللوا المعدنية أو القرميد في تشطيب المظالت .

لعواممل

و .ال يجوز في تشطيب المظالت استخدام المواد التي تبلى أو تتضرر بسمهولة عنمد التعمر
الجو .
ز .يجب أن تخضع مواد التشطيبات الخاصة بالمظالت لمواصفات مواد التشطيب الخارجي الواردة في
تعليمات متطلبات ألوان ومواد التشطيبات الخارجية للمباني في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقمم
( )63لسنة . 2004

المادة 26
متطلبات ألوان المظالت :
أ  .يجب أن تكون ألوان المظالت متنا مة مع ألوان المبنى التابعة له و ألوان المظالت المجماورة لهما
 ،شريطة أن تكون تلك المظالت متوافقة مع التعليمات .
ب .يجب اختيار ألوان المظالت بحي ال تطغى على المبنى التابعة له .
ج .ال يجوز استخدام المظالت ذات ا أللوان الناصعة أو الزاهية أو الالمعة .
د  .ال يجوز استخدام ألوان المظالت التي تبهت عند التعر لعوامل الجو .
هـ .يشجع بدرجة كبيرة استخدام المظالت ذان اللون الواحد .
و .ال يجوز استخدام المظالت المخططة بألوان شديدة التباين  ،بما في ذلمك تلمك المسمتعملة للتعريمف
بهويات الشركات .
ز .ال يجوز تلوين أي مظلة بطريقة تصبح فيها المظلة بأكملها عبارة عن الفتة .
 .يجب أن تخضع ألموان المظمالت لمواصمفات ا أللموان المواردة فمي تعليممات متطلبمات ألموان وممواد
التشطيبات الخارجية للمباني في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )63لسنة . 2004
المادة 27
انسجام المظالت :
أ  .يجب أن يكون تصميم المظالت وموادها مناسبا ً لبيحة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
ب .يجب أن تكون جميع المظال ت جزءا ً مكمال من المبنى التابعة لمه  ،وذلمك بانسمجامها ممن الناحيمة
المعمارية مع طراز المبنى وتكوينه ومقياسه ومواد تشطيبه وألوانه وتفاصيله .
ج .يجب أن يةخذ بعين االعتبار استخدام مواد وألوان وأشكال متماثلة في المظالت المثبتة علمى نفمس
المبنى .
د  .يجب أن يكمون للمظمالت المثبتمة علمى نفمس الواجهمة ممن مبنمى مما نفمس البمروز ممن وجمه المبنمى
ونفس االرتفا  ،ويجب أن يكون ارتفا أسطحها السفلية فوق منسوب الرصيف واحدا ً .
هـ .يجب أن تكم ل وتوحد المظالت المنظر العام للشار  .ويجب أن تكون المظمالت المثبتمة علمى أي
مبنممى متناسممقة مممع المظممالت المثبتممة علممى المبمماني المجمماورة مممن ناحيممة التصممميم وا أللمموان واالرتفمما
والبروز  ،شريطة أن تكون المظالت المجاورة متوافقة مع التعليمات .

المادة 28
المتطلبات ا إلنشاحية للمظالت :
أ  .يجب تصميم وإنشاء المظالت بحي تقاوم الريا والزالزل والصدمات وتتحمل جميع ا ألحمال التي
تقع عليها  ،ويجب أن تكون متوافقة مع كودات البناء المعتمدة من السلطة .
ب .يجب أن تكون المظالت مرتكزة على المبنى التابعمة لمه  .ويجمب أن يكمون إنشماء المظلمة ممدعما
ومرتبطا ً بإحكام بالمبنى الذي تثب ت عليه المظلة .

ج .يجب أن يراعى في طريقة تثبيت المظلة على المبنى تحقيق التكامل المعماري واالنسجام التام مع
المبنى .
د  .يجب أن تكون تفاصيل تثبيت المظالت مخفية قدر اإلمكان  ،وأن تكون جميع مكونات المظلة  ،بما
في ذلك دعاحمها  ،متكاملة في تصميم واحد وذات مظهر أنيق .
المادة 29
متطلبات صيانة المظال ت :
أ  .يجممب أن تبقممى جميممع مكونممات المظلممة  ،بممما فممي ذلممك الممدعاحم ومممواد التشممطيبات  ،فممي حالممة آمنممة
وخالية من أي عيب في كل ا ألوقات .
ب .يجب أن تبقى المظالت نظيفة وأن يظل طالةها الحقا ً  ،بما في ذلك ا ألجزاء المعدنية والدعاحم .
المادة 30
بدل خدمات المظالت :
أ  .يجب أن يدفع مالك المظلة التي ال تحتوي على الفتة بدل خدمات إذن مظلة قيمته  5دنمانير أ ردنيمة
 ،وتكون قيمة بدل خدمات إذن المظلة التي تحمل الفتة  10دنانير أ ردنية وذلك عند تقديم الطلب .
ب .يجب أن يدفع مالك أية مظلة بدل خدمات سنويا ً قيمتمه  5دنمانير أ ردنيمة عمن كمل متمر طمولي ممن
المظلة  ،با إل ضافة إلى أي بدل خدمات سنوية مستحقة عن الفتة المظلة وموصفة في المادة ( )18ممن
هذه التعليمات .
ج .أل را حساب بدل الخدمات السنوي للمظالت  ،يعتبر الجزء من المتر مترا ً كامال .
د  .ال يمكن استرداد بدل خدمات إذن المظلة بعد الموافقة على طلب المظلة أو رفضه .
هممـ .علممى أ ي مالممك مظلممة ال يقمموم بتسممديد بممدل الخممدمات السممنوي للمظلممة خممالل شممهرين مممن تمماريخ
استحقاقه يكون ملزما ً بدفع رامة مالية قيمتها  %50من بدل الخدمات السنوي للمظلة .
و .يحق للسلطة أن تزيل أ ي مظلمة لمم يقمم مالكهما بتسمديد بمدل الخمدمات السمنوي بعمد سمتة شمهور ممن
تاريخ استحقاقه .
المادة 31
طلبات ترخيص الالفتات والمظالت :
أ  .على كل من ير ب بانشاء أو وضع الفتة أو مظلة في المنطقة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ً
أن يتقدم بطلب للجهة المرخصة للبت في مدى مطابقة الالفتة أو المظلة المقترحة لهذه التعليمات .
ب .يحمق للجهمة المرخصمة أ ن توافممق علمى الطلبمات المتعلقمة بتممرخيص الالفتمات والمظمالت الجديممدة
المقترحة ضمن المنطقة للتأكد من أنهما مطابقمة لهمذه التعليممات وموافقمة لفلسمفة التطموير فمي المنطقمة
كما تراها السلطة  ،أو أن تطلب تعديلها  ،أو أن ترفضها .
ج .يجب تقديم جميع طلبات التعديالت أو اإلضافات المراد إجراةها على الالفتات أو المظالت القاحمة
إلى الجهة المرخصة للنظر فيها .
د  .يجممب أن يشممتمل طلممب تممرخيص الالفتممة علممى ممما يلممي  ،با إل ضممافة إلممى أيممة أمممور تطلبهمما الجهممة
المرخصة :
 .1معلومات مفصلة عن مواد وألوان الالفتة المقترحة .
 .2عينات من المواد المستخدمة في تشطيب الالفتمات ممع الوانهما الدقيقمة  ،باالضمافة المى عينمات ممن
مواد تشطيبات المبنى المجاورة لالفتمة  ،ويجمب ترتيمب العينمات بحيم تبمين عالقمة تجماور تشمطيبات
الالفتة مع تشطيبات المبنى  .ويجب أن تثبت العينات على لوحة ذات لون رمادي متعادل  .ويجب أن
تكون العينات ذات احجام مقبولة لغر المراجعة .
 .3مجموعة من المخططات والصور تتضمن ما يلي :
 مخطط الموقع العام للمبنى الذي تتبع له الالفتة  .إذا كانت الالفتة أ رضمية  ،فإنمه يجمب تحديمد موقمعالالفتة علمى مخطمط الموقمع ممع توضميح ا ألبعماد الالزممة  ،مثمل أبعماد الالفتمة والمسمافات بمين الالفتمة
وحدود الملكية .

 مخطط تنسيق الموقع موضحا ًعليه تنسيق المنطقة التمي ستوضمع الالفتمة ا أل رضمية فيهما  ،فمي حمالوجود مثل تلك الالفتة .
 مخطممط واجهممة المبنممى التممي سممتثب ت عليهمما الالفتممة  ،موض محا عليممه أبعمماد الواجهممة ومممواد وألمموانتشطيبات الواجهة  ،ومواقع ومقاسات وألوان الالفتات القاحمة المثبتمة علمى الواجهمة وموقمع ومقماس
وألوان الالفتة المقترحة  .إ ضافة إلى ذلك  ،يجب أن يبين المخطط المباني المجاورة والالفتات المثبتة
عليها  .ويجب أيضا ً أن يقدم مخطط واجهة المبنى المعني في حمال كمون الالفتمة المطلموب ترخيصمها
الفتة أ رضية .
 مخططات مفصلة لالفتة المقترحة تبين أبعاد الالفتمة  ،وتفاصميل التثبيمت  ،وتفاصميل ا إل ضماءة  -إذاوجدت  ،ومواد ا إلنشاء واأللوان  ،ومحتوى رسالة الالفتة .
 صورة لموقع المبنى يظهر فيهما الشمار والمحميط المذي ستوضمع فيمه الالفتمة  ،ويحمدد عليهما موقمعالالفتة المقترحة .
 بالنسبة للمشاريع التي تكون مساحة البناء االجمالية فيها 1000م 2أو أكثمر  ،يطلمب تقمديم رسموماتمنظورية ثالثية ا ألبعاد للمبنى الذي تخصه الالفتة المقترحة  .ويجب أن توضح تلك الرسومات المبنى
كما سيبدو للمشاة  ،وأن تبين عالقة المبنى بالمباني المحيطة بمه ممن حيم مواقمع الالفتمات وأحجامهما
وألوانها وموادها .
 .4يطلممب مممن المشمماريع الكبيممرة الجديممدة تقممديم إسممتراتيجية لالفتممات الخاصممة بالمشممرو وتتضمممن
ا إلستراتيجية تفاصيل عن نو وعدد وموقع الالفتات بحيم تسماعد فمي إدخمال أي الفتمات جديمدة إلمى
المشرو بشكل مناسب .
هممـ  .يجممب أن يشممتمل طلممب تممرخيص المظلممة علممى ممما يلممي  ،با إل ضممافة إلممى أيممة أمممور تطلبهمما الجهممة
المرخصة .
 .1معلومات مفصلة عن مواد وألوان المظالت المقترحة .
 .2عينات من المواد المستخدمة في تشطيب المظالت ممع ألوانهما الدقيقمة  ،با إل ضمافة إلمى عينمات ممن
مواد تشطيبات المبنى المجاورة لالفتمة  ،ويجمب ترتيمب العينمات بحيم تبمين عالقمة تجماور تشمطيبات
المظالت مع تشطيبات المبنى  .ويجب أن تثب ت العينات على لوحة ذات لون رمادي متعمادل  .ويجمب
أن تكون العينات ذات أ حجام مقبولة لغر المراجعة .
 .3مجموعة من المخططات والصور تتضمن ما يلي :
 مخط ط الموقع العام للمبنى الذي تتبع له المظلة  .ويجب تحديد موقع المظلة على مخطط الموقع معتوضيح ا ألبعاد الالزمة  ،مثل أبعاد حدود الملكية وبروز المظلة عن واجهة المبنى .
 مخطممط واجهممة المبنممى التممي سممتثب ت عليهمما المظلممة  ،موض محا ً عليممه أبعمماد الواجهممة ومممواد وألمموانتشممطيبات الواجهممة ومواقممع ومقاسممات وألمموان المظممالت القاحمممة المثبتممة علممى الواجهممة وموقممع
ومقمماس وألمموان المظلممة المقترحممة  .إ ضممافة إلممى ذلممك  ،يجممب أن يبممين المخطممط المبمماني المجمماورة
والمظالت المثبتة عليها .
 مخططات مفصلة تشمل مساقط أفقية وواجهات وقطاعات راسية للمظلة المقترحة تبين ابعاد المظلة ،وتفاصيل التثبيمت  ،وممواد ا إلنشماء  ،واأللموان  .إ ضمافة إلمى ذلمك  ،يجمب أن تبمين تلمك المخططمات
تصميم الفتة المظلة  -إ ن وجمدت  ،بمما فمي ذلمك موقمع الالفتمة علمى المظلمة وتفاصميل توضمح طريقمة
تثبيت الالفتة على المظلة .
 صورة لموقع المبنى يظهر فيهم ا الشمار والمحميط المذي ستوضمع فيمه الالفتمة  ،ويحمدد عليهما موقمعالمظلة المقترحة  ،وأشجار الشار  ،وأعمدة المرفق العامة .
 بالنسبة للمشاريع التي تكون مساحة البناء االجمالية فيها 1000م 2أو أكثمر  ،يطلمب تقمديم رسموماتمنظورية ثالثية ا ألبعاد للمبنى الذي تخصه المظلة المقترحة  .ويجب أن توضح تلك الرسومات المبنى
كما سيبدو للمشاة  ،وأن تبين عالقة المبنى بالمباني المحيطة به من حيم مواقمع المظمالت وأحجامهما
وألوانها وموادها .
ً
ً
 .4شممهادة مهنممدس إنشمماحي ممممارس مةهممل تممأهي ال مناسممبا تفيممد بممأن التصممميم ا إلنشمماحي للمظلممة المعنيممة
وتنفيذها متوافقان مع كودات البناء المعتمدة من السلطة .
المادة 32

أ  .على كل من يتقدم بطلب إقامة الفتة أو مظلة أن يدفع عنمد تقمديم طلمب المراجعمة بمدل خمدمات إذن
الالفتة المبينة في الملحمق رقمم ( )1وبمدل خمدمات إذن المظلمة المبينمة فمي الفقمرة (أ) ممن الممادة ()30
من هذه التعليمات .
ب .للجهة المرخصة أن توافق أو تعدل أو ترف الطلب المقمدم للحصمول علمى إذن الفتمة أو مظلمة .
وعلى الجهة المرخصة إ صدار اإلذن إذا كان الطلب مستوفيا ً لجميع المتطلبات الواردة في التعليمات .
ج .يصبح ا إلذن ال يا ً إذا لم يتم تركيمب الالفتمة أوالمظلمة فمي ضمون سمنة واحمدة ممن تماريخ إ صمدار
اإلذن .
د  .في حال رف الجهة المرخصة ألي طلب إذن الفتة أو مظلة  ،يجب عند إعادة تقديم الطب إتبا
نفس اإلجراءات التي اتبعت حين تقديم طلب اإلذن األصلي .
هـ .يتحتم على كل من حصل على إذن تركيب الفتة أو مظلة إبالغ الجهة المرخصمة باكتممال تركيمب
الالفتممة أو المظلممة  .وللجهممة المرخصممة إ جممراء معاينممة نهاحيممة لالفتممة او المظلممة للتحقممق مممن مطابقتهمما
للتعليمات .
المادة 33
تشجيع التصميم المتميز لالفتات :
من أ جل تشجيع التصميم المتميمز لالفتمات وتشمجيع ا إلبمدا فمي اسمتعمال ا ألشمكال واأللموان والملممس
والمواد  ،تسمح التعليمات بما يلي :
أ  .يمكن أن يقدم للجهة المرخصة تصاميم الفتات تعتبر مبتك رة وذات جودة بصرية عالية  ،ولكنها ال
تستوفي جميع متطلبات التعليمات  .ويحق للجهة المرخصمة أن تقمدم اسمتثناءات خاصمة للسمما بتنفيمذ
تلك التصاميم .
ب .للجهممة المرخصممة أن تسمممح بتسممهيالت إ ضممافية  ،تمممنح لالفتممات ذات التصمماميم المتميممزة  ،وقممد
تتضمن تلك التسهيالت ا إلعفاء من متطلبات موقع وحجم الالفتة .
المادة 34
يجوز للجهة المرخصة أن تلغي إذن و أو ترخيص الالفتة أو المظلة في الحاالت التالية :
.1حيثما وجدت مخالفة ألي شرط منح اإلذن بمقتضاه .
 .2حيثما وجدت مخالفة ألي بند من بنود التعليمات .
.3إذا ممما تبممين للجهممة المرخصممة أن اإلذن م منح بنمماء علممى معلومممات خاطحممة أو مضممللة أعطاهمما مقممدم
الطلب .
.4إذا كان اإلذن قد صدر بالخطأ .
.5حيثما تعتقد الجهة المرخصة أن الالفتة تتعار أو سوف تتعار مع أي من ما يلي :
 وضع أو استعمال تجهيزات قامت السلطة بتركيبها . استعمال الطرق العامة أو الممتلكات العامة . رةية أي الفتة أو إشارة سير قاحمة أو مخطط لتركيبها . -مكان أي شجرة من أشجار الشار .

المادة 35
في الحاالت المذكورة في المادة ( ) 34ممن همذه التعليممات  ،للجهمة المرخصمة إشمعار مالمك الالفتمة أو
المظلممة بإزالتهمما خممالل مهلممة محممددة  ،وبانتهمماء المهلممة تصممبح جميممع الحقمموق واالمتيممازات الممنوحممة
بخصمموص الالفتممة أو المظلممة المعنيممة ال يممة  ،ويجممب أن تممزال الالفتممة أو المظلممة مممن قبممل المالممك أو
المستأجر وفقا لهذه التعليمات  ،وذلك دون أن تتحمل السلطة أية تكاليف .
المادة 36

يجمموز للجهممة المرخصممة أ ن تصممدر مواصممفات ورسممومات علممى شممكل كتيممب يوضممح نممماذج لالفتممات
والمظالت  ،وتصدر نموذج طلب تصريح الفتات ومظالت .
المادة 37
كل من يخالف هذه التعليمات يخضع للعقوبمات المنصموص عليهما فمي القمانون والنظمام وقمانون تنظميم
المدن والقرى ل البنية النافذ المفعول إ ضافة إلى إلمزام المخمالف بتصمويب الوضمع علمى نفقتمه الخاصمة
ليصبح مطابقا ً للتعليمات .

المهندس نادر الذهبي
رئيس مجلس مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

