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 الجريدة الرسمية

 ة الهاشميـــة ــالثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ نحن عبدهللا

 ـــــورـــــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ31بمقتضـــى المــــادة ) 

 18/5/2022ا قــرره مجلـــي الـــــوزراء بتاريــ  ـــاء على مـوبن

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 
 

 2022( لسنة 38نظاا رقم )
 

 اا معدل لنظاا األبنية والتنظيم في مدينة عماننظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دل لنظـاا األبنيـة والتنظـيم فـي مدينـة عمـان ـاا معــذا النظاا )نظــيسمى ه -1ادة ـلما

ــم ) (2022لســنة  ــرا مــع النظــاا رق ــه  2018( لســنة 28ويق  المشــار إلي

ه من تعدين  نظاما والدا ويعمن بـه فيما يلي بالنظاا األصلي وما أرا علي

 من تاري  نشره في الجريدة الرسمية.
 

( مـن النظـاا األصـلي ويسـتعا  عنـه 6يل ى ن  الفقرة )ب( من المادة ) -2المادة 

 -بالن  التالي:
)ا، ب، ج، د(  أق الســكن مــن فئــالايجــوز مــنح رخــ  مهــن فــي منــ -ب

لسـكان المنطقـة  تـوفير خـدمال محليـة يوميـةل ايـال والسكن الشعبي 

 ي لهذه ال اية.تعليمال يصدرها المجلوفقاً ل

  

 ( مـــن النظـــاا األصـــلي ب ل ـــاء عبـــارة 44ة )ج( مـــن المـــادة )رتعـــدل الفقـــ -3المـــادة 

وال يمنح إذن األش ال اال بتقديم شهادة مطابقة تنفيـذ البنـاء وفقـا أللكـاا )

ليهــا مــن قــانون البنــاء الــوأني صــادرة عــن المقــاول المنفــذ و مصــادق ع

 الواردة في آخرها. ردنيين(نقابة مقاولي اإلنشاءال األ
 

 ( من النظاا األصلي على النحو التالي: 63تعدل المادة ) -4المادة 

ــارة ) ــال فاوالً: ب ضــافة عب ( بعــد وي الريفــو والخــا  األخضــر الســكنئ

 .منها (ج) ةفي الفقر ةالسكنية( الوارد المناأق فيعبارة )
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 -التاليين: ينبالنصو)ه( إليها  )أ( تينة الفقر ضافثانياً: ب
للجنــة تــرخي  مــع مراعــاة الكــاا الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة  -أ

محطــال محروقــال لقطــع األراضــي الواقعــة فــي منطقــة تنظــيم 

وفـق  اً متـر( 30) ال تقن سعتها عن على شوارع الواقعةالسكن 

 -التالية:الشروأ 

 الشكن. القطعة منتظمةان تكون  -1

ان يكون للمحطة اسوار خلفية ال يقـن ارتفاعهـا عـن متـرين  -2

 نص  المتر.وواسوار جانبية ال يقن ارتفاعها عن متر 

ان يكون للمحطة منفذان على الشارع العاا الدهما يستعمن  -3

ـــدخول و اآلخـــر للخـــروج مـــع وضـــع إشـــارال فســـفورية   لل

ـــتح  ـــك وال يســـمح بف ـــذ جهـــة  اهاو ضـــوئية توضـــح ذل مناف

 الفرعية. الشوارع

ان تكـــون المســـافة مـــا بـــين لـــدود موقـــع المحطـــة وملتقـــى  -4

 -يلي:الطرق العامة وتقاأعاتها كما 
( متــر عــن مــداخن ومخــارج الجســور والتقاأعــال 400)   -ا

 العلوية على اختالف انواعها و األنفاق.

عــن ملتقــى وتقــاأع الطــرق وعــن المنــاأق  ( متــر200)  -ب

 منحنيال.الحرجة والميادين العامة وال
ان تكون المسافة بين موقـع محطـة المحروقـال والمـدار   -5

ـــــة  ـــــال العام ـــــادة والمكتب ـــــال والمعاهـــــد ودور العب والكلي

( متـر 100)والمستشفيال والحدائق والمتنتهال و يرهـا 

 المتجاورة.لدا ادنى تقا  من الحدود 

ان تتوافر في محطة المحروقال دورة ميـاه صـحية للرجـال  -6

ــــاه واخــــرى للســــي ــــون مســــتقلة عــــن دورال المي دال وتك

 .الملحقة بهاخدمال الالمخصصة للعاملين في المحطة و

األخرى في والمحطة ان ال يقن البعد بين محطة المحروقال  -7

 ( متر.400االتجاه الوالد من الطريق عن )

والمحطــة المقابلــة محروقــال المحطــة  ان ال يقــن البعــد بــين -8

كــان الطريــق  يــر مفصــول ( متــر فــي لــال 200عــن )لهــا 

كـان الطريـق مفصـوال  ، وفـي لـالبجتيرة وسطية مسـتمرة

يسـمح ب قامـة محطـة محروقــال فبجتيـرة وسـطية مسـتمرة 

 مقابن محطة اخرى.
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مين مســـرب خـــدمي امـــامي علـــى أـــول واجهـــة القطعـــة أتـــ -9

 .امتار (4)األمامية بعر  ال يقن عن 

دمي المقابن على الطريق الخ المحروقال محطال ان ال تقع -10

 على الميادين العامة.او  األنفاقر او واو المحاذه للجس

  -:تطبق األلكاا والشروأ التنظيمية التاليةان  -11
 

 األلكاا و الشروأ التنظيمية

  اً متر 30 الحد األدنى لسعة الشارع 

 % ( 5ال يتيد عن )  المين للشارع  

الحد األدنى لمسالة القطعة المخصصة 

 محروقاللمحطة ال

 متر مربع 2000

 اً متر 40ال يقن عن  الحد األدنى للواجهة األمامية

 اً متر 30ال يقن عن  الحد األدنى لعمق القطعة

ـــــــــى  ـــــــــد األدن الح

 لبناءارتدادال ال

  اً متر 15 األمامي

  امتار 7.5 الجانبي

  امتار 7.5 الخلفي

ـــــــــى  ـــــــــد االدن الح

ــــة  ــــدادال مظل الرت

 المضخال 

 ر امتا 10 األمامي 

  امتار 7.5 الجانبي

  امتار 7.5 الخلفي

ـــــــــى  ـــــــــد األدن الح

رتــــــــــــــــــــــدادال ال

 المضخال

 امتار 7 األمامي 

  امتار 7.5 الجانبي

  امتار 7.5 الخلفي

 ناأابق الحد االقصى لعدد االدوار

مــــــن بــــــالأ  امتــــــار 9 الحد االقصى الرتفاع البناء 

 االرضي

الحــد األقصــى للنســبة المئويــة للبنــاء 

 ستثناء المظلة للمضخالبا

30% 

 %35 الحد األدنى لنسبة المسالال الخضراء
 

 

 المنصـو  عليهـا محطال المحروقـالترخي   إضافة لشروأ -ه

 -يجع: من هذه المادة ( أفي الفقرة )

شــروأ الســالمة العامــة  محطــال المحروقــال ان تتــوافر فــي -1

 .النافذة التي تقررها الجهال المختصة وفقا للتشريعال

 .النافذة إرفاق موافقة الجهال المعنية وفقا للتشريعال  -2

إرفــاق دراســة مروريـــة مــع ألــع التـــرخي  مبينــا عليهـــا  -3

المــداخن والمخــارج ولركــة الســير والــدوران داخــن القطعــة 

 واماكن التحمين والتنتين واالصطفاف.
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ر محطة شحن كهربائي للسيارال بما ال يقـن عـن نقطـة يتوف -4

رة والدة شريطة تأمين متطلبـال السـالمة شحن لخدمة سيا

 العامة.

 إفراز او تجتئة األبنية فيها.عدا  -5

ــــة او  اهإقامــــة عــــدا  -6 ــــى  إنشــــاءالابني ضــــمن الحــــد األدن

 الخلفية تعلو األر  الطبيعية. اولالرتدادال الجانبية 

ــــدا -7 ــــن الســــير بــــ جراءال  ان يق ــــة مبدئيــــة قب ألــــع موافق

 الترخي .

السـيارال وفقـا أللكـاا منطقـة التجـاره  تحتسع مواقـ ان  -8

توفير العدد المطلوب من و من هذا النظاا (26وفقا للمادة )

 النظاا.( من هذا 27وفقا للمادة ) المواق  لالستعماالل

تنشأ المسالال الخضراء على لدود االرتدادال الجانبية ان  -9

 .األشجاروالخلفية جهة المجاورين من 

المنصــو  عليهــا فــي قــانون  جــراءالمراعــاة اإلن يــتم ا  -10

ت ييــــر صــــفة المتعلقــــة بتنظــــيم المــــدن والقــــرى واألبنيــــة 

 قطعية.بصفة االستعمال واستكمالها لتصبح 
 .رسوا فئة التجاره المحليان يستوفى عنها   -11

 
 

( من النظاا األصلي ويسـتعا  عنـه 71يل ى ن  الفقرة )و( من المادة ) -5المادة 

 -بالن  التالي:

 
 تبــين وجــود( مــن هــذه المــادة إذا ـعلــى الــر م ممــا ورد فــي الفقــرة )هــ -و

 صـــدور النظـــاا األصـــلي  تـــاري زيـــادال قائمـــة ألبنيـــة مرخصـــة بعـــد 

ال تتوافــق والكــاا التنظــيم الــواردة فــي هــذا النظــاا وتتجــاوز نســبة 

بمــا ال يتيـد علــى  )هـــ( مـن هــذه المـادة المخالفـال المقـررة فــي الفقـرة

المقـررة لتخفـيأ اه قيـد فـي الكـاا وشـروأ التنظـيم النسع المئويـة 

  ( مــــــن القــــــانون فتســــــتوفى الرســــــوا37فــــــي المــــــــادة ) واردةالــــــ

  -وفقا لما يلي:

 اربعـــة اضـــعاف الرســـوا المنصـــو  عليهـــا فـــي الفقـــرة )ا( مـــن  -1

 عن التيادال. ( من هذا النظاا72)المادة 

 فـــي الفقـــرة )ب( مـــن عليهـــا اربعـــة اضـــعاف الرســـوا المنصـــو   -2

 ( من هذا النظاا عن التجاوزال.72)مادة ال
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من هذا  (72الرسوا المنصو  عليها في الفقرة )ب( من المادة ) -3

 بدل مواق  السيارال.ل النظاا

ز( مـن و( و) ( و)هـ( و)الرسوا المنصو  عليها في الفقرال )ج -4

 .( من هذا النظاا72)المادة 

 
 

 -لي على النحو التالي:( من النظاا األص72تعدل المادة ) -6المادة 

 -اوال: ب ل اء ن  الفقرة )د( منها واالستعاضة عنه بالن  التالي:

 

إذا اقــيم بنــاء دون تــرخي  بعــد تــاري  صــدور النظــاا األصـــلي  -د

بنيـة القائمـة بنيـة القائمـة  يـر المرخصـة او األرسوا األ تستوفى

فــوق ابنيــة مرخصــة او األبنيــة القائمــة المتصــلة بأبنيــة مرخصــة 

 -وفقا لما يلي:

مــن  )اربعــة اضــعاف الرســوا المنصــو  عليهــا فــي الفقــرة )ا -1

  .المادةهذه 

 

اربعة اضعاف الرسوا المنصـو  عليهـا فـي الفقـرة )ب( مـن  -2

المـــادة للتجـــاوزال فقـــأل و ذلـــك ل بنيـــة التـــي ال تتوافـــق هـــذه 

الكـــاا التنظـــيم الـــواردة فـــي هـــذا النظـــاا وتتجـــاوز نســـبة و

وبمـا  المادةهذه  من (هـفي الفقرة ) المخالفال النسع المقررة

ــي  ــد ف ــيأ اه قي ــررة لتخف ــة المق ــى النســع المئوي ــد عل ال يتي

 ( من القانون.37في المــادة ) واردةالكاا و شروأ التنظيم ال

 

بـدل ل المادةهذه الرسوا المنصو  عليها في الفقرة )ب( من  -3

 مواق  السيارال.

 

( ( و)زو)هـ( و)( والرسوا المنصو  عليها في الفقرال )ج -4

 المادة.هذه من 
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 -ثانيا: ب ضافة الفقرة )ك( إليها بالن  التالي:

بمـا  المدفوعة بموجع الكاا النظاا األصـلي تخفأ الرسوا  ير -ك

هـذه )ب( من رة المنصو  عليها في الفق رسوا التجاوزالفيها 

%( ولمدة ثالث سنوال من تاري  صدور هذا  50المادة بنسبة )

  المعدل.ا النظا
 

18/5/2022 
 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 
 ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف
  توفيق حممود حسني كريشان

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع
 مد اخلصاونةالدكتور بشر هاني حم

 

 وزير الرتبية والتعليم    
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس
 

 وزير
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
  

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء
 ديثة اجلازيالدكتور ابراهيم مشهور ح

    
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
    

 وزير  
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير   
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
 

 

 وزير التنمية االجتماعية  
 ووزير العمل بالوكالة 
  أمين رياض سعيد املفلح 

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 
 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 
 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
    

 وزير   
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

 

 وزير   
 دولة للشؤون القانونية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى


