
 
 2008( لسنة 134تعليمات رقم )

تعليمات المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية لمواقف السيارات في منطقة 
 العقبة االقتصادية الخاصة

 
( من نظام التنظيم وترخيص االعمار 51( من الفقرة )أ( من المادة )4البند ) إلىصادرة استنادا 

والذي سيشار له في هذه التعليمات  2004لسنة  (32في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
 بكلمة النظام .

 
 1المادة 

تسمى هذذه التعليمذات ) تعليمذات المتطلبذات الفنيذة والةندسذية والتنظيميذة لمواقذا السذيارات فذي 
( ويعمذ  بةذا مذن تذارير نشذرها فذي  2008( لسذنة 134منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 الجريدة الرسمية.
 
 2ادة الم

( 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لةذا فذي المذادة رقذم )
 . 2004( لسنة 32من نظام التنظيم وترخيص االعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 
 3المادة 

 نطاق تطبيق التعليمات 
 

 .المنطقة تسري هذه التعليمات على جميع مشاريع االعمار في 
 

 4المادة 
 مواقا السيارات :

 
يجب توفير مواقا السيارات ألي مشروع اعمار ضمن قطعذة األر  الخاصذة بذه اسذتنادا إلذى 

 ( من النظام وحسب الشروط التالية المذكورة في هذه المادة والمواد الالحقة :15المادة )
 
 أبعاد المواقا :  -1

 أ( مواقا السيارات :
 م . (2.3عر  الموقا )
 ( م .5.25طو  الموقا )

 ب( مواقا الباصات :
 ( م للباصات المتوسطة .3.0( م للباصات الكبيرة و )3.5عر  الموقا )
 ( م للباصات المتوسطة .9( م للباصات الكبيرة  و )15طو  الموقا )

 ج( مواقا الشاحنات :
 ( م للشاحنات الكبيرة .18.0( م وطوله )3.50. عر  الموقا ) 1
 ( م للشاحنات المتوسطة . 15.0( م وطوله )3.0الموقا )  . عر 2
  
 يجب أن تكون أرضية المواقا ومنحدراتةا من المواد الصلبة وغير قابلة لالنزالق .  -2



سذذم ( عذذن األسذذوار  75يجذذب وضذذع مصذذدات خرسذذانية أو مطاطيذذة علذذى بعذذد ال يقذذ  عذذن ) -3
 المحاذية للمواقا . 

 ولية تحدد اتجاه اصطفاا السيارات . يجب تحديد المواقا بخطوط ط -4
تزويد مواقا السيارات باإلشذارات الالزمذة والمرايذا العاكسذة لضذمان السذالمة العامذة أ نذا   -5

 دخولةا وخروجةا من المواقا . 
ضرورة أن تكون بوابات مداخ  المواقا ضمن قطعة األر  وال يسمح باستعما  أي جز   -6

 من الشارع أو الرصيا لذلك .
في حا  توفير مواقا سطحية ضذمن حذدود ار  العقذار يجذب فصذ  منطقذة المواقذا عذن  -7

لذذى المواقذذا دون عواضذذق لضذذمان إج مذذن ووجسذذم المبنذذى برسذذوار لتذذرمين حريذذة الذذدخو  والخذذر
المتطلبذات  مراعذاةمذع  اإلفرازيذةاستخدام المواقا والتركيذد علذى توضذيح ذلذك فذي المخططذات 

 الفنية لتوفير المواقا .
 

 
 5المادة 

 :المداخ  والمخارج للمواقا 
 
. لضمان سالمة المرور في الشوارع المحيطة يجب اختيار مواقع المداخ  والمخارج لمواقذا 1

عذذن التقاطعذذات والطذذرق السذذريعة ر بحيذذو يراعذذى  اإلمكذذانالسذذيارات بحيذذو تكذذون بعيذذدة قذذدر 
 مة لضمان ذلك . الالز اإلشاراتوضوح الرؤية عند الدخو  والخروج مع ضرورة وضع 

تتذوفر فذي طذرق الذدخو   أنعرقلذة يجذب  أيذة. لتامين سةولة دخذو  وخذروج السذيارات دون 2
 والخروج والممرات الداخلية لمواقا السيارات الشروط التالية :

%( مع ربطةذا بالمسذطحات الداخليذة 20ال يتعدى انحدار الطرق ) أنأ. المقطع الطولي : يجب 
وعلى  األق على  أمتار%( وبطو  خمسة 10ال يزيد انحدارها عن ) مبرقساوبالطرق الخارجية 

ر ويسذمح بتحقيذق  األقذ م( على 2.20يؤمن ارتفاعا حرا على كام  عر  الطريق وقدره ) أن
 %( .12ميو  موحد لكام  الممر ال يزيد عن )

 الممرات عن : أوال يق  عر  الطرق  أنب. المقطع العرضي : يجب 
يساوي عشرة مواقا وفي المناطق السكنية فقذط  أوكان عدد المواقا اق   م( في حا  3.0. )1
. 
  ال ين موقفا. إلىم( في حا  كان عدد المواقا من عشرة  3.5. )2
يسذذمح بعذذر  )  أنمذذن  ال ذذين موقفذذا ويمكذذن  أك ذذرم( فذذي حذذا  كذذان عذذدد المواقذذا  5.50. )3

 م( في حا  توفر مدخ  ومخرج منفصلين . 3.50
يسمح في المناطق السكنية التي يق  ارتذدادها الجذانبي عذن سذعة المقطذع العرضذي المطلذوب ج. 

( مذن هذذه التعليمذات مذن زيذادة سذعة احذد 5( مذن الفقذرة )ب( مذن المذادة )2توفيره حسب البند )
م( 0.75ال يتجذذاوز )  أقصذذىبحذذد  اآلخذذراالرتذذدادين الجذذانبيين علذذى حسذذاب االرتذذداد الجذذانبي 

قذذ  مجمذذوع االرتذذدادين المذذوفرين عذذن مجمذذوع االرتذذدادين الجذذانبيين المعتمذذدين ال ي أنشذذريطة 
 التنظيمية التفصيلية للمنطقة . األحكامحسب 

م( وال يقذ  نصذا 5ال يق  نصا قطر المنعطا الداخلي عن ) أند. بالنسبة للمنعطفات : يجب 
 م( . 10.50قطر المنعطا الخارجي عن ) 

م( وال يزيذد 5وخذروج الباصذات والشذاحنات ال يقذ  عذن ) هـ . عر  الممذرات لاايذات دخذو 
 . األحوا %( في جميع 10ميو  المنحدرات عن )

 ال يق  عر  الممرات الداخلية التي يسمح بوقوا المركبات عليةا عن ما يلي : أنو. يجب 
 

 شاحناتحافالت كبيرة  حافالت متوسطة السياراتزاوية 



وشاحنات  االصطفاا
 متوسطة

 م5 م5 م4.50 م3.50 صفر

 م7.50 م6 م5 م4 30

 م9 م7.50 م5.50 م4.50 45

 م15 م9 م6 م5 60

 م18 م15 م9 م5.50 90

منطقة  أبعاد
 االنعطاا

× م5.50
 م5.50

 م18× م 18 م15× م 15 م9× م 9
 

 
 

 م ( .2.40ال يق  االرتفاع الصافي للطوابق المخصصة لمواقا السيارات عن ) أنز( يجب 
 

 6المادة 
 ات المواقا لذوي االحتياجات الخاصة متطلب

 
لتجاريذذة ايجذذب تذذوفير مواقذذا سذذيارات لذذذوي االحتياجذذات الخاصذذة ضذذمن مشذذاريع المجمعذذات 

ال تق  عن موقفين وفقا  أن% من مجموع عدد المواقا على 2ق  عن توالمباني العامة بنسبة ال 
 للشروط التالية :

 م . 5.25ال يق  طو  الموقا عن  -
 م . 3.60  الموقا عن ال يق  عر -
يسذذة  الحركذذة فيةذذا وان تكذذون قريبذذة مذذن  أمذذاكنهذذذه المواقذذا فذذي  أمذذاكنيذذتم تخصذذيص  أن -

قصر مسافة تص  بذين سذيارة ذوي االحتياجذات الخاصذة أالمداخ  الرضيسية للمباني بحيو تكون 
 . واألدراجوالمصاعد 

 ة .وضع العالمة المميزة للموقا الخاص لذوي االحتياجات الخاص -
 المالصقة لةذه المواقا بمنحدرات تسة  عملية حركته . األرصفةتزويد  -
 

 7المادة 
( لسذنة 32التنظذيم وتذرخيص االعمذار رقذم ) نظذام( مذن 15)مع مراعاة ما ورد في المادة رقذم 

ر يحدد عدد مواقا السيارات ضمن حدود ار  المشروع وفقا لالستعما  الفعلي للمبنى  2004
 الي :على النحو الت

1 . 
 ( مترا مربعا .20: موقا واحد لك  )  األفراحصاالت 

 ( متر مربع .200سكن العما       : موقا واحد لك  )
 ( مترا مربعا .75النوادي الرياضية : موقا واحد لك  )
 ( مترا مربعا .75المراكز ال قافية   : موقا واحد لك  )

 ع .( متر مرب100: موقا واحد لك  ) األطفا حضانات 
 ( متر مربع .  200الحداضق العامة    : موقا واحد لك  )

 
 . في االستعماالت الصناعية يجب توافر ما يلي :2

بمذا فذي ذلذك سذاحات  اإلنتذاج( متر مربع مذن المسذاحة المسذتالة فذي  100أ. موقا واحد لك  )
لتفصذيلي غيذر ذلذك مالقة ما لم يحدد مخطط التنظيم ا أوالتخزين التابعة لةا سوا  كانت مفتوحة 



وال يجذذذوز اسذذذتعما  المواقذذذا المخصصذذذة لسذذذيارات الخدمذذذة وسذذذيارات المذذذوظفين والزاضذذذرين 
 للتخزين .

 في المبنى . اإلدارية( متر مربع من المساحة المخصصة للمكاتب 75ب. موقا واحد لك  )
ك مخصصة لوقوا المركبات للتحمي  والتنزي  حسب طبيعة المشذروع مذع ت بيذت ذلذ أماكنج. 

 على مخططات الترخيص .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غيدا أبوالمةندس حسني 
 رضيس مجلس المفوضين


