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ة عن إصدار  أذون الالفتات بدل الخدمات المستحقَّ
 بدل الخدمات إذن الالفتة بالدينار األردني وصف الالفتة 

 دنانير عن كل الفتة  5 الفتة غير ُمضاءة مثبَّتة على قاعدة المبنى 1
 دنانير عن كل الفتة 10 الفتة ُمضاءة مثبَّتة على قاعدة المبنى 2
 ن كل الفتة دنانير ع 5 الفتة دائمة غير ُمضاءة مثّبتة على نافذة عرض 3
 دنانير عن كل الفتة 10 الفتة دائمة ُمضاءة مثّبتة على نافذة عرض 4
 دنانير عن كل الفتة  5 الفتة مثّبتة على مدخل المبنى 5
الفتة مثبَّتة على الجزء العلوي من المبنى، وتخص منظمة أو مؤسسة عامة أو  6

 سفارة
 دنانير عن كل الفتة  5

تة على أعلى جزء من المبنى، وتحمل اسم المبنى أو اسم الفتة غير مضاءة مثبَّ  7
 مستأجره الرئيسي 

 دينارًا عن كل الفتة  15

الفتة مضاءة مثبَّتة على أعلى جزء من المبنى، وتحمل اسم المبنى أو اسم مستأجره  8
 الرئيسي

 دينارًا عن كل الفتة  20

 دنانير عن كل الفتة 10 الفتة غير مضاءة مثّبتة عمودّيًا على واجهة المبنى 9

 دينارًا عن كل الفتة 15 الفتة مضاءة مثّبتة عمودّيًا على واجهة المبنى 10
 دنانير عن كل الفتة 10 الفتة أرضيَّة غير مضاءة 11
 دينارًا عن كل الفتة 15 الفتة أرضيَّة مضاءة 12
 دنانير عن كل الفتة 5 الفتة مظلة 13
 ير عن كل مظلةدنان 10 مظلة مع الفتة مظلة 14
يافطة مؤقتة موضوعة خارج حدود العقار الذي تخّصه اليافطة، وترّوج نشاطًا  15

 حكوميًا أو خيريًا أو مدنيًا أو تعلن عن حدث مجتمعي
دنانير عن كل متر مربع من مساحة سطح  10

 اليافطة
 يافطة سياسية أو انتخابية مؤقتة وموضوعة خارج أو داخل حدود العقار الذي 16

 تخّصه اليافطة
دنانير عن كل متر مربع من مساحة سطح  10

 اليافطة
دينارًا عن كل متر مرّبع من مساحة سطح  20 يافطة تجارية مؤقتة موضوعة داخل حدود العقار الذي تخّصه اليافطة 17

 اليافطة
 دينارًا عن كل الفتة إعالنية 50 الفتة إعالنية غير مضاءة 18

 دينارًا عن كل الفتة 75 ةالفتة إعالنية مضاء 19
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 دمات السنوّية المستحّقة عن الالفتاتبدل الخ
بدل الخدمات السنوي لالفتة بالدينار األردني عن  وصف الالفتة 

 كل متر مربع من مساحة سطح الالفتة

  2دنانير/ م 10 الفتة غير ُمضاءة مثبَّتة على قاعدة المبنى 1
 2دينارًا/ م 15 الفتة ُمضاءة مثبَّتة على قاعدة المبنى 2
  2دنانير/ م 10 مة غير ُمضاءة مثّبتة على نافذة عرضالفتة دائ 3
 2دينارًا/ م 15 الفتة دائمة ُمضاءة مثّبتة على نافذة عرض 4
  2دنانير/ م 10 الفتة مثّبتة على مدخل المبنى 5
الفتة مثبَّتة على الجزء العلوي من المبنى، وتخص منظمة أو مؤسسة  6

 عامة أو سفارة
  2دنانير/ م 5

غير مضاءة مثبَّتة على أعلى جزء من المبنى، وتحمل اسم المبنى  الفتة 7
 أو اسم مستأجره الرئيسي 

 2دينارًا/ م 30

الفتة مضاءة مثبَّتة على أعلى جزء من المبنى، وتحمل اسم المبنى أو  8
 اسم مستأجره الرئيسي

 2دينارًا/ م 40

 2دينارًا/ م 20 الفتة غير مضاءة مثّبتة عمودّيًا على واجهة المبنى 9
 2دينارًا/ م 30 الفتة مضاءة مثّبتة عمودّيًا على واجهة المبنى 10
 2دينارًا/ م 20 الفتة أرضيَّة غير مضاءة 11
 2دينارًا/ م 30 الفتة أرضيَّة مضاءة 12
 2دنانير/ م 10 الفتة مظّلة 13

               مضافًا إليها الرسم السنوي للمظلة وقيمته
 تر طولي من المظلة دنانير/ م 5

 2دينارًا/م 50 الفتة إعالنية غير مضاءة 14

/م 75 الفتة إعالنية مضاءة  15  َ  2دينارًا
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 ةـطلب ترخيص الفت

 -التاريخ :  

 -هاتف :  اسم مقدم الطلب

   عنوان مقدم الطلب

 
 -هاتف :  المؤسسة أواسم الشركة 

  اسم المنطقة التنظيمية

  وصف الموقع

  وجد إناسم المبنى 

 طعة  األرض :رقم ق  رقم الحوض

 
 -هاتف :  اسم مالك العقار

 -اسم الشارع :  عنوان مالك العقار

 
 -هاتف : إذا كان مختلف عن المؤسسة أو الشركة  اسم مالك الالفتة

  عنوان مالك الالفتة
 

 -مواصفات الالفتة :

 نوع الالفتة 
 الفتة دائمة           الفتة مؤقتة           

  ة المؤقتةتحديد نوع الالفت

  تحديد نوع الالفتة الدائمة

  عرض سطح الالفتة

  ارتفاع سطح الالفتة

  ارتفاع الالفتة الكلي

  مساحة سطح الالفتة

  االرتداد عن حد الملكية األمامي

  بروز الالفتة عن واجهة البناء 

 

 -بدل خدمات إذن الالفتة :

  بدل خدمات إذن الالفتة

 -تاريخ :  -إذن الفتة بموجب الوصل رقم :تم تسديد بدل خدمات 

 

 -إلى : -من : تاريخ ترخيص الالفتة المؤقتة 

  مدة ترخيص الالفتة المؤقتة

 -التاريخ :  توقيع مقدم الطلب 

 يجب إرفاق المتطلبات المبينة في المرفقات مع طلب الترخيص  -
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 ةـطلب ترخيص مظل

 -التاريخ :  

 -هاتف :  اسم مقدم الطلب

  عنوان مقدم الطلب

 
 -هاتف :  المؤسسة أواسم الشركة 

  اسم المنطقة التنظيمية

  وصف الموقع

  وجد إناسم المبنى 

 رقم قطعة  األرض :  رقم الحوض

 
 -هاتف :  اسم مالك العقار

 -اسم الشارع :  عنوان مالك العقار

 
 -إذا كان مختلف عن المؤسسة أو الشركة  هاتف : اسم مالك الالفتة

  عنوان مالك الالفتة

 
 -ات المظلة :مواصف

 نوع المظلة 
         

 مظلة مثبتة على قاعدة المبنى          

 
          

 مظلة مثبتة على مدخل البناء          

 عدد المظالت المطلوب ترخيصها 

 لكل نوع

 

 

  ارتفاع السطح السفلي للمظلة

  ارتفاع المظلة الكلي

  طول المظلة

  لبناءعرض الرصيف الواقع أمام ا

  بروز المظلة عن واجهة البناء 

 

 -بدل خدمات إذن مظلة :
 ( خمسة دنانير عن كل مظلة5)       بدل خدمات إذن مظلة

 ( عشرة دنانير عن كل مظلة تحمل الفتة10)      

 

 -تاريخ  :   -تم تسديد بدل خدمات إذن مظلة بموجب الوصل رقم :

 

 المرفقات مع طلب الترخيص  يجب إرفاق المتطلبات المبينة في -

 

 

 

 



 


