
 
 ( 115 ) رقم  تعليمات

الفرعية ضمن المناطق غير السكنية  لألبنيةالتنظيمية  األحكامتعليمات 
 في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 صادرة بموجب قرار مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 27/5/2007( تاريخ 284رقم )
ظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة من ن 19صادر بموجب الفقرة ب من المادة 

 2004لسنة  32االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم 
 1المادة 

الفرعية ضمن المناطق غير السكنية  لألبنيةالتنظيمية  األحكامتسمى هذه التعليمات ) تعليمات 
ن تاريخ ( ويتم العمل بها م 2007( لسنة 115في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 نشرها في الجريدة الرسمية .
 

 2المادة 
مالم تدل  أدناهيكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها 

 . القرينة على غير ذلك 
 

منفصال عنه ، ويستعمل  أومبنى رئيسي سواء كان مالصقا له  أليالمبنى التابع  :البناء الفرعي 
 ( من النظام وهذه التعليمات.    19المادة ) ألحكامة ذلك المبنى وفقا خدم ألغراضعادة 

المسقوفة المتصلة به  اإلنشاءاتمبنى بما في ذلك  ألي األفقيمساحة المسقط  :مساحة المبنى 
درج خارجي مكشوف ومواقف السيارات المكشوفة  وأيوال تشمل الشرفات المكشوفة 

تم النص على استثنائها في هذا  أخرىمساحات مسقوفة  أي أوالتظليل  وإنشاءاتوالمعرشات 
 النظام.  

 أوالمسافة التي تفصل بين المبنى وحد ارض المشروع من جميع الجهات،  :ارتداد المبنى 
 تراجع المبنى عن حد ارض المشروع .  

مظالت ذات سقف غير مصمت تكون مفتوحة من جميع الجوانب باستثناء  :التظليل  شاءاتنإ
 أوالسور وتبنى عادة بغرض التجميل المعماري  أو األصلينب المالصقة للمبنى الجوا

 مناخية .   ألغراض
منطقة وفقا للمخططات  أيوالمباني في  لألراضياالستعمال المقرر  :االستعماالت التنظيمية 

 االعمار المتعلقة بها.   وأحكامالتنظيمية 
 مساحة ارض المشروع .   إلىلمبنى نسبة المساحة الطابقية ل  :النسبة الطابقية 

ورقمها المميز وموقعها بموجب  أضالعها بأطوالالمحددة  األرضمساحة  : األرضقطعة 
وفقا للتشريعات  أخرىطريقة  بأي أوالمخططات التنظيمية التفصيلية  أو األراضيمخططات 
 النافذة .  

 أحكامية تفصيلية وتحدد جزء من تقسيم تنظيمي يوضع له مخططات تنظيم :منطقة التنظيم 
 اعمار منطقة التقسيم التنظيمي التي يقع ضمنها. أحكاماعمار تفصيلية خاصة به مع مراعاة 

 
 
 
 
 
 



 3المادة 
 الفرعية ضمن هذه التعليمات :  لألبنيةاالستعماالت التنظيمية المعتمدة 

 
 أ. االستعمال الفندقي . 

 % .  100ب. االستعمال التجاري الذي تقل فيه نسبة البناء عن  
 ج. االستعمال السياحي .  

 د. متعدد االستعمال .  
 هـ. استعمال الصناعات الخفيفة.

 
 4المادة 

 :والحاالت إلقامة البناء الفرعي االشتراطات
 

ضمن  إقامتهيها وال يجوز المنطقة التي يقع ف ألحكامللمبنى الفرعي وفقا  أماميأ. تأمين ارتداد 
 للمبنى.  األمامياالرتداد 

ذلك السطح كما يسمح في هذه  إلىفتحة تؤدي  أيال يفتح على سطح المبنى الفرعي  أنب. 
التظليل  وإنشاءاتتحتسب مساحة المبنى الفرعي  أنتظليل فوقه على  إنشاءات بإقامةالحالة 

يكون سطح البناء الفرعي موقفا  أنوز ضمن النسب المسموح بها بموجب هذا النظام ، ويج
 للسيارات في حال وقوعه تحت منسوب الرصيف . 

 م.  1ال يقل عن  أنج. يجب تأمين ارتداد بين البناء الفرعي والمبنى الرئيسي على 
( م من منسوب بالط 2.80ال يزيد ارتفاع المبنى الفرعي بما في ذلك سماكة العقدة عن ) أند. 

 البناء . 
  

يؤدي  أنيقتصر استعمال المبنى الفرعي على تأمين الخدمة للمبنى الرئيسي دون  نأهـ. 
تجارية  ألغراضال يتم استعماله  أنشاغلي المبنى شريطة  أوالمجاورين  إزعاج إلىاستعماله 

 صناعية.  أوسكنية  أو
  . األرضمن جزء ضمن قطعة  أكثرو. يسمح ببناء فرعي واحد فقط وال يسمح بتجزئته على 

من مساحة ارض  أقصى%( كحد 10ال يزيد مجموع نسبة مساحة المبنى الفرعي على ) أنز. 
ال يتم احتساب هذه المساحة ضمن النسبة الطابقية للمبنى ، بما ال يتعارض  أنالمشروع على 

حال من  بأيال تزيد مساحة البناء الفرعي  أنعلى والتنظيمية السابق ذكرها  األحكاممن  أيمع 
 . 2م100على  لاألحوا

  
 5المادة 

الستعمال محدد  أوصناعية  أوتجارية  أوسكنية  ألغراضال يجوز استعمال البناء الفرعي  -
 ضمن منطقة التنظيم . 

 
 
 

 المهندس نادر الذهبي                                                      
 رئيس مجلس مفوضي                                                   

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 


