تعليمات رقم ( )59لسنة 2005
تعليمات إجراءات ترخيص اإلعمار واذونات األشغال في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتعديالتها
صادرة بموجب المادة  31من نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتعديالته رقم  32لسنة 2004
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات ترخيص اإلعمار واذوناات األشاغال فاي منطقاة العقباة االقتصاادية الخاصاة لسانة
 )2005ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة ( )2من نظام التنظيم وترخيص
االعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
 :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .
القانون
 :نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ()32
النظام
لسنة . 2004
 :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المنطقة
 :سلطة المنطقة .
السلطة
 :مجلس المفوضين في السلطة .
المجلس
 :مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات .
المفوض
 :مديرية التراخيص ومراقبة االعمار .
المديرية
 :مدير المديرية او من يفوضه .
المدير
 :قسم ترخيص ومراقبة االعمار .
القسم
 :رئيس قسم التراخيص او من يفوضه .
رئيس القسم
 :رئيس قسم خدمات الجمهور في المديرية او من يفوضه .
رئيس قسم الخدمات
 :رئيس قسم شؤون اللجان في المديرية او من يفوضه .
رئيس قسم الشؤون
 :هي جزء من المنطقة وتشكل وحدة ادارية تنظيمية تحدد بقرار من المجلس ويعين
القطاع
لكل قطاع في المنطقة مهندس يسمى مهندس القطاع يكون مسؤوال عن متابعة كافة االمور المتعلقة بادارة وضبط
ومراقبة عملية االعمار فيه .
 :المهندس المعين ليكون مسؤوال عن اجراءات ترخيص المشاريع واالعمار
مهندس القطاع
لقطاع معين ويكون مرتبطا برئيس القسم مباشرة .
 :هي لجنة ترخيص ومراقبة االعمار التي يشكلها المجلس برئاسة المدير لمتابعة
اللجنة
االجراءات وترخيص مشاريع االعمار في المنطقة وفقا للقانون .
 :هي اللجنة التي يشكلها المجلس برئاسة المفوض وتنظر باالعتراضات التاي تقادم
اللجنة العليا للتخطيط والترخيص
على قرارات التنظيم وترخيص االعمار وأية مهام أخرى يكلفها بها المجلس .
 :أي مشروع ال تتوفر فيه أي من شروط المشروع الخاص .
المشروع العادي
 :أي مشروع يقع ضامن منطقاة ال يتاوفر لهاا مخطاط تنظيماي تفصايلي او لايس لهاا
المشروع الخاص
احكام اعماار تفصايلية او يتطلان تنفياذه إجاراء تعاديل أو تغييار علاى احكاام االعماار المقاررة للمنطقاة التاي يقاع فيهاا او
يطلن تقسيم ارض المشروع الى قطع افرازية اصغر او ضم قطعتين او اكثر في قطعة واحدة .
المادة 3
تطبق احكام هذه التعليمات على جميع مشاريع االعمار في المنطقة وتسري على أي شخص طبيعي او معنوي .
المادة 4
ع لى كل من يرغن بالمباشرة بترخيص وتنفيذ أي مشروع اعمار ان يقدم طلبا الى قسم الخادمات علاى االنماوذل الخااص
المعتمد لغايات ترخيص االعمار مرفقا بما يلي :

أ  .سند تسجيل او عقد ايجار او كتان تخصيص لقطعة االرض التي تعطي المتقدم الحق في انشاء مشروع االعمار عليها
على أن ال يتجاوز تاريخ االصدار الي من هذه المرفقات سنة .
ن .مخطااط اراضااي حااديا ان كاناات االرض مسااجلة لاادى دائاارة االراضااي والمساااحة او مااا يحاال محلهااا ان كاناات غياار
مسجلة .
ل .ايصال بقيمة عشرة دنانير غير مستردة مسددة لدى السلطة .
المادة 5
على قسم الخدمات ان يقوم وبنفس اليوم الذي تم استالم الطلن فيه بتدقيق الوثائق والتأكد منها وتسجيلها ثام تحويال الطلان
ومرفقاته الى رئيس القسم ليقوم بتحويله بنفس اليوم الى مهندس القطاع في حال اكتمال الوثائق .
المادة 6
على مهندس القطاع بعد تسلمه االنموذل الخاص بطلن االعمار ومرفقاته ان يقوم باالجراءات التالية :
أ  .التحقق ان المتقدم مخول بالبناء حسن متطلبات نظام التنظيم وترخيص االعمار والتعليمات الصاادرة بمقتضااه ويجاوز
له التحقق من ذلك لدى مديرية االراضي والعقارات في السلطة .
ن .التأكد من عدم وجود أي مخالفات قائمة على االرض المنوي اقامة مشروع االعمار عليها .
ل .التأكد من عدم وجود مطالبات مالية على االرض المنوي اقامة مشروع االعمار عليها لدى المديرية المالية في السلطة
.
د .بيان الوضع التنظيمي لالرض المنوي اقامة مشاروع االعماار عليهاا مان حياا وقوعهاا فاي منطقاة تنظايم تفصايلي لهاا
احكام اعمار تفصيلية أو خالف ذلك ويتم التحقق من ذلك لدى قسم التنظيم اذا تطلن االمر ذلك .
المادة 7
يقوم مهندس القطاع برفع تقرير الى رئيس القسم خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ استالمه انموذل طلن تارخيص االعماار
 ،على ان يصنف التقرير الطلن باحدى الحاالت التالية :
أ  .طلن غير مقبول لكون المتقدم غير مخول بالبناء وفقا لمتطلبات النظام مع بيان االسبان .
ن .طلن مقبول شكال وتصنيف المشاروع ضامن فئاة مشااريع االعماار العادياة حياا ال ماانع مان اساتكمال المالاك او مان
يفوضه اإلجراءات المطلوبة لترخيص وتنفيذ المشروع .
ل .طلن مقبول شكال وتصنيف المشروع ضمن فئاة مشااريع االعماار الخاصاة حياا ال ماانع مان اساتكمال المالاك او مان
يفوضه اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ المشاروع وفقاا لالجاراءات المعتمادة لهاذه الفئاة مان المشااريع ماع تساديد فار الرساوم
والبالغة ( )40دينارا  ،ويكون المشروع خاصا اذا توفرت الشروط التالية :
 .1اذا لم تكن ارض المشروع واقعة ضمن منطقة تقسيم تنظيمي او منطقة تنظيم تفصيلي مصاد على مخططاتها
التنظيمية واحكام االعمار التفصيلية الخاصة بها من المجلس .
 .2اذا تطلن المشروع اجراء أي تغيير على احكام االعمار المقررة الرض المشروع .
 .3اذا تطلن المشروع تقسيم ارض المشروع الى قطع افرازية اصغر او جمع قطعتين او اكثر الى قطعة واحدة .
المادة 8
يتوجن على رئيس القسم وبعد استالمه تقرير مهندس القطاع وتدقيقه اعادته لقسم الخدمات إلجراء ما يلي :
أ  .اعالم المتقدم خطيا خالل يومي عمل بتعذر السير في اجراء ترخيص االعمار بخصاوص الحااالت الاواردة فاي الماادة
( /7أ) من هذه التعليمات مع بيان االسبان .
ن .اعالم المتقدم خطيا خاالل ياومي عمال بعادم الممانعاة مان الساير فاي اجاراءات تارخيص االعماار ضامن فئاة مشااريع
االعمااار العاديااة بخصااوص الحاااالت الااواردة فااي المااادة ( /7ن) باالضااافة الااى تزويااده بمخطااط موقااع تنظيمااي لااالرض
المنوي اقامة المشروع عليها وبنشرة ارشادية لالجراءات المطلون اتباعها اذا رغن باالستمرار في تنفيذ المشروع .
ل .اعالم المتقدم خطيا خالل يومي عمل بأن المشروع مصنف ضمن فئة المشااريع الخاصاة لتاوفر احاد الشاروط الاواردة
فاي الفقارة (ل) ماان الماادة ( )7ماان هاذه التعليمااات  .ويازود المتقاادم فاي هااذه الحالاة بالوثااائق التوضايحية والتعليمااات ذات
العالقة واإلجراءات التي يطلن منه اتباعها الستكمال المطلون لتنفيذ المشروع الخاص وحسن طبيعة الحال .
المادة 9
أ  .على المتقدم الذي تم تصنيف مشروعه ضمن فئة المشاريع العادية في التقرير الوارد في المادة ( )7من هذه التعليماات
تقديم ما يلي مع انموذل طلن الموافقة االولية وذلك في حال رغبته استكمال اجراءات ترخيص مشروعه :
 .1مخطط موقع بمقياس  200 /1او حسن ما يقتضيه حجم المشروع يبين طبوغرافية ارض المشروع وحدود
ومناسين الشوارع المحيطة به وخطوط الخدمات التي سيربط بها المشروع وفر المناسين بين الشارع و ارض

المشروع .
 . 2مخطط موقع عام لمشروع االعمار يبين عليه ابعاد ارض المشروع وموقع البناء المقترح ضمنها واالرتدادات
ومواقف السيارات الموفرة ومواقع االسوار والجدران االستنادية واالرصفة المحيطة بارض المشروع .
 .3مخطط موقع عام يبين كيفية ربط المشروع مع شابكات خطاوط الكهربااء والميااه والمجااري والهااتف العاماة المحيطاة
بالمشروع .
 . 4مخطط يبين اعمال زراعة وتجميل ومعالجات موقع ارض المشروع غير المستغلة بالبناء واالرصفة المحيطة .
 .5مسقط افقي معماري لكل طابق من طوابق المشروع بمقياس . 100 /1
 .6واجهات معمارية كاملة للمشروع بمقياس . 100 /1
 .7مقاطع تبين مناسين طوابق المشاروع وربطهاا بمناساين الشاوارع المحيطاة بمقيااس  100 /1بماا فاي ذلاك مخططاات
تحليلية بمقياس مناسن تبين مدى انسجام اية تسويات او اقبية مقترحة في مشروع االعمار ماع متطلباات النظاام وتعليماات
التسويات .
 . 8مخطط الساط يوضا كيفياة معالجاة الخادمات المناوي وضاعها علياه مثال خزاناات الميااه وغرفاة الساط والمصااعد
والهوائيات والالفتات وأجهزة التكيف وغيرها .
 .9مناظير معمارية للمشاريع التي تزيد مساحة البناء الكلية فيها عن الف متر مربع .
 .10مخطط يبين كيفية وطريقة ومكان تثبيت الالفتات االعالنية للمباني التي يطلن فيها ذلك .
 .11مخطط للمساحات وجدول يبين فيه المساحات المبدئية للبناء المراد انشاؤه ومجموع تلك المساحات .
ن .يقوم قسم الخدمات وفور استالمه للطلن والمخططات الواردة في البند (أ) من هذه المادة باتخاذ االجراءات التالية :
 . 1تسجيل الطلن في سجل خاص يبين تاريخ استالم المخططات وعددها واسم الشخص الذي قام بتسليمه مع توقيعه علاى
هذا السجل ومع ادخال البيانات على جهاز الحاسون .
 . 2التأكد من ان جميع االورا المقدمة مكتملة حسبما هو مطلون في البند (أ) من هذه المادة على االقل .
 .3اعطاء نسخة اصلية من ايصال استالم المخططات المبدئية للمتقدم يبين فيه تااريخ االساتالم وتااريخ المراجعاة الساتالم
الرد على الطلن واالحتفاظ بنسخة من االيصال .
ل  .تحول المخططات الى رئيس القسام ليقاوم بتحويلهاا الاى مهنادس القطااع بانفس الياوم الاذي تام اساتالم المخططاات فياه
ويوقع مهندس القطاع على السجل الخاص مبينا التاريخ الذي استلم فيه هذه المخططات .
د  .يقوم مهندس القطاع بالكشف على ارض المشاروع والتأكاد مان مطابقاة بياناتهاا واوصاافها وتفاصايلها ماع ماا تتضامنه
األورا المقدمة لمشروع االعمار والتحقق من عدم وجود اية ابنية قائماة مخالفاة علاى ارض المشاروع او اياة مالحظاات
أخرى حول ارض المشروع قد تكون بحاجة الى تصوين او توضي .
هـ .يقوم مهندس القطاع بتسليم كافة المخططات لرئيس القسم مرفقا معها تقريره عن مشروع االعمار يحتوي الرأي الفني
حول الوضع التنظيمي للمشروع المقترح والطابع المعماري باالضافة الى التوصيات والتنسيبات الخاصة بالمشروع .
و  .يقوم رئيس القسم بتدقيق المخططات المبدئية والتقرير الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ويحولها المانة سار اللجناة
لعرضها على اللجنة في اول اجتماع لها .
ز .على اللجنة مراجعة المخططات المبدئية و التقرير الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ولها ان تطلان مقابلاة المصامم
و  /أو المالك أو من يفوضه كما لها ان تطلن اية توضيحات او اجراء اية تعديالت ترتأيها مناسبة قبال ان تصادر قرارهاا
بشأن المشروع بأحد االوجه التالية :
 . 1عدم الموافقة على المخططات المبدئية لعادم االلتازام بأحكاام االعماار او لعادم انساجامها ماع الانمط المعمااري وبالتاالي
يوجه المالك أو من يفوضه العادة وضع التصاميم واالخذ بعين االعتبار النقاط التي تكون بحاجة الى معالجة على أن يرد
بشأنها نص واض في كتان الرد .
 .2الموافقة المشروطة على المخططات المبدئية مع بيان الشروط الواجن على المالك او من يفوضه اخذها بعين االعتبار
عند تقديم مخططات الترخيص بما في ذلك االشتراطات البيئية ودراسات االثر البيئي ان كان المشروع يقاع ضامن الفئاات
التي يطلن منها ذلك واي متطلبات اخرى ترتأيها اللجنة  .وفي حالة تصنيف المشاروع ضامن أي مان الفئاات التاي يطلان
تقديم دراس ات اثر بيئي لها فيتم تحويل الموضاوع لمديرياة التنظايم البيئاي الساتكمال االجاراءات الالزماة بهاذا الخصاوص
قبل االنتقال الى المراحل الالحقة من اجراءات ترخيص المشروع .
 . 3الموافقة غير المشروطة وبالتالي يوجه المالك او من يفوضه الستكمال وضع مخططات الترخيص بما ال يتعارض مع
المخططات المبدئية الموافق عليها .
ح .على رئيس قسم الشؤون تبليغ رئيس القسم بقرار اللجناة لياتم اعاالم المالاك تبلياغ المالاك او مان يفوضاه خطياا باالقرار
خالل فترة ال تزيد عن عشر ايام عمل من تاريخ استالم المخططات المبدئية .

المادة 10

أ  .على المتقدم الذي تم تصنيف مشروعه ضمن فئة المشاريع الخاصة كما جاء في التقرير الوارد في المادة ( )7من هاذه
التعليمات تقديم انموذل طلن الموافقة االولية الى قسم الخدمات باالضافة لما يلي :
 .1مخططات التنظيم التفصيلي الرض المشروع بمقياس رسم مناسن وواض حسن حجم وطبيعة المشروع او
كما ي حدد له من قبل الجهة المنظمة في الحاالت التي يتطلن فيها المشروع ذلك لوقوعه ضمن منطقة ال يتوفر
فيها تنظيم تفصيلي مصاد عليه حسن االصول ويراعى عند اعداد المخططات التنظيم التفصيلي فاي هاذه الحالاة األساس
والشروط والمتطلبات الواردة في تعليمات التقسيمات التنظيمية والتنظيم التفصيلي  .كما يطلن تقديم رسومات ومخططاات
تبين النمط المعماري المقترح للمشروع كلما كان ذلك متاحا .
 . 2المخططات االفرازية المقترحة الرض المشروع في الحاالت التي يتطلن فيها المشروع اجراء تقسيم او ضم
قطع ضمن ارض المشروع .
 .3احكام االعمار المعدلة المقترحة لمشروع االعمار في الحاالت التي يتطلن فيها المشروع اجراء تعديل على
احكام اعمار مصاد عليها ونافذة  .ويجوز للمتقدم في هذه الحالة تقديم رسوم ومناظير تبين الكيفية التي
سيتم تطبيق االحكام المعدلة على ارض المشروع وذلك الضفاء مزيد من الوضوح على االحكام التعديلية
المطلوبة .
ن .يقوم قسم الخدمات وفور استالمه للمخططات والوثائق الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة باالجراءات التالية :
 . 1تسجيل الطلن في سجل خاص يبين تااريخ اساتالم المخططاات والوثاائق وتفاصايلها وعاددها واسام الشاخص الاذي قاام
بتسليمها مع توقيعه ويتم ادخال هذه المعلومات على جهاز الحاسون اآللي .
 . 2اعطاء نسخة اصلية من ايصال استالم المخططات والوثائق للمتقادم يباين فياه تااريخ اساتالم الطلان والفتارة التاي سايتم
خاللها إبالغه بتاريخ المراجعة الستالم الرد ويحتفظ قسم الخدمات بنسخة من االيصال .
ل  .تحول المخططات الى رئيس القسم بنفس اليوم الذي اساتلمت فياه ويقاوم رئايس القسام بااعالم المادير عان الحاجاة الاى
تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة طلن الموافقة على مشروع االعمار الخاص .
د  .يقااوم الماادير فااور اسااتالمه للمخططااات والوثااائق بتكليااف فريااق ماان مهندسااي المديريااة لمراجعااة وتاادقيق المخططااات
والوثائق الم قدمة حسن حجم وطبيعة المشروع على ان يكون مهندس القطاع الذي يكاون المشاروع ضامن قطاعاه عضاوا
في هذه اللجنة وكذلك رئيس قسم الشؤون او من يسميه كما يجاوز للمادير االساتعانة بخبارات استشاارية مان خاارل كاوادر
المديريااة والساالطة اذا تطلاان حجاام وطبيعااة المشااروع ذلااك  .ويطلاان ماان الفريااق تقااديم تقرياار فنااي حااول نتااائ مراجعتااه
للمخططات والوثائق ويحدد المدير المدة التي يترتن على الفريق تقديم تقريره خاللها على ان ال تتجاوز الثالثين يوم عمل
من تاريخ استالم المخططات والوثائق ويقوم قسم الشؤون بابالغ المتقدم بالمدة التي يحددها المدير بموجن كتان رسمي .
هـ .يقوم الفريق بمراجعة المخططات والوثائق ويضع تقريرا حسن طبيعة المشروع يتضمن ما يلي :
 .1رأي الفريق بالمخططات التنظيمية التفصيلية المقترحة الرض المشروع وبيان مدى انسجامها مع اسس
وشروط ومتطلبات تعليمات التقسيمات التنظيمية والتنظيم التفصيلي .
 .2بيان احك ام االعمار المقترحة للمشروع اذا لم تكن هذه محددة بموجن مخططات تنظيم تفصيلية ورأي الفريق في مدى
مالئمة هذه االحكام لطبيعة المشروع ولتصورات السلطة الخاصة بمنطقة المشروع ويؤخذ بعين
االعتبار في هذه الحالة احكام االعمار العامة وتعليمات التقسيمات التنظيمية والتنظيم التفصيلي ومنطقة
التقسيم التنظيمي التي يقع ضمنها المشروع .
 .3وصف النمط والمواصفات المعمارية المقترحة في المشروع وبيان مدى انسجامها مع تلك المعتمدة للمنطقة
بشكل عام .
 . 4بياان رأي الفريااق بأيااة تعااديالت مطلوبااة مان المالااك الحكااام االعمااار او االسااتعماالت المقاررة للمنطقااة التااي يقااع فيهااا
المشروع إذا كانت هناك احكام اعمار تفصيلية معتمدة لتلك المنطقة مع مراعاة التعليمات الصادرة بهذا
الخصوص بموجن المادة ( )30الفقرة (ل) من النظام .
 .5اية مالحظات اضافية يرى الفريق تضمينها بالتقرير .
 .6توصيات الفريق حول كيفياة التعامال ماع المشاروع ساواء كاان ذلاك بارفض المشاروع او قبولاه ماع طلان تعاديالت او
الموافقة عليه بدون اية تعديالت .
و .يجوز للفريق اثناء مراجعة ودراسة المخططات والوثاائق ان يجتماع ماع المصامم و /او المالاك او مان يفوضاه لمناقشاة
المشروع بهدف التوصل الى افضل الحلول وله ان يطلن من المصمم ان يجري تعديالت علاى المخططاات قبال ان يضاع
تقريره النهائي وتسليمه لقسم الشؤون لتحويله للمدير .
ز .يرفع المدير التقرير الى اللجنة التي يجن ان تتخذ قرارها بالرجوع الى هذا التقرير بأحد االوجه التالية :
 .1رفض المشروع مع بيان اسبان الرفض  ،ويرفع قرار اللجنة في هذه الحالة الى اللجنة العليا للتنظيم وترخيص
االعمار للبت فيه وفي حالة تأييد قرار لجنة ترخيص االعمار بالرفض يبلغ المالك بهذا القرار مع بيان االسبان
من خالل قسم الشؤون اما في حالة عدم توافق رأي اللجنتين فيرفع المشروع الى المجلس للبت فيه بصفته
مجلس تنظيم اعلى .
 . 2الموافقة على المشروع بتعديالت او بدون تعديالت ويرفع قرار اللجنة في هذه الحالة الى المجلس للمصادقة

عليه بصفته مجلس التنظيم االعلى .
ح .يعرض تنسين اللجنة على المجلس في اول اجتماع له التخاذ قرار سواء بالموافقة على تنسيبات اللجناة كماا وردت او
بإضافة تعديالت عليها او بالرفض .
ط .يبلغ المالك او من يفوضه بقرار المجلس من خالل المدير في حالة الموافقة بتعديل او بدون تعديل على المشروع وفقاا
لإلجراءات المطلوبة للمصاادقة علاى مشااريع التنظايم التفصايلي بموجان النظاام والتعليماات النافاذة ويوجاه المالاك او مان
يفوضه الستكمال اإلجراءات وكأن المشروع أصب ضمن فئة المشاريع العادية وبناء عليه تتبع نفس االجراءات المطلوبة
ضامن فئااة المشاااريع العاديااة لتاارخيص ايااة مباااني يرغاان باقامتهاا علااى ارض المشااروع ضاامن التنظاايم الااذي تاام اعتماااده
ألرض المشروع بموجن قرار المجلس وحسن تسلسل االجراءات الواردة في هذه التعليمات ابتداء مان تقاديم المخططاات
المبدئية للمباني المنوي اقامتها على ارض المشروع
المادة 11
أ  .على المالك وبعد تبلغه بموافقة اللجنة بالنسبة للمشااريع العادياة ان يتقادم الاى قسام الخادمات بطلان الرخصاة االنشاائية
وخمسة نسخ ورقية ونسخة الكترونية واحادة مان مخططاات التارخيص لمشاروع االعماار وحسان المتطلباات والتفاصايل
المطلوبة بموجن النظام وهذه التعليمات ويجن ان تتضمن مخططات الترخيص ما يلي
على االقل :
 . 1كتان التخصيص او سندات الملكية التي تثبات حاق المالاك او مان يفوضاه فاي التصارف بااالرض او المبناى التاي
سوف يقوم عليها المشروع .
 .2مخطط موقع تنظيمي .
 .3مخطط اراضى او ما يحل محله .
 .4مخطط موقع بمقياس ال يقل عان  200 /1صاادر عان مكتان هندساي او مسااحي مارخص يباين فياه ابعااد االرض
وطبوغرافيتها وخطوط الكنتور بفترة كنتورياة ال تزياد علاى متار واحاد واياة ابنياة او منشاات قائماة او اشاجار ومناساين
البالط لكل الطوابق لهذه االبنية القائمة مقارنة بمنسون الشوارع المتاخمة الرض المشروع وبيان اتجاه الشمال وخطاوط
الشبكات العامة للمياه والكهرباء والمجاري واالتصاالت المنوي ربط المشروع بها .
 .5مخطط موقع بمقياس ال يقل عن  200 /1يبين فياه موقاع البنااء المقتارح ضامن ارض المشاروع وخطاوط االرتادادات
ومناسين الساحات الخارجية غير المستغلة بالبناء ومناسين الابالط لطواباق البنااء ومواقاع الجادران االساتنادية واالساوار
الخارجية واالدرال .
 .6مخططااات معماريااة بمقياااس ال يقاال عاان  100 /1للمساااقط االفقيااة والمقاااطع والواجهااات لكاماال المشااروع يبااين فيااه
استخدامات مساحات البناء المختلفة وأماكن الدخول والخرول للمبناى واياة معلوماات توضايحية والتفاصايل المعمارياة بماا
في ذلك مواقع وابعاد الالفتات االعالنية ومعالجات مواقع تثبيت اجهزة التكييف علاى واجهاات المبااني ان وجادت و ماواد
البناء المستعملة للواجهات ومعالجات مواقع الخدمات على سط .
 .7مخططات انشائية بمقياس ال يقل عن  100 /1لالساسات واالعمدة والجدران واالدرال واالسقف واي تفاصيل انشائية
اخرى .
 .8مخططات بمقياس ال يقل عن  100 /1للمساقط االفقية للتمديدات الكهربائية واالنارة والهاتف .
 . 9مخططااات بمقياااس ال يقاال عاان  100 / 1لتوصاايالت تزويااد البناااء بالطاقااة الكهربائيااة والتمدياادات الهاتفيااة واعمااال
تصريف المجاري وتمديدات المياه .
 . 10مخططات بمقياس ال يقل عن  100 /1للتمديدات الصحية الداخلية مبينا عليه اسالين ووسائل صرف المياه العادمة.
 .11مخطاط بمقيااس ال يقال عاان  200 /1لمايالن الساط يبااين فياه اتجاهاات تصاريف مياااه االمطاار ووساائل التصااريف
وأحجامها .
 . 12حسابات نموذجية العمال الخرسانة المسلحة مع بياان مقادار تحمال الترباة واالساساات مبيناة علاى اسااس فحوصاات
التربة التي يطلن اجراؤها حسن كودات البناء الوطني والمتطلبات الفنية للمكاتن الهندسية .
 .13خطط بمقياس ال يقل عن  50 /1يبين فيه الحفرة التجميعية وتفاصيلها ان وجدت .
 .14مخطط بمقياس ال يقل عن  50 /1يبين فيه بئر الماء وتفاصيله ان وجد .
 .15مخطط بمقياس  100 /1يبين فيه التفاصيل االنشائية والمعمارية لالسوار ومناسيبها عن االرض الطبيعية .
 . 16مخطط للمساحات وجدول يبين فيه مساحات البناء المراد انشاؤه ومجموع تلك المساحات وكيفياة احتساابها ،ومساط
كل طابق مبين عليه االطوال واالضالع .
 . 17موافقات الدفاع المدني ونقابة المهندسين علاى مخططاات التارخيص او اياة موافقاات اخارى تكاون مطلوباة بموجان
االنظمة والتعليمات النافذة.
 . 18اية معلوماات او متطلباات اخارى تراهاا الجهاة المرخصاة ضارورية ويبلاغ بهاا المالاك قبال البادء باعاداد مخططاات
الترخيص .

ن .يقوم قسم الخدمات وفور استالمه لطلن الرخصة والمخططات الترخيص باالجراءات التالية :
 .1تسجيل الطل ن في سجل خاص يبين تاريخ استالم المخططات وعدد النسخ المقدماة وانواعهاا واسام الشاخص الاذي قاام
بتسليمها مع توقيعه .
 . 2اعطاء نسخة اصلية من ايصال استالم مخططات الترخيص للمتقدم يبين فيه تاريخ االستالم وتاريخ المراجعة
الستالم الرد على الطلن ويحتفظ القسم بنسخة من االيصال .
 . 3تحول المخططات الاى رئايس القسام ليقاوم بتحويلهاا الاى مهنادس القطااع بانفس الياوم الاذي اساتلمت فياه  ،ويوقاع علاى
السجل الخاص مبينا التاريخ الذي استلم فيه هذه المخططات .
ل .يراجع مهندس القطاع المسؤول كافة مخططات الترخيص ويتاكد مما يلي :
 .1مطابقتها للموافقة التي صدرت حول المخططات المبدئية واية شروط تضمنتها الموافقة .
 .2اكتمال كافة المخططات المطلوبة وفقا للنظام وهذه التعليمات دون أي نواقص .
 .3مطابقتها الحكام االعمار المقررة وبيان أي تجاوز على تلك االحكام ان وجد .
 .4تدقيق المساحات والتاكد منها لكافة عناصر واجزاء المشروع .
 .5وجود موافقات الدفاع المدني ونقابة المهندسين .
 . 6مدى التقيد بكودات البناء الوطني واي متطلباات فنياة وتصامميه وبيئياة تكاون محاددة بموجان تعليماات اخارى صاادرة
بموجن نظام التنظيم وترخيص االعمار في المنطقة او أي انظمة اخرى سارية المفعول او نتيجة لدراسات االثر البيئي .
د .يضااع مهناادس القطاااع تقريااره متضاامنا شاارح تفصاايلي عاان مخططااات تاارخيص المشااروع وتوصااياته حااول تاارخيص
المشروع استنادا إلى النقاط الواردة في البند السابق ويحول المخططات والتقرير المشتمل علاى التوصايات الاى اماناة سار
اللجنة من خالل رئيس القسم .
و .يعرض رئيس القسم توصيات مهندس القطاع مع مخططات الترخيص لمشاروع االعماار علاى اللجناة فاي اول اجتمااع
لها بحيا تقوم اللجنة بدورها بمراجعة التوصايات المقدماة مان مهنادس القطااع وتصادر قرارهاا بعاد المراجعاة واالطاالع
علاى التوصاايات بأغلبيااة األصااوات ويكااون قارار رئاايس اللجنااة مرجحااا فااي حالاة تساااوي االصااوات ويبلااغ المالااك او ماان
يفوضه بهذا القرار بموجن نموذل او كتان رسمي يعده قسم الشؤون ويوجه للمالاك بواساطة البرياد المساجل الاى العناوان
المعتمد من قبله والمثبت على الطلن االصلي كماا يقاوم قسام الشاؤون بوضاع القارار علاى الئحاة االعالناات فاي المديرياة
على ان يتم كل ذلك خالل فتارة ( )14ياوم عمال مان تااريخ اساتالم القسام لمخططاات التارخيص وياتم تزوياد القسام وقسام
الخدمات بما يصدر من قرارات لتوثيقها في ملف الطلن .
ز .يطلن من المالك او من يفوضه في قرار التبليغ تسديد قيمة رسوم الترخيص خالل فترة ثالثة اشهر من تااريخ صادور
القر ار وبخالف ذلك يعتبر القرار الغيا  .وفاي حاال الغااء القارار ويرغان المالاك او مان يفوضاه بتجدياده فيجان ان يقاوم
بتقاديم طلان جدياد ودفاع الرساوم المطلوباة والبالغاة ( )10دنااانير العاادة االجاراءات  ،وعارض الطلان مارة اخارى علااى
اللجنة لتجديد القرار .
ح .يسلم الى المالك او من يفوضه رخصة االعمار موقعة من المدير  ،كما تعاد له مجموعتان مان المخططاات المرخصاة
بعد ان يقوم مهندس القطاع بتوقيع وختم جميع الصفحات من المخططات المرخصة  ،ويوقاع رئايس القسام صافحة الموقاع
العام والمساحات على األقل بعد استالم ايصال تسديد رسوم الترخيص المطلوبة وخالل فترة يومي عمل من تاريخ استالم
اإليصال وترفق مع الرخصة التعليمات والوثائق التي تبين االمور التي يترتن على المالك التقيد بها في مرحلة التنفيذ .
ط .تحفظ ثالا مجموعات مصدقة من مخططات مشروع االعمار في المستودع الخااص بقسام تاراخيص االبنياة ومراقباة
االعمار  ،وتطلن النسخ حسن الحاجة من قبل مهندس القطاع .
المادة 12
ال يعتبر حصول المتقدم علاى رخصاة االعماار تصاريحا لاه بمباشارة تنفياذ المشاروع وانماا يترتان علياه فاي حاال رغبتاه
مباشرة تنفيذ المشروع بان يتقدم لقسم الخدمات بطلن مباشرة البناء حسن االنماوذل المحادد لاذلك للتصاري لاه بالبادء فاي
التنفيذ .
المادة 13
أ  .يقوم قسم الخدمات بتحويل انموذل طلن مباشرة البنااء الاى رئايس القسام ليحولهاا الاى مهنادس القطااع الاذي يقاوم بفات
ملف خاص للمشروع والرد على الطلن خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالمه مان قبال قسام الخادمات وذلاك بموجان
كتان موقع مان قبال رئايس القسام علا ى ان يتضامن الارد كافاة الشاروط والقياود التاي يجان التقياد بهاا أثنااء مرحلاة التنفياذ
ونسااخة ماان تعليمااات تنظاايم ور البناااء وكااذلك بيااان ايااة تامينااات او الرسااوم التااي يطل ان تسااديدها بموجاان النظااام قباال
المباشرة في التنفيذ ويتم تزويد قسم الخدمات بنسخة من الرد .
ن .على المتقدم وبع د اساتالمه الارد القياام بتساديد الرساوم والتاميناات المقاررة بموجان النظاام او التوقياع علاى نساخة مان
تصري مباشرة التنفيذ ملتزما بذلك بكافة الشروط الواردة في ذلك التصري .

ل .يقوم مهندس القطااع بحفاظ نساخة مان التصاري وااليصاال فاي ملاف المشاروع ويكاون مساؤوال عان التحقاق مان تقياد
المتقدم بكافة شروط التنفيذ خالل كامل فترة التنفيذ .
د .يكون مهندس القطاع مسؤوال عن متابعاة اصادار تصااري واذوناات الصان والتاكاد ان المشاروع يقاام وفقاا للتارخيص
ويترتن عليه ان يصدر اذونات الصن خالل يومي عمل بعد اساتالم طلان التصاري بالصان مان المالاك او مان يفوضاه
الذي يترتن عليه ان يقدم الطلن الى مهندس القطاع على االنموذل الخاص .
هـ يصدر مهندس القطاع خالل فتارة تنفياذ المشاروع وحسان مقتضاى الحاال اي اوامار ايقااف او اخطاارات بعاد حصاوله
علاى موافقااة رئاايس القساام  ،بموجاان أحكااام النظااام والتعليمااات وقاانون التنظاايم بغيااة ضاابط عمليااة البناااء وفقااا للتاارخيص
ويحتفظ بنسخ مان كافاة المراساالت المتعلقاة بالمشاروع فاي ملاف المشاروع ولادى قسام الخادمات ويتاابع مهنادس القطااع
التنفيذ حتى االنتهاء من العمل .
و .تعرض كافة تصاري اذونات الصن واخطارات التنفيذ واوامر االيقاف الصاادرة مان مهنادس القطااع علاى اللجناة فاي
اول اجتماع لها للمصادقة عليها .
المادة 14
اذا رغن المالك او من يفوضه باجراء تعديالت على مشروع االعمار اثناء مرحلة التنفيذ فيجن ان يقوم بما يلي :
أ  .ان يتبع ذات االجراءات المنصوص عليها في المادة ( )11من هذه التعليمات وذلك في الحاالت التي يطلن فيها اجراء
تعديل على المخططاات االنشاائية للمبناى أو التاي تاؤدي الاى زياادة فاي المسااحة المرخصاة واساتكمال االجاراءات وكاان
المبنى يتم ترخيصه مجددا على ان تحتسن رسوم الترخيص للمساحات االضافية فقط ويجوز للجناة ان تطلان مان المالاك
او من يفوضه تقديم مخططات مبدئية جديدة اذا ارتات ان المشروع يتطلن ذلك .
ن .تقديم مخططاات تنفيذياة جديادة مبيناا عليهاا التعاديالت المطلوباة الاى مهنادس القطااع فاي كافاة الحااالت االخارى غيار
الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويقوم مهندس القطاع بدوره بعرض التعديالت على اللجنة مرفقا معها تنسيباته مان
خالل رئيس القسم .
ل .تعرض التعديالت على اللجنة في اول اجتماع لها بعد تقديم المخططات وال يجوز للمالاك او مان يفوضاه المباشارة فاي
تنفيذ التعديالت اال بعد صدور قرار نهائي حولها من اللجنة وتسليمها له رسميا من خالل مهندس القطاع ويجوز للجناة ان
تطلن مصادقة نقابة المهندسين على المخططات التعديلية إن ارتاأت ذلاك أو أن تطلان إعاادة احتساان رساوم التارخيص
وفقا للتعديالت وحسن طبيعة الحال .

المادة 15
 .1يحق للمالك او من يفوضه التقدم بطلن إذن إشغال للمشروع العادي او الخاص عند اكمال الشروط التالية :
أ  .تنفيذ كامل مشروع اإلعمار مع إنهاء كافة أعمال التشطيبات لكل عناصره وأجزائه .
ن .تنفيذ المشروع طبقا للمخططات المرخصة والتقيد بكافة الشروط اثناء عملية الترخيص والتنفيذ .
 .2يجااوز للمجلااس بتنسااين ماان الجهااة المرخصااة ماان إذن إشااغال لجاازء ماان المشااروع الخاااص او ذات الطبيعااة
الخاصة ( سكن العمال  ،سكن الطلبة  ،الفلل االستثمارية والمنتجعات السياحية او ما شابهها ) شريطة ما يلي :
أ -تنفيذ كامل الجزء المطلون له إذن إشغال مع إنهاء كافة أعمال التشطيبات لكل عناصاره وأجزائاه
طبقا ً للمخططات المرخصة.
ن -توفر اإلمكانيات الفنية لتشغيل الجزء المطلون له إذن إشغال تشغيالً فعلياً.
ل -مصادقة دوائر الخدمات على امكانية التشغيل الفعلي للجزء المطلون له إذن إشغال .
المادة 16
يقااوم المالااك او ماان يفوضااه الراغاان بالحصااول علااى اذن اشااغال والمسااتكمل للشااروط الااواردة فااي المااادة ( )15ماان هااذه
التعليمات بالتقدم بطلن اذن اشغال حسن االنموذل الخاص لدى قسم الخدمات ودفع الرسوم المستحقة بموجن النظام .
المادة 17
أ  .يقوم قسم الخدمات بتحويل الطلن الى القسم ليستلمه مهندس القطاع بنفس اليوم .
ن .يقوم مهنادس القطااع بالكشاف علاى المشاروع والتاكاد مان مطابقتاه للتارخيص والشاروط االخارى ويرفاع تقرياره الاى
رئيس القسم مبيناا فياه اي تجااوزات ان وجادت ماع مخططاات تباين الواقاع القاائم يقادمها المالاك بنااء علاى طلان مهنادس
القطاع ووصف لمسيرة تنفيذ المشروع بالرجوع لملف المشروع وتنسيباته حيال اصدار اذن األشاغال ويجان أن يتضامن
التقرير وصفا لالمور التالية كحد ادنى :

 .1مدى تقيد المشروع بالرخصة الممنوحة للمشروع .
 .2مدى نظافة الموقع بعد اتمام تنفيذ المشروع وطبقا للتعليمات السارية .
 .3اتمام بناء االسوار واالرصفة المحيطة بارض المشروع وزراعتها حسن متطلبات النظام والتعليمات .
 . 4معالجات السط وعدم وجود اية اضافات او اعمال غير مكتملة عليه مثل االعمدة التاسيسية للطوابق العليا .
 .5معالجات المظالت والتقيد بمتطلبات النظام والتعليمات في ذلك .
 .6معالجات الالفتات االعالنية والتقيد بالمخططات والنظام والتعليمات .
 .7جاهزية مواقف السيارات حسن الترخيص الممنوح .
 .8التقيد بمتطلبات االقبية والتسويات والسدد والطوابق المسروقة واالبنية الفرعية وفقا للنظام والتعليمات .
 .9التقيد بمتطلبات غرفة السط وطابق الطيارة ان وجد .
 .10التقيد بمتطلبات االلوان المعتمدة وحسن التعليمات السارية .
ل .يقوم رئيس القسم برفع التقرير الى اللجنة لدراسته واتخاذ قرار بشانه .
د .تدرس اللجنة التقرير والتوصيات وتصدر قرارها بخصوص اصدار اذن االشغال ويكون القرار باحد االشكال التالية :
 . 1عاادم الموافقااة علااى اصاادار اذن االشااغال لوجااود مخالفااات او لعاادم اكتمااال االعمااال او لعاادم انسااجامها مااع متطلبااات
التنظيم والتعليمات ويوجه المالك او من يفوضه لمعالجة المخالفاات وتصاوين اوضااع المشاروع وتقاديم طلان جدياد بعاد
المعالجة .
 . 2الموافقة على اصادار اذن االشاغال بعاد تساديد رساوم التجااوزات التاي يوافاق عليهاا المجلاس وفقاا الحكاام النظاام ان
وجدت او بعد تساديد اي رساوم اضاافية او بادالت أخارى مترتباة علياه بماا فاي ذلاك البادالت المترتباة نتيجاة لعادم التقياد
بتعليمات تنظيم ور البناء .
 . 3الموافقة على اصدار اذن االشغال بدون اي شروط بعد تسديد الرسوم اذن االشغال .
هـ يبلغ المالك او من يفوضه بالقرار خالل فترة عشر اياام عمال مان تااريخ تقاديم الطلان او مان تااريخ تقاديم المخططاات
حسن الواقع ان طلن منه ذلك ايهما ابعد ويسلم له من خالل قسم الخدمات وذلك بعد ان يقوم بتسديد اية رساوم او بادالت
تطلن منه بموجن قرار اللجنة .
و .يترتن على المالك تسديد بدل خدمات بقيمة ( )10دنانير في كل حالة يتقدم بها بطلن جديد بعد معالجة اية مخالفاات او
تصوين اوضاع المبنى نتيجة لرفض إصدار إذن اشغال وفقا لما هو وارد في البند ( )1من الفقرة (د) من هذه المادة .
ز .يصاادر اذن االشااغال لمشااروع االعمااار باساام مالااك القطعااة بموجاان انمااوذل موحااد  ،ويساالم للمالااك او ماان يفوضااه ،
وتصدر نسخ من اذن االشغال لكل مؤسسات ومديريات إيصال الخادمات ذات العالقاة باالضاافة القساام المديرياة المعنياة
بشؤون الترخيص والرقابة .
المادة 18
يجوز للمالك او من يفوضه بعد حصوله على اذن االشغال ان يتقدم بانموذل طلن اساترجاع التاميناات المدفوعاة مان قبلاه
وحسن االجراءات التالية :
أ  .التقدم بطلن الى قسم الخدمات العادة التامينات حسن االنموذل المعتمد .
ن .يقوم قسم الخدمات بتسجيل الطلن في سجل خاص يبين تاريخ االستالم ويتم ادخال المعلومات في جهاز الحاسون .
ل .يسلم للمتقدم نسخة اصلية من ايصال استالم الطلن يباين فياه تااريخ االساتالم وتااريخ المراجعاة الساتالم الارد ويحاتفظ
قسم الخدمات بنسخة من االيصال .
د .يقوم قسم الخدمات بتحويل الطلن الى القسام ليساتلمه مهنادس القطااع بانفس الياوم الاذي قادم فياه ويقاوم مهنادس القطااع
بدوره بالشرح على الطلن ويحوله الى رئيس القسم مبينا فيه الخصومات التي تترتن للسلطة من اصال التاميناات اساتنادا
الى التعليمات الصادرة بهذا الخصوص والتي تضمنها قرار اللجنة عند اصدار اذن
االشغال خالل يوم عمل واحد.
هـ يقوم رئيس القسم بمخاطبة المديرية المالية العادة المبلغ المحدد من التامينات وحسن قرار اللجنة خالل يوم عمل واحد
وتزويد قسم الخدمات بنسخة من المخاطبات .
و .تقوم المديرية بتحويل المبلغ المساتحق للمالاك او مان يفوضاه مان اصال التاميناات خاالل خمساة اياام عمال لياتم تساليمه
للمالك او من يفوضه من خالل القسم ويتم حفظ صورة عن التحويل المالي لدى ملف المشروع في قسم الخدمات .
المادة 19
يجوز لمالك اي مشروع اعمار او اي شخص ذو مصلحة يتاثر من قرار يصدر بموجن هذه التعليمات لترخيص مشاروع
اعمااار االعتااراض علااى اي ماان القاارا رات الصااادرة عاان لجنااة التاارخيص بموجاان هااذه التعليمااات متبعااا االجااراءات
المنصوص عليها في تعليمات االعتراض على قرارات التنظيم وترخيص االعمار .
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