
 

 

 2004( لسنة  67تعليمات رقم )

تنظيم ورش البناء لمشاريع االعمار في منطقة العقبة  إجراءات تعليمات 

 الخاصة وتعديالتها االقتصادية

من نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصادية  42بموجب المادة  ةصادر
 2004لسنة  32الخاصة وتعديالته رقم 

 
 1المادة 

ه التعليمات ) تعليمات اجراءات تنظيم ورش البناء لمشاريع االعمار فيي منطقية العقبية تسمى هذ
 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 2004لسنة  67االقتصادية الخاصة رقم 

 2المادة 
مين  2يكون للكلمات والعبيارات اليواردة فيي هيذه التعليميات المعياني المخصصية لهيا فيي الميادة 

ام التنظيم وترخيص االعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة او كما يلي ما لم تيدل القرينية نظ
 على غير ذلك :

 
 القانون         : قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة النافذ المفعول .

 
لنافيذ النظام          : نظام التنظييم وتيرخيص االعميار فيي منطقية العقبية االقتصيادية الخاصية ا

 المفعول .
 

 . التراخيص ومراقبة اإلعمارالمديرية        : مديرية 
 

 من يفوضه . أومديرية الالمدير          : مدير 
 

تيرخيص المشياريع واالعميار  إجيراءاتعين  مهندس القطاع : المهنيدس المعيين ليكيون مسي والا 
 لقطاع معين ويكون مرتبطا برئيس قسم ترخيص ومراقبة االعمار .

 
للجنيية         : لجنيية تييرخيص ومراقبيية االعمييار التييي يشييكلها المجلييس برئاسيية المييدير لمتابعيية ا

 االجراءات وترخيص مشاريع االعمار في المنطقة وفقا للقانون .
 

المالييك         : الشييخص الطبيعييي او االعتبييارا العييام او الخيياص صيياوب قطعيية االر  او 
وق البناء او الشخص اليذا يمليك  ويق  العقار المسجل او المستاجر الذا يملك

التصرف في قطعة االر  او العقار او مخوال بالبناء علييه وفيق الوئيائق التيي 
 تعتمدها السلطة لهذه الغاية .

 
المقاول        : الشخص المرخص له بمقتضى التشريعات النافذة المفعول في المنطقة بممارسة 

ا ك بانشاء مشيروع االعميار كلييمهنة المقاوالت االنشائية ويكلفه المال جزئييا  أو ا
بمييا فييي ذلييك المتعهييد والمتعهييد الفرعييي ومتعهييد المصيينعية والجهيية المييوردة 

 للخلطات الخرسانية او أا مواد انشائية .
 



اذن الصييب     : الموافقيية الخطييية الصييادرة عيين الجهيية المرخصيية للسييما  بصييب الخرسييانة 
 على ودة . لالساسات والعقدات الا مشروع اعمار كل

 
: الموافقيية الخطييية الصييادرة عيين الجهيية المرخصيية للسييما  باسييتعمال مبنييى او  شييغال  ألاذن ا

 مشروع اعمار بعد تنفيذه .
 

 3المادة 
 تجهيز موقع المشروع لالعمار : 

 
ا من مشاريع االعمار المنصوص عليها في المادة أالمقاول عدم المباشرة ب أوأ .على المالك و/ 

عليى تصيريم مباشيرة البنياء  هال بعيد  وصيولإعمال الوفر ونقل المخلفيات أنظام او ( من ال29)
( ميين تعليمييات توديييد اجييراءات 13( ، )12لمشيياريع االعمييار المنصييوص عليييه فييي المييادتين )

( لسيينة 59تييرخيص االعمييار واذونييات  االشييغال فييي منطقيية العقبيية االقتصييادية الخاصيية رقييم )
 من هذه التعليمات .( 1ووفقا للملوق رقم ) 2004

ويجوز للجهة المرخصة بموافقية المجليس وفيي وياالت خاصية ومبيررة الموافقية عليى المباشيرة 
 بالبناء او اعمال الوفر ونقل المخلفات قبل الوصول على تصريم مباشرة البناء .

 
 ب. على المالك و/ او المقاول ان يوتفظ في موقع المشروع بالوئائق التالية :

 م مباشرة البناء .. تصري1    
 . نسخة من مخططات الترخيص المصدقة .2    
 . نسخة من عقد المقاولة وعقد االشراف .3    
. النسييخة الخاصيية بييه ميين بطاقيية تفتيييش اجييراءات تنظيييم ورش البنيياء لمشيياريع االعمييار 4    

اقييب يوييتفظ مر أن( ميين هييذه التعليمييات ،علييى 2الخاصيية بمشييروع االعمييار وفقييا للملوييق رقييم )
 االبنية بالنسخة الئانية .

 
ج. على المالك و/ او المقاول ان يبرز نسخة الوئائق لمراقيب االبنيية و/ او مراقيب التنظييم عنيد 

 طلبها .
 

ا  ا  وياجزاا  أو د. على المالك و/ او المقاول وقبل المباشرة بمشروع االعمار ان ينشىء سياجا  واقييا
ا  موالمظهيير العييامة العاميية فييي موقييع مشييروع االعمييار للوفيياظ علييى السييال  للموقييع وتوديييده وفقييا

 للشروط والمتطلبات التالية :
ا أ. 1     من مادة مناسبة وذا لون وشكل مناسب وال يشيوه  ن يكون السياج او الواجز مصنوعا

 المنظر العام .
 ال يقل ارتفاع السياج او الواجز عن مترين من مستوى الشارع .ن أ. 2    
ا أعلييى السييالمة العاميية  و الويياجز بويييي ال يشييكل خطييراا أيييت السييياج يييتم تئبن أ. 3      و عائقييا

 و وركة المرور .ألوركة المشاة 
فقية فوق الرصيف تكون كفيلة بوماية المشاة في المواقع أ. ان يتم وضع وواجز عامودية و4    

ن ال أ، شيريطة  األميامي اني المشروع واقعة على ويد القطعيةالتي يكون فيها اعمال مب
 تزيد المساوة المستغلة من الرصيف لهذه الوواجز عن ئلي الرصيف .

تيرك  أولييات والعميال ن يتم تئبيت بوابة متوركة في السياج تسيمم بيدخول وخيروج اآأ. 5    
 مسافة مناسبة لهذه الغاية .

)د( من ن يستئني مشروع االعمار من وضع السياج او المتطلبات الواردة في الفقرة أهـ. للمدير 
 و ذا طابع خاص .أعن التجمعات السكنية  ذا كان بعيداا إهذه المادة 



 
( 120×  100ن يضع ارمة في ار  مشيروع االعميار بمقيياس ال يقيل عين )أو. على المالك 

 سم موضوا عليها ما يلي :
 . اسم المالك .1   
 . رقم القطعة والوو  .2   
 . رقم رخصة االعمار .3   
 ول والمكتب المصمم والمكتب المشرف .. اسم المقا4   
 . مدة عمل المشروع .5   
ا 6     للمشروع للواالت التي يوددها المدير . . صورة او رسما
  

 4المادة 
 تكديس مواد االعمار لالستخدام : 

أ . يمنييع تكييديس المييواد الخاصيية بمشييروع االعمييار ضييمن سييعة الشييارع العييام علييى انييه يسييمم 
ف بعد الوصول عليى موافقية الميدير ، شيريطة عيدم اسيتغالل ميا يزييد بوضعها في سعة الرصي

مين المسافة الكافية لميرور المشياة وسيالمتهم مين جهية الشيارع او أعن نصف سعة الرصيف وت
 الطريق .

 
و المقاول عنيد اسيتخدامه الرصييف لتكيديس ميواد االعميار ان يضيع أب. يترتب على المالك و/ 

ا  واجزاا  عين المسياوة المسيمو   م استخدامه وبما يضيمن عيدم خروجهياذا يتوول الجزء ال واقيا
 باستخدامها .

 
ج. في كل االووال على المالك و/ او المقاول ان يوتفظ بكميات من ميواد االعميار ال تزييد عين 

 الوجم الالزم لكل مرولة من مراول العمل لمشروع االعمار .
 

ر  مجياورة ، فعلييه أل تكيديس الميواد فيي د. في ويال رغبية و/ او واجية الماليك و/ او المقياو
على هذه الموافقية مين  الر  المنوا استخدامها وان يصادقالوصول على موافقة مالك قطعة ا

 المدير ، وان يوتفظ بالموافقة في موقع المشروع وان يقدمها للمراقب عند الطلب .
 

الودادة والنجارة وتجهيز  هـ. يمنع استخدام الرصيف والشارع لغايات اعمال توضير البناء مئل
 الخلطات االسمنتية .

 
 5المادة 

 انشاء المباني الم قتة : 
 

أ . للمالك ان يطلب من اللجنة الموافقة عليى انشياء مبياني م قتية تيتم اقامتهيا داخيل ويدود ار  
المشييروع لغايييات تسييهيل عملييية االعمييار وخييدمتها مئييل غييرف العمييال ، وغييرف الوراسيية ، 

افيق الصييوية التابعية لمشييروع االعميار ، شيريطة عييدم اسيتغاللها الا اغييرا  والمكاتيب والمر
بانتهيياء المشييروع االصييلي وتييتم ازاليية المبنييى  تهييي االذن الممنييو  للمبنييى الم قييتاخييرى ، وين

للترخيص ورغب المالك بترخيصيه ووافقيت اللجنية  الم قت على نفقته الخاصة اال اذا كان قابالا 
 على ذلك .

ك عند تقديمه الطلب ان يرفق به ) كروكي ( يوضم وجم وموقيع المبياني الم قتية ب. على المال
 التي يرغب باستخدامها .

 



ج. للماليك ان يطليب مين اللجنية الموافقية عليى اقاميية المبياني الم قتية فيي موقيع مجياور شييريطة 
ة فيي الفقيرتين )أ( الوارد األوكامالك ويسرا على هذا الطلب وصوله على موافقة خطية من الم

 و)ب( من هذه المادة .
 

ليات الئقيلة الخاصة في مشاريع االعميار د. للمالك و/ او المقاول استخدام الرافعات البرجية واآ
 شريطة موافقة المدير على ذلك .

 
 6المادة 

 الوفر ونقل المخلفات : 
 

عليى تصيريم الوفير ونقيل أ . على الماليك و/ او المقياول ان يتقيدم اليى الميدير بطليب للوصيول 
وللميدير قبيول الطليب او  (3ه التعليميات وفقيا للملويق رقيم )المخلفات على االنموذج المرفق بهذ

 رفضه .
 

ب. على المالك ان يلتزم بتنفيذ شيروط التصيريم وان يقيدم التيامين المنصيوص علييه فيي الميادة 
 ( من النظام .45)
 

ييية مييواد لالعمييار ميين التاكييد ميين تشييدير أمخلفييات او ج. يلتييزم المالييك و/ او المقيياول عنييد نقييل ال
 وسائط النقل المستخدمة لهذه الغاية بما يكفل الموافظة على البيئة  والسالمة العامة .

 
د. يسمم للمالك و/ او المقاول بوضع ناتج الوفر على اية قطعية خاليية مجياورة فيي ويال ارفياق 

 ر عليها .موافقة مالك تلك القطعة الخطية ومصادقة المدي
 

عليى انيه يسيمم باالوتفياظ بكميية مين  بيأول والا أهـ. يلتزم المالك و/ او المقاول بنقل ناتج الوفر 
، ولمييدة ال تزيييد عيين  فقييط األساسيياتطييم  إلعييادةالمطلوبيية مخلفييات الوفيير تتناسييب مييع الكمييية 
 الشهرين قابلة للتمديد بموافقة المدير .

 
ييية مييواد أبالزمييان والمكييان الموييددين لنقييل المخلفييات او  و. علييى المالييك و/ او المقيياول التقيييد

 لالعمار .
 

ز. علييى المالييك و/ او المقيياول ان يمتنييع عيين وفيير اييية وفييرة او اخييدود فييي جسييم الطريييق او 
 الرصيف او االمالك العامة ما لم يوصل على تصريم بذلك .

 
 7المادة 

 تئبيت ودود البناء : 
 

قييوم بتئبيييت وييدود القطعيية وابعيياد البنيياء ومويياور االعمييدة وفييق علييى المالييك و/ او المقيياول ان ي
 المخططات االنشائية المعتمدة .

 
 8المادة 

 ذن الصب :إ
 



ذن الصيب مين إال بعيد الوصيول عليى إ واألعميدة ساسات والعقداتألأ . ال يجوز صب أا من ا
ميين هييذه  (4رقييم )و المقيياول وفقييا للملوييق أ المديرييية وفقييا للطلييب المقييدم اليهييا ميين المالييك و/

 التعليمات .
 

ا أو المقاول تجهيز كامل أب. على المالك و/  لكيودات البنياء  عميال الطوبيار والتسيليم وذليك وفقيا
 الوطني .

 
( 12عميار بموجيب الميادة )إلوقات العمل الموددة لمشروع اأعمال الصب خارج أج. ال يسمم ب

للقيرارات التيي تتخيذها اللجنية  ير ووفقياوصول على موافقة من الميدال بعد الإمن هذه التعليمات 
 بهذا الخصوص .

 
عميار دون التوقيق مين إللتزام بعيدم تورييد البياطون ليورش اإلد.على شركات الباطون الجاهز ا

صيول ألذن صب موقع ومصادق عليه مين الجهية المرخصية وسيب اإوصول هذه الورش على 
 ( من النظام.40) وبعكس ذلك تطبق على هذه الشركات الفقرة )د( من المادة

 
 

 9المادة 
 المواقع االئرية : 

 
في وال وجود او ظهور ايية مواقيع ائريية فيي موقيع مشيروع االعميار يجيب عليى الماليك و/ او 

ا  وإبيال  المقاول ايقاف اعمال الوفير والبنياء فيوراا  بيذلك ، وال ييتم اسيتكمال اعميال  الميدير خطييا
 الجهات ذات العالقة . الوفر و/ او البناء اال باذن خاص وبموافقة

 
 10المادة 

 الموافظة على الخدمات والبيئة المويطة : 
 

أ . على المالك و/ او المقاول الموافظة على الخدمات والبيئة المويطية بالمشيروع مين التليف او 
 أوالمبياني  أوالخيدمات  فيورا عنيد الواقيه ايية اضيرار بخطيوطالتشويه وان يبلغ الميدير خطييا و

البيئة المويطة بمشروع االعمار الخاص به وان يلتزم بتنفيذ ما تصدره  أو األرصفة أوالشوارع 
 المديرية من قرارات بهذا الخصوص .

 
ب. على المالك و/ او المقاول الموافظة على نظافة موقع مشروع االعمار والشوارع والمنطقية 

والغييازات  األتربيية الضييرورية للوييد ميين انبعيياي جييراءاتاإلالمويطيية بييه اضييافة الييى اتخيياذه 
وانسكاب السوائل الناتجة عن اعمال االعمار وتجميع النفايات واالنقا  بشكل سليم ائناء كاميل 

 فترة البناء .
 
 
 
 

 11المادة 
 تامين السالمة العامة : 

 



للجنيية توديييد متطلبييات تييامين السييالمة العاميية للمييواطنين نتيجيية اعمييال ورش البنيياء لمشيياريع 
 ك وضع االشارات والالفتات المطلوبة وتعيين اماكن تئبيتها .االعمار بما في ذل

 
 12المادة 

 ساعات العمل في المشروع : 
 

أ . على المالك و/ او المقاول ان يتقيد بسياعات العميل فيي مشياريع االعميار عليى ان ال يتجياوز 
بعيد مين اللجنية بالعميل  روب الشيمس اال اذا وصيل عليى تصيريمالعمل مدة ساعة واودة بعد غي

 هذه المدة .
 

سيياعات العمييل للييورش ومشيياريع االعمييار للويياالت التييي  إنقيياصو أن تقييرر زيييادة أب. للجنيية 
 توددها ، كما لها ان تقرر منع العمل ايام الجمع والعطل الرسمية .

 
 13المادة 

 وقف ورش البناء : 
 

ليه او باشير  للمدير ايقاف أا شخص عن العمل بالمشروع اذا خالف شيروط التصيريم الممنيو 
 العمل دون الوصول على تصريم الى وين تصويب اوضاعه .

 
 14المادة 

 مصادرة التامين : 
 

ب( مين هيذه  /6أ . للجنة بتنسيب مين الميدير ان تقيرر مصيادرة التيامين المشيار ليه فيي الميادة )
اميات أا مين االلتز أو ماليك و/ او المقياول شيروط التصيريمالتعليمات او جزءا منه اذا خالف ال

 هذه التعليمات . أوالمقررة في النظام 
 

ا أب. توسب القيمة المصادرة من الت  لما يلي : مين وفقا
 . في المخالفات التي تتطلب :1    

 * نقل االنقا  الناتجة عن البناء الى المواقع الموددة لذلك .        
تشيويه  أو وإتيالفخادييد ألوفير الوفير وا أووالشيوارع  األرصيفةشغال إ* االلتزام بعدم         

 الشارع او الرصيف المقابل للمشروع .
تكيون القيميية المصييادرة مين التييامين بمييا يعيادل تكلفيية االشييغال التيي يتطلبهييا النقييل و/ او اعييادة  

 %( من قيمة المبلغ  المصادر كمصاريف ادارية .25الوضع الى ما كان عليه باالضافة الى )
 

ميين قيميية التييامين عيين كييل مخالفيية الييية  رة مبلييغ خمسييين دينيياراا . للجنيية ان تقييرر مصيياد2     
( مين هيذه الفقيرة ، 1التزامات اخرى قررها النظام او هذه التعليمات ولم ترد في البند )

 كما لها ان تقرر مصادرة نفس قيمة المبلغ في وال تكرار المخالفة مرة اخرى .
 
 

 15المادة 
ويل التصيميم والتنفييذ واالشيراف والصييانة والتشيغيل تسرا ) تعليمات تطبيق الكودات فيي مرا

واعمييال السييالمة العاميية وكييل مييا يييرتبط بهييا ميين اعمييال هندسييية والصييادرة عيين مجلييس البنيياء 
( مين قيانون البنياء اليوطني االردنيي وتعديالتيه ( فيي 5الوطني بموجيب الفقيرة )ز( مين الميادة )



 تتعييار  فيييه مييع هييذه التعليمييات واييية منطقيية العقبيية االقتصييادية الخاصيية الييى الوييد الييذا ال
 تشريعات سارية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .

 
 

 16المادة 
 االلتزام بالتعليمات : 

كييل ميين يخييالف هييذه التعليمييات يخضييع للعقوبييات الييواردة فييي القييانون والنظييام اضييافة الييى عييدم 
لطة والزاميه بازالية الضيرر و/ أا من التصاريم التي تمنوها السي أووصوله على اذن االشغال 

 و مصادرة التامين .أ
 
 
 
 
 
 

 المهندس نادر الذهبي                                                      
 رئيس مجلس مفوضي سلطة                                                      

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                                                       


