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قرار رقم )56( ل�شنة 2022

باإ�شدار اال�شرتاطات التنظيمية

للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين

رئي�س مجل�س الوزراء:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار، املعدل باملر�شوم بقانون 

رقم )34( ل�شنة 2022،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء، املعدل بالقانون رقم 

)40( ل�شنة 2018،

اإ�شغال الطرق العامة، املعدل بالقانون  1996 ب�شاأن  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 

رقم )6( ل�شنة 2005،

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009، املعدلة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،

وبناًء على عر�س وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر االآتي: ُقرِّ

املادة االأوىل

ُيعمل بال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين املرافقة لهذا 

القرار.
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املادة الثانية

ملناطق  التف�شيلية  اخلرائط  اعتماد  قرارات  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزير  ُي�شدر 

التعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين.

املادة الثالثة

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  ُتلغى 

)28( ل�شنة 2009.

املادة الرابعة

على املعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

   رئي�س جمل�س الوزراء

  �شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1444هـ

المــــــــوافــــق:26 اأكتـــــوبـــــر 2022م
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اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين 

الباب االأول

التعاريف

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزير المخت�س: الوزير المخت�س ب�شئون التخطيط العمراني.

�شئون التخطيط العمراني: هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

التعمي��ر: القيــام بعمليــة البنــاء اأو الإعداد له اأو تجزئــة الأر�س تمهيدًا لإقامة من�شــاآت عليها اأو 

الردم لأجل البناء اأو الحفر لأجل التعدين اأو اأي عمليات فوق اأو في باطن الأر�س اأو اإجراء تغيير 

اأ�شا�شي في ا�شتعمال المباني اأو الأرا�شي اأو الفراغات داخل قطعة الأر�س.

االأرا�شي المعدة للتعمير: جميع الأرا�شي ال�شالحة للبناء اأو التعمير والتي تم اعتماد مخططات 

عامة وتف�شيلية لها والمطلة على �شــارع واحد نافذ ومعتمد اأو اأكثر على اأن يكون مت�شاًل ب�شــبكة 

الطرق والمرافق العامة.

الوحدة ال�ش��كنية: الحيز اأو الفراغ المعي�شــي والذي يوفر لالإن�شــان احتياجات الحياة الأ�شا�شــية 

ومقومات الإقامة، وعادة ما يحتوي على منافع اأو مكونات المعي�شة الرئي�شية، وتكون ذات اأنماط 

متعددة يتم تحديدها بح�شــب الت�شنيف المعتمد للمنطقة والكثافة ال�شــكانية الم�شــتهدفة، وقد 

تاأخذ نمط البيوت، اأو الفلل ال�شكنية المنف�شلة، اأو المت�شلة، اأو ال�شقق ال�شكنية بطابق واحد اأو 

اأكثر.  

تعدد الوحدات: بناء اأكثر من وحدة �شكنية داخل قطعة الأر�س وفق �شوابط وا�شتراطات محددة 

للت�شانيف التي ي�شمح فيها بتعدد الوحدات. 

مناطق ال�ش��كن الخا�س: مناطق مخ�ش�شة لل�شــكن ي�شــمح فيها ببناء وحدة �شــكنية واحدة لكل 

قطعة اأر�س وذات كثافة بنائية منخف�شة اأو متو�شطة.

مناط��ق ال�ش��كن المت�ش��ل: مناطــق مخ�ش�شــة لل�شــكن ي�شــمح فيهــا ببنــاء وحدة �شــكنية واحدة 

مت�شلة من جانب واحد اأو اأكثر وتكون ذات كثافة بنائية متو�شطة اأو عالية.

مناطق ال�شكن الحدائقي: مناطق مخ�ش�شة لل�شكن ذات طابع حدائقي وكثافة بنائية منخف�شة.

الفيال: بيت �شكني مكون من مبنى م�شتقل اأو مت�شل ي�شتمل على غرف المعي�شة والنوم والطعام 

والمرافق ال�شحية والفراغات المقفلة والمك�شوفة ويكون م�شتقاًل بمداخله من الطريق اأو ال�شارع 

وم�شتقاًل ب�شلمه الداخلي عن اأي فيال اأخرى اأو �شمن مجمع �شكني.

مراف��ق ال�ش��كن: مرافــق متعــددة ال�شــتعمالت تخــدم الم�شــكن مثــل المطبخ الخارجــي وغرفة 
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الطعــام وغرفــة الحرا�ــس والعامليــن بالمنزل وغرفة الغ�شــيل والمخــازن وما فــي حكمها وتكون 

مت�شلة بالبناء الرئي�شي اأو منف�شلة عنه وي�شمح فيها بفتح نوافذ على ال�شوارع والطرق ول ي�شمح 

بالفتح على ممرات الخدمات.

المجل���س الخارج��ي: مرفــق ل�شــتقبال ال�شيــوف، وقد يكون مت�شــاًل اأو منف�شاًل عــن الفيال اأو 

عــن مرافق ال�شــكن، ويتكون من �شالة ومرافق تابعة له، ويمكــن اأن يقع على الواجهة الأمامية اأو 

الجانبية اأو الخلفية.

مالحق المبنى: مرافق تخدم المبنى - كالعمارة ال�شكنية اأو التجارية اأو الإدارية وما في حكمها 

- وت�شــمل غرفــة الحار�ــس اأو غــرف الغــاز اأو محطــات الكهربــاء الفرعيــة الخا�شــة بالمبنى، اأو 

المرافق، اأو المخازن، اأو جميعها وما في حكمها وتكون مت�شلة بالبناء الرئي�شي اأو منف�شلة عنه.

ال�ش��ور الخارج��ي: الحائــط الذي يحيط بالمبنى اأو الأر�س ويقــام على جميع الجهات مع التقيد 

بحدود العقار ويلزم باإن�شائه جهة الجيران المال�شقين.

ال��دور الم�ش��تقطع: جــزء م�شــتقطع من ارتفاع الــدور الأ�شلــي يدخل �شمن ت�شميــم الفراغات 

الداخلية للفيال، حيث ي�شيف جانبًا من الإبداع والحرية في الت�شاميم الهند�شية. 

ال�ش��رداب: بنــاء تحــت الدور الأر�شــي ويكون طابقًا اأو اأكثــر مدفونًا جزئيًا اأو كليًا تحت من�شــوب 

اأر�س الق�شيمة.

ال�شقة: وحدة �شكنية اأو اإدارية م�شتقلة عن باقي الطبقات وتتكون من غرفة اأو اأكثر وت�شتمل على 

مرافق وخدمات م�شاندة وقد تكون من دور واحد اأو اأكثر مت�شلين ب�شلم داخلي، ويمكن ل�شاغلها 

الدخول اإليها اأو الخروج منها دون المرور عبر �شقة اأخرى في نف�س الطبقة اأو المبنى، كما يمكن 

ال�شــماح بت�شميمها على نظام ال�شقق المفتوحة )الإ�شتوديو( ح�شب الم�شاحات المحددة في كل 

ت�شنيف.

المكت��ب: كل جــزء مــن طبقــة يكون وحدة م�شــتقلة عــن باقي الطبقــات، ويكون لغر�س الن�شــاط 

الإداري وذلك بح�شب ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة.

البلكون��ة: من�شــات خارجيــة على م�شــتوى الطابــق العلوي مع حواجــز على الجوانــب المفتوحة 

تنطلق من الجدار الخارجي اأو تمتد منه. بما في ذلك �شرفات ال�شطح التي يمكن الو�شول اإليها 

عمومًا والمعار�س الخارجية.

الوار�س: تحويط للحد الخارجي لل�شطح النهائي لكل بناء.

المحل التجاري: وحدة مبنية مفتوحة على ممر عام، اأو �شــارع، اأو طريق واحد، اأو اأكثر ي�شــمح 

فيه بمزاولة الأن�شطة التجارية وذلك ح�شب ال�شروط الواردة في هذا القرار اأو ما تبينه خرائط 

الت�شنيف المعتمدة.

الواجه��ات التجاري��ة: واجهة الأرا�شي التي ي�شــمح فيها بال�شــتعمالت التجارية بالدور الأر�شي 

وذلك ح�شــبما تبينه خرائط الت�شنيف المعتمدة، وتنق�شــم اإلى فئتين الأولى الواجهات التجارية 

)*( والثانية الواجهات التجارية )**(، وذلك ح�شب ال�شروط الواردة في الباب الثاني ع�شر من 

هذا القرار. 
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واجه��ات المعار���س التجاري��ة: واجهــة الأرا�شــي التي ُي�شــمح فيهــا بالمعار�ــس التجارية بالدور 

الأر�شي بعمق معين من خط التنظيم المعتمد اأو من حد الملكية اأيهما اأقل ب�شــرط تطبيق باقي 

ا�شتراطات الت�شنيف ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف المعتمدة.

ن�ش��بة البناء: اأق�شى ن�شــبة مئوية م�شــموح بها لجملة م�شــطحات المباني من�شــوبة اإلى م�شــاحة 

قطعة الأر�س.

م�ش��طحات البن��اء: الم�شــاحات المبنية لكافة الأدوار في المبنــى اأو المباني الواقعة داخل قطعة 

الأر�س مقا�شة من الوجه الخارجي للحوائط الخارجية اأو من الخط المن�شف للحائط الم�شترك.

الميزاني��ن: دور م�شــتقطع ي�شــمل جــزءًا من ارتفــاع الدور الأر�شي �شــواء كان محــاًل تجاريًا، اأو 

م�شنعًا، اأو ور�شة، اأو محاًل للخدمة، اأو معر�شًا تجاريًا، اأو مخزنًا، ويخ�ش�س لأغرا�س التخزين 

والإدارة والمكاتــب والعمــل والمطاعــم والجل�شــات الملتحقــة بهــا اأو اأي خدمات م�شــاندة اأخرى 

تتنا�شــب مــع نوع ال�شــتعمال المقترح في الميزانين بما ل يتعار�س مــع موافقة الجهات الخدمية 

الأخرى.

الواجه��ة االأمامي��ة: الجهــة التــي يتحــدد عليهــا الرتــداد القانونــي الأمامي بح�شــب الت�شنيف 

المعتمــد للعقــار اأو بح�شــب خــط تنظيــم البنــاء اأو اأي ا�شــتراطات تنظيمية اأخــرى والمطلة على 

الطريــق العــام الذي ُي�شــمح بالفتح عليه، ول يلــزم اأن يكون المدخل الرئي�شــي للمبنى اأو المنزل 

عليهــا، وفــي حــال وقوع قطعــة الأر�س على اأكثر من �شــارع تكــون الواجهة الأماميــة هي الواجهة 

المطلــة على ال�شــارع الأكثر اأهميــة، ويتم تحديد عر�س الواجهة الأماميــة للعقارات المطلة على 

اأكثر من �شارع متعامدين )زاوية روؤية( باعتماد الخط المن�شف للعقار.

االرتداد االأمامي: الحد الأدنى للم�شافة بين حد الملكية المطل على ال�شارع وخط البناء للواجهة 

المطلة عليه بالدور الأر�شي وبالأدوار المتكررة ما لم يكن م�شموحًا ببروزات علوية.

االرتداد الجانبي: الحد الأدنى للم�شــافة بين حد الملكية المطل على الجار الجانبي في الجهة 

المتعامدة على الواجهة الأمامية وخط البناء للواجهة المطلة عليه �شواء كان الجار قطعة اأر�س، 

اأو حديقــة، اأو براحــة، اأو ممــر م�شــاة، وذلــك بالدور الأر�شــي وكافة الأدوار المتكــررة مالم يكن 

م�شموحًا ببروزات علوية.

االرت��داد الخلف��ي: الحد الأدنى للم�شــافة بيــن حد الملكية المطل على الجــار الخلفي في الجهة 

المقابلــة للواجهــة الأماميــة وخــط البناء للواجهة المطلة عليه �شــواء كان الجــار قطعة اأر�س، اأو 

حديقة، اأو براحة، اأو ممر م�شاة، اأو ممر خدمات، وذلك بالدور الأر�شي وكافة الأدوار المتكررة 

مالم يكن م�شموحًا ببروزات علوية.

ارتفاع البناء: البعد الراأ�شي اأمام واجهة البناء من من�شوب اأعلى �شطح الر�شيف اإن وجد اأو من 

�شطح الطريق اإلى اأعلى �شطح �شقف الطابق العلوي، ويقا�س من منت�شف واجهة البناء في حال 

ال�شوارع المنحدرة ذات الميول.

خ��ط البن��اء: الخــط الــذي يحدد الم�شــاحة الم�شــموح بالبناء فيهــا بالعقار داخــل قطعة الأر�س 

مقا�شًا من منت�شف الطريق، اأو ال�شارع، اأو الحديقة، اأو ممر الم�شاة اإلى حد العقار وقد يتطابق 
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مع خط التنظيم المعتمد اإن وجد اأو يرتد عن حد الطريق، اأو ال�شارع، اأو الحديقة، اأو ممر الم�شاة 

بارتــدادات تحددهــا ال�شــتراطات التنظيميــة للتعميــر للواجهــات المطلة عليهــا اأو المخططات 

التف�شيلية المعتمدة ويتم تحديده من قبل �شئون التخطيط العمراني.

خ��ط التنظي��م المعتم��د: الخــط الذي يلزم اأن يرتد اإليه البناء ح�شــبما تبينه �شــهادات الم�شــح 

العقــاري اأو الخرائــط التنظيمية اأو طبقًا لما ي�شدر ب�شــاأنه قرار من �شــئون التخطيط العمراني 

وهو الذي يف�شل بين الملكيات الخا�شة لالأرا�شي والملكيات العامة.

حد العقار: الخط الذي يحد العقار من جميع الأ�شلع ويحدد م�شاحة الأر�س.

محور الطريق: م�شار الخط الذي يحدد منت�شف عر�س الطريق.

حد الطريق: الخط الذي يحدد ن�شف عر�س الطريق من جهة واحدة من محور الطريق، ولكل 

طريق حدان.

حرم الطريق: الحيز المح�شور بين حدي الطريق المتقابلين وي�شــمل زوايا الروؤية والتقاطعات 

والم�شــاحات المحجــوزة للمرافــق العامــة على طــول الطريق، وقد ي�شــتمل على ممرات الم�شــاة 

والخدمات اإن وجدت.

مم��رات الم�ش��اة والخدم��ات: الحيــز الــذي يف�شل بين الأمــالك وحد الطريق وي�شــتخدم لمرور 

الم�شاة اأو الخدمات اأو كليهما ول ي�شمح بمرور العربات الآلية من خالله.

مواقف ال�شيارات الم�شقوفة: م�شاحات تخ�ش�س لمواقف ال�شيارات على اأن يكون لها �شقف من 

الخر�شانة اأو اأي مواد اإن�شائية اأخرى لحمايتها من كافة العوامل الخارجية.

مواقف ال�شيارات غير الم�شقوفة: م�شاحات تخ�ش�س لمواقف ال�شيارات ولي�س لها �شقف.

مواق��ف ال�ش��يارات متع��ددة االأدوار: اأدوار اأو اأجــزاء مــن اأدوار متكــررة في المبنــى اأو في مباني 

منف�شلة تخ�ش�س لمواقف ال�شيارات.

الواجهات الخدمية: واجهة الأرا�شي التي ُي�شــمح فيها بال�شــتعمالت الخدمية ور�ــس ومحالت 

خدمية وما في حكمها بالدور الأر�شي بعمق معين.

المناط��ق ال�شناعي��ة: المناطــق المخ�ش�شــة لالأغرا�ــس ال�شناعية والإنتاجيــة بمختلف فئاتها 

وخدماتها الم�شاندة من مخازن وم�شتودعات والتي يتم فيها تحويل المواد الخام الم�شنعة و�شبه 

الم�شنعة اإلى منتجات اأخرى.

المناط��ق الزراعي��ة: مناطــق مخ�ش�شــة لال�شــتعمالت الزراعية والأن�شــطة المرتبطــة بها مثل 

البيــوت المحميــة والم�شــاتل والحظائــر وال�شــطبالت والمن�شــاآت المرتبطــة بالثــروة الحيوانية 

والنباتية والمرافق والأن�شطة الترفيهية الم�شاندة كما ي�شمح بال�شتعمالت ال�شكنية وفق �شوابط 

محددة.

المناط��ق الخ�ش��راء: مناطق مخ�ش�شة لال�شــتعمالت الزراعية وال�شــكنية والتجارية والإدارية 

وفق �شوابط محددة وذلك ح�شب خرائط الت�شنيف المعتمدة.

خرائ��ط الت�شني��ف المعتم��دة: خرائــط المخططات التف�شيليــة للمناطق التي ي�شــمح بالتعمير 

فيها وفقًا لقرار الوزير المخت�س، وتت�شمن تحديد مناطق التعمير التي تطبق فيها ال�شتراطات 
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التنظيميــة للتعميــر الــواردة فــي هذا القرار علــى اأرا�شيها، كمــا تو�شح الطــرق العامة وخطوط 

التنظيم اإن وجدت والمناطق المفتوحة والمناطق التي ي�شمح فيها بالتعمير وفقًا ل�شروط تعميرية 

وبنائية خا�شة وكذلك المناطق التي يرجاأ التعمير فيها.

موافق��ة الجه��ات الخدمي��ة: موافقــة ت�شدرهــا الجهــات الحكوميــة ذات العالقة وذلك ح�شــب 

الخت�شا�س.

موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير: موافقة ت�شدرها �شئون التخطيط العمراني، 

بناًء على طلب مالك العقار ب�شالحية الموقع للتعمير �شاملة ال�شتعمالت وال�شتراطات البنائية 

و�شــروط توفيــر مواقــف ال�شــيارات وغيرهــا مــن ال�شــتراطات التنظيميــة للتعميــر وذلــك وفقًا 

للمخططات العمرانية المعتمدة.

المناط��ق غي��ر المخطط��ة UP: مناطــق غير قابلة للتعمير بح�شــب الو�شــع الحالي، مما يتطلب 

تعديل و�شعيات الأرا�شي القائمة بها وربطها ب�شبكات ال�شوارع والبنية التحتية وتوفير الخدمات 

المجتمعية بها.

مناط��ق قي��د الدرا�ش��ة US: مناطق قيد الدرا�شــة التخطيطية وغير قابلــة للتعمير حتى النتهاء 

من درا�شتها.

المناطق العامة الخ�شراء GS : مناطق الم�شاحات الخ�شراء دون اإن�شاءات ترفيهية.

المناطق المحمية PRT: مناطق ل ي�شمح بالتعمير فيها ويجب اأن تبقى كما هي. 

المناط��ق المحفوظ��ة PRV: مناطــق ي�شــمح فيهــا بالتعمير ب�شــروط خا�شة بعــد الح�شول على 

موافقة �شئون التخطيط العمراني وموافقة الجهات الخدمية.

نطاق��ات الحماي��ة: حــدود لبع�ــس المناطــق التي تحمــل ت�شانيــف معتمدة وتتطلب ا�شــتراطات 

تعميرية اإ�شافية.

المالجئ: ماأوى مح�شن ي�شتخدم لالإيواء وتوفير الحماية.

الباب الثاين

املناطق ال�شكنية

الف�شل االأول

RA - )مناطق ال�شكن اخلا�س )اأ

مادة )2(

اال�شتعماالت:

ُي�شمح يف مناطق ال�شكن اخلا�س )اأ( ببناء الفلل، ول ي�شمح فيها بال�شقق ال�شكنية، وفقًا ملا 

تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

11

مادة )3(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شكن اخلا�س )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شــمح ببنــاء ن�شــب اإ�شافيــة ل تزيد على 15% )خم�شــة ع�شــر بالمائة( من م�شــاحة الأر�س   -3

تخ�ش�س لمرافق ال�شــكن فقط، وي�شــمح بالبناء فيها على الحد الخلفي اأو الجانبي من جهة 

واحــدة فقــط على األ يزيد ارتفاعها على دور واحد بحد اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( 

مقا�شًا من من�شوب الر�شيف، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء. 

ي�شــمح بالفتح المبا�شــر على المبنى الرئي�شي وبناء مرافق �شكن منعزلة عن الفيال في حال   -4

كانت مرافق ال�شكن مت�شلة بالمبنى الرئي�شي. 

األ تزيد ن�شبة عمق المرافق على 40% )اأربعين بالمائة( من ال�شلع الآخر.  -5

ل ي�شمح ببناء مرافق لل�شكن دون وجود الوحدة ال�شكنية.  -6

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنى وذلك في الجهة الخلفية من �شــطح المبنى   -7

من بعد خط منت�شف ال�شطح مقا�شًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد على %30 

)ثالثيــن بالمائــة( من م�شــاحة ال�شــطح المبني ول تح�شــب �شمن ن�شــبة البنــاء، واإذا كانت 

م�شــاحة ال�شــطح تقل عن 100 متر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببناء 30 مترًا مربعًا 

)ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.  

ي�شمح بعمل مجل�س خارجي ل تزيد م�شاحته على 10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س   -8

وتح�شــب من ن�شــبة البناء الم�شــموح بها، وي�شمح ببناء المجل�ــس على حد الأر�س الأمامي اأو 

الجانبي اأو الخلفي بحيث ل يزيد طول واجهة المجل�س ومداخل مواقف ال�شيارات الم�شقوفة 

على 50% )خم�شين بالمائة( من طول الواجهة واأل يزيد ارتفاع المجل�س على دور واحد بحد 

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( من من�شــوب الر�شيف. كما ي�شــمح بالفتح المبا�شــر على 

ال�شــارع للمداخل الخارجية والنوافذ الخا�شة بالمجل�س الخارجي، ول ي�شمح ببناء المجل�س 

الخارجي بدون وجود الوحدة ال�شكنية.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -9

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ي�شتخدم ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.
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من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح بال�شتخدامات ال�شكنية بن�شبة 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة ال�شرداب.  

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

مخ�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   ز- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )4(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق ال�شكن اخلا�س )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بعد م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة اأمتار( مــن حد الأر�س   -1

للواجهة الأمامية المطلة على �شارع اأو طريق. 

في حال وقوع الأر�س على اأكثر من �شــارع يكون الرتداد الأمامي بم�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار   -2

)ثالثة اأمتار( من جهة ال�شارع الذي يقع به مدخل العقار.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شــرون   -3

�شنتيمترًا(.

ي�شمح ببناء ال�شرداب على حد الأر�س دون ترك ارتداد.  -4

االرتداد الجانبي والخلفي:

1-  يكــون الرتــداد الجانبي والخلفي للدور الأر�شي بم�شــافة ل تقل عن 2 متر )مترين( من حد 

الأر�س للواجهة الجانبية والخلفية.

ل ي�شــمح بالبــروز العلوي بالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي اإل في حال وقوع العقار على اأكثر   -2

من �شارع حيث ي�شمح بعمل بروزات علوية من جهة ال�شارع الفرعي بحد اأق�شى قدره 1 متر 

)متر واحد(.

ي�شمح ببناء ال�شرداب على حد الأر�س دون ترك ارتداد.  -3
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مادة )5(

االرتفاعات:

 ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق ال�شكن اخلا�س )اأ ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابق )ثالثة طوابــق( وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة   -1

ع�شر مترًا(.

في حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 مترًا )�شتة ع�شر مترًا وخم�شون   -2

�شــنتيمترًا(، ويجــب األ يزيــد ارتفاع اأر�شية الــدور الأر�شي على 1.50 متر )متر وخم�شــين 

�شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع ال�شــور الخارجي عن ارتفــاع الدور الأر�شي، وي�شــمح بزيادة ارتفاع ال�شــور   -3

ب�شرط الح�شول على موافقة لجنة الواجهات.

مادة )6(

تعدد الوحدات:

ي�شمح بتعدد الوحدات ملناطق ال�شكن اخلا�س )اأ( وفقًا لل�شوابط الآتية:

الح�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير مع تغيير ت�شنيف العقار اإلى   -1

.)RAC( مناطق المجمعات ال�شكنية

األ تقل م�شاحة العقار عن 600 متر مربع )�شتمائة متر مربع( واأل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها   -2

عن 32 مترًا )اثنان وثالثين مترًا(.

األ يقل ن�شيب الوحدة الواحدة عن 300 متر مربع )ثالث مائة متر مربع(.  -3

توفير ممر بعر�س 11 مترًا )اإحدى ع�شــر مترًا( في حال توفير مواقف لل�شــيارات في جانب   -4

الممر اأو 8 اأمتار )ثمانية اأمتار( في حال تخ�شي�س مناطق لمواقف ال�شيارات �شمن العقار 

ب�شرط توفير مواقف لل�شيارات ح�شب المعايير المتبعة.

توفيــر مواقــف لل�شــيارات بمعــدل موقفيــن لكل وحــدة �شــكنية و1.5 موقف )واحــد ون�شف   -5

موقف( للزوار لكل وحدة �شكنية. 

توفير �شور وبوابة للعقار.   -6

ي�شمح باإقامة وحدات مت�شلة من جهتين اأو من جهة واحدة اأو منف�شلة.  -7

توفيــر ارتــداد اأمامــي ل يقــل عن 3 اأمتار )ثالثــة اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شــارع،   -8

وتوفير ارتدادات جانبية وخلفية ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

يتكفل مالك العقار باإن�شاء و�شيانة البنية التحتية.  -9
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10- ل ي�شــمح بتق�شــيم العقار في حال عدم ا�شــتيفاء التق�شيم المقترح ل�شروط التق�شيم الواردة 

في المر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير 

ولئحته التنفيذية.

11- في حال زيادة م�شــاحة العقار عن 50،000 متر مربع )خم�شــين األف متر مربع( يتم تقديم 

طلب اعتماد مخطط )Master Plan( لدى �شئون التخطيط العمراني.

مادة )7(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفري موقفني لل�شيارات داخل قطعة الأر�س، ول حت�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة 

البناء.

مادة )8(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )اأ(  اخلا�س  ال�شكن  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

اللتــزام باأحــكام المر�شــوم بقانــون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شــي المعدة   -1

للتعمير والتطوير ولئحته التنفيذية في حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل.

ي�شــمح بالبنــاء على الحد الجانبــي للعقار في جهة واحدة فقط بالن�شــبة لالأرا�شي التي تقل   -2

م�شــاحتها عــن 300 متــر مربــع )ثالثمائــة متر مربــع( اأو يكــون طــول واجهتهــا الأمامية اأو 

الجانبية من 12 مترًا )اثني ع�شر مترا( اإلى 15 مترًا )خم�شة ع�شر مترًا(.

ي�شــمح بالبناء على حد الجارين الجانبيين ويرتد البناء من الجهة الأمامية م�شــافة 3 اأمتار   -3

)ثالثة اأمتار( بالن�شــبة لالأرا�شي التي يكون طول واجهتها الأمامية اأقل من 12 مترًا )اثني 

ع�شــر مترًا( اأو تقل م�شــاحتها عن 200 متر مربع )مائتي متر مربع( وُي�شــمح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى 1.20 )متر وع�شرون �شنتيمترًا(، كما يرتد البناء من 

الجهة الخلفية م�شافة 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(.

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن ومجل�س خارجي بالدور الأر�شي دون ا�شتراط تجميعها في جهة   -4

واحدة، بحيث ل تزيد تلك الم�شــاحة على 50 مترًا مربعًا )خم�شــين مترًا مربعًا( ب�شــرط األ 

تزيد ن�شبة البناء على حدود العقار الخارجي عن 50% )خم�شين بالمائة( متر طولي.

ي�شمح بالبناء فوق مواقف ال�شيارات الم�شقوفة ومرافق ال�شكن والمجل�س الخارجي وبارتفاع   -5

دور واحد وتحت�شب �شمن ن�شبة البناء.
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ي�شمح ببناء برك ال�شباحة على حدود العقار وفي حال ت�شقيف البركة يلزم ترك الرتدادات   -6

القانونية ول ي�شمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة ال�شكنية.

اإمكانيــة ال�شــماح بعمــل درج منف�شل مغلــق �شمن المرافــق الخارجية ول يتم احت�شــابه من   -7

�شمن ن�شبة البناء.

ال�شماح باإ�شافة غرفة وحمام للحار�س بالواجهة الأمامية للفيال ال�شكنية في العقارات التي   -8

تتجاوز م�شاحتها 1500 متر مربع )األف وخم�شمائة متر مربع(.

تطبــق ال�شــروط الــواردة فــي الباب الثاني ع�شــر على الأرا�شــي ذات الواجهــات التجارية اأو   -9

الخدميــة مع ال�شــماح بعمــل بروزات علوية تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شــى قدره 1،20 متر 

)متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة البناء وفقًا 

لأحكام الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار، ويمكن ال�شــماح ببناء وحدة �شكنية بعنوان واحد 

بالأدوار التي تعلو الميزانين ب�شــرط توفير مواقف لل�شــيارات لجميع ال�شتخدامات ال�شكنية 

والتجارية �شمن حدود العقار مع عدم ال�شماح بعمل �شقق �شكنية اأو اإدارية بالأدوار العلوية.

10- ي�شمح ببناء الم�شاعد في الرتدادات ب�شرط عدم فتح اأي نوافذ تطل مبا�شرة على الجيران 

المال�شقين.

11- ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميم الفراغــات الداخلية للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15 

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.

الف�شل الثاين

RB – )مناطق ال�شكن اخلا�س )ب

مادة )9(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق ال�شكن اخلا�س )ب( بناء الفلل وال�شقق ال�شكنية، وفقًا ملا تبينه خرائط 

الت�شنيف املعتمدة.

مادة )10(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شكن اخلا�س )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1
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األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنى وذلك في الجهة الخلفية من �شــطح المبنى   -3

من بعد خط منت�شف ال�شطح مقا�شًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد على %30 

)ثالثيــن بالمائــة( من م�شــاحة ال�شــطح المبني ول تح�شــب �شمن ن�شــبة البنــاء، واإذا كانت 

م�شــاحة الــدور تقــل عن 100متر مربــع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببنــاء 30 مترًا مربعًا 

)ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن ومجل�س خارجي بن�شبة بناء اإ�شافية ل تزيد على 20% )ع�شرين   -4

بالمائــة( من م�شــاحة الأر�ــس، حيث تكون تلك المرافــق على الحد الخلفــي اأو الجانبي من 

جهــة واحــدة فقط ول يزيــد عمق المرافق على 50% )خم�شــين بالمائة( مــن ال�شلع الآخر، 

ول ي�شــمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة ال�شــكنية على األ يزيد ارتفاعها عن دور واحد 

وبارتفاع ل يزيد عن من�شــوب �شــقف الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( 

مقا�شًا من من�شوب الر�شيف، ل تح�شب �شمن ن�شبة البناء. 

ي�شــمح بالفتــح المبا�شــر علــى المبنــى الرئي�شــي فــي حال كانــت المرافــق مت�شلــة بالمبنى   -5

الرئي�شي، كما ي�شمح ببناء مرافق منعزلة عن الوحدة ال�شكنية. 

ي�شمح بعمل مجل�س خارجي للوحدة ال�شكنية على حد الأر�س الأمامي اأو الجانبي اأو الخلفي   -6

بحيث ل يزيد طول واجهة المجل�س ومداخل مواقف ال�شيارات على 50% )خم�شين بالمائة( 

من طول الواجهة واأل يزيد ارتفاع المجل�س على دور واحد بحد اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة 

اأمتار( من من�شــوب الر�شيف. كما ي�شــمح بالفتح المبا�شــر على ال�شــارع للمداخل الخارجية 

والنوافذ الخا�شة بالمجل�س الخارجي. 

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن والمجل�ــس الخارجي في مباني ال�شــقق ال�شــكنية ب�شــرط تطبيق   -7

ال�شتراطات الالزمة.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -8

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ا�شتخدام ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح بال�شتخدامات ال�شكنية بن�شبة 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة ال�شرداب في 

حال كون المبنى عبارة عن فيال. 
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ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

مخ�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   ز- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )11(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق ال�شكن اخلا�س )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بم�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س للواجهة   -1

الأمامية المطلة على �شارع اأو طريق.

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع يرتــد البناء م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة   -2

اأمتار( من جهة ال�شارع الذي يقع به مدخل العقار.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شــرون   -3

�شنتيمترًا(. 

في حال عمل �شقق �شكنية ي�شمح بت�شقيف مواقف ال�شيارات اإلى حدود الأر�س الأمامية على   -4

اأن يرتد البناء في الأدوار العلوية م�شافة 1,80 متر )متر وثمانين �شنتيمترًا( من حد الأر�س 

الأمامي.

 االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بم�شــافة ل تقل عــن 2 متر )متريــن( من حد الأر�ــس للواجهة   -1

الجانبية والخلفية.

ل ي�شــمح بالبــروز العلــوي اإل فــي حــال وقــوع العقار علــى اأكثر من �شــارع حيث ي�شــمح بعمل   -2

بــروزات علويــة تعلــو الدور الأر�شي من جهة ال�شــارع الفرعي بحد اأق�شــى قدره 1 متر )متر 

واحد(.

مادة )12(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق ال�شكن اخلا�س )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابق )ثالثة طوابــق( وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة   -1

ع�شر مترًا(.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

18

في حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شر مترًا وخم�شين   -2

�شــنتيمترًا(، ويجــب األ يزيــد ارتفاع اأر�شية الــدور الأر�شي على 1.50 متر )متر وخم�شــين 

�شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع ال�شــور الخارجي عن ارتفــاع الدور الأر�شي، وي�شــمح بزيادة ارتفاع ال�شــور   -3

ب�شرط الح�شول على موافقة لجنة الواجهات.

مادة )13(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفري موقفني لل�شيارات داخل قطعة الأر�س وتوفري موقفني لكل �شقة �شكنية وموقفني 

مواقف  حت�شب  ول  واخلدمية،  التجارية  لال�شتعمالت  مربع(  مرت  )مائة  مربع  مرت   100 لكل 

ال�شيارات �شمن ن�شبة البناء.

مادة )14(

تعدد الوحدات: 

ي�شمح بتعدد الوحدات ملناطق ال�شكن اخلا�س )ب( وفقًا لل�شوابط الآتية:

الح�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير مع تغيير ت�شنيف العقار اإلى   -1

 .)RBC( مناطق المجمعات ال�شكنية

األ تقل م�شاحة العقار عن 600 متر مربع )�شتمائة متر مربع( واأل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها   -2

عن 32 مترًا )اثنين وثالثين مترًا(.

األ يقل ن�شيب الوحدة الواحدة عن 300 متر مربع )ثالث مائة متر مربع(.  -3

توفيــر ممــر بعر�س 11 مترًا )اأحد ع�شــر متــرًا( في حال توفير مواقف لل�شــيارات في جانب   -4

الممر، اأو 8 اأمتار )ثمانية اأمتار( في حال تخ�شي�س مناطق لمواقف ال�شيارات �شمن العقار 

ب�شرط توفير مواقف لل�شيارات ح�شب المعايير المتبعة.

توفيــر مواقــف لل�شــيارات بمعــدل موقفيــن لكل وحــدة �شــكنية و1.5 موقف )واحــد ون�شف   -5

موقف( للزوار لكل وحدة �شكنية.

توفير �شور وبوابة للعقار.   -6

ي�شمح باإقامة وحدات مت�شلة من جهتين اأو مت�شلة من جهة واحدة اأو منف�شلة.  -7

توفيــر ارتــداد اأمامــي ل يقــل عن 3 اأمتــار )ثالثة اأمتار( مــن حد الأر�س المطل على �شــارع   -8

وتوفير ارتدادات جانبية وخلفية ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.
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يتكفل مالك العقار باإن�شاء و�شيانة البنية التحتية.  -9

10- ل ي�شــمح بتق�شــيم العقار في حال عدم ا�شــتيفاء التق�شيم المقترح ل�شروط التق�شيم الواردة 

في المر�شوم رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير ولئحته 

التنفيذية.

11- في حال زيادة م�شاحة العقار عن 50,000 متر مربع )خم�شين األف متر مربع( يتم تقديم 

طلب اعتماد مخطط )Master Plan( لدى �شئون التخطيط العمراني.

مادة )15(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )ب(  اخلا�س  ال�شكن  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

اللتــزام باأحــكام المر�شــوم بقانــون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شــي المعدة   -1

للتعمير والتطوير ولئحته التنفيذية في حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

ي�شــمح ببناء �شــقق �شــكنية على األ تقل م�شــاحة ال�شــقة الواحدة عن 150 مترًا مربعًا )مائة   -2

وخم�شين مترًا مربعًا(، وتوفير موقفين لكل �شقة �شكنية. 

ي�شــمح بالبنــاء على الحد الجانبــي للعقار في جهة واحدة فقط بالن�شــبة لالأرا�شي التي تقل   -3

م�شــاحتها عــن 300 متــر مربــع )ثالثمائــة متر مربــع( اأو يكــون طــول واجهتهــا الأمامية اأو 

الجانبية من 12 مترًا )اثني ع�شر مترا( اإلى 15 مترًا )خم�شة ع�شر مترًا(.

ي�شــمح بالبناء على حد الجارين الجانبيين ويرتد البناء من الجهة الأمامية م�شــافة 3 اأمتار   -4

)ثالثة اأمتار( بالن�شــبة لالأرا�شي التي يكون طول واجهتها الأمامية اأقل من 12 مترًا )اثني 

ع�شــر مترًا( اأو تقل م�شــاحتها عن 200 متر مربع )مائتي متر مربع( وُي�شــمح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى 1.20 )متر وع�شرين �شنتيمترًا(، كما يرتد البناء من 

الجهة الخلفية م�شافة 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(.

ي�شمح بالبناء فوق مواقف ال�شيارات الم�شقوفة في جهة واحدة فقط ومرافق ال�شكن وبارتفاع   -5

دور واحد وتحت�شب �شمن ن�شبة البناء.

ي�شمح ببناء الم�شاعد في الرتدادات ب�شرط عدم فتح اأي نوافذ تطل مبا�شرة على الجيران   -6

المال�شقين.

ي�شمح ببناء برك ال�شباحة على حدود العقار وفي حال ت�شقيف البركة يلزم ترك الرتدادات   -7

القانونية ول ي�شمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة ال�شكنية.
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ي�شترط في الأرا�شي ذات الواجهات التجارية اأو الخدمية مراعاة ال�شوابط الآتية:   -8

تطبيق ال�شروط الواردة في الباب الثاني ع�شر من هذا القرار مع ال�شماح بعمل بروزات   اأ- 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(، كما 

ي�شمح باإ�شافة ميزانين ول يح�شب �شمن ن�شبة البناء.

مدخله  ممر  ترك  ب�شرط  التجاري  المجمع  بنظام  تجارية  محالت  ببناء  فيها  ي�شمح   ب- 

اأمتار( بين المحالت التجارية  اأمتار )ثالثة   3 من ال�شارع التجاري ل يقل عر�شه عن 

وي�شترط اأن يكون الفتح التجاري لتلك الممرات على الممر مع توفير مواقف لل�شيارات 

ومواقف  التجاري  ال�شتخدام  م�شاحة  من  مربعًا(  مترًا  )خم�شين  مربعًا  مترًا   50 لكل 

لل�شيارات لال�شتخدامات الخرى.

المداخل  ف�شل  اإلى  الحاجة  دون  ال�شتعمالت  باقي  عن  ال�شكنية  الأدوار  ف�شل  يلزم   ج- 

والم�شاعد وال�شاللم، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت. 

ي�شــمح باإ�شافة غرفة وحمام للحار�ــس بالواجهة الأمامية للفيال ال�شــكنية في العقارات التي   -9

تتجاوز م�شاحتها 1500 متر مربع )األف وخم�شمائة متر مربع( في حال وجود �شارع داخلي.

10- ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميم الفراغــات الداخلية للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15 

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.

الف�شل الثالث

PAP - مناطق ال�شقق ال�شكنية اخلا�شة

مادة )16(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق ال�شقق ال�شكنية اخلا�شة ببناء ال�شقق ال�شكنية، ول ي�شمح فيها بالفلل، وفقًا 

ملا تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )17(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شقق ال�شكنية اخلا�شة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2
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ي�شمح ببناء مرافق لل�شكن فوق �شطح المبنى وذلك في الجهة الخلفية من �شطح المبنى من   -3

بعد خط منت�شف ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية من المبنى بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد 

على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شــاحة ال�شــطح المبني ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء، واإذا 

كانــت م�شــاحة الــدور تقل عن 100 متــر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببنــاء 30 مترًا 

مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن ومجل�س خارجي بن�شبة بناء اإ�شافية ل تزيد على 20% )ع�شرين   -4

بالمائــة( من م�شــاحة الأر�ــس، حيث تكون تلك المرافــق على الحد الخلفــي اأو الجانبي من 

جهــة واحــدة فقط ول يزيــد عمق المرافق على 50% )خم�شــين بالمائة( مــن ال�شلع الآخر، 

ول ي�شــمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة ال�شــكنية على األ يزيد ارتفاعها عن دور واحد 

وبارتفاع ل يزيد عن من�شــوب �شــقف الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( 

مقا�شًا من من�شوب الر�شيف، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء.

ي�شــمح بالفتــح المبا�شــر علــى المبنــى الرئي�شــي فــي حال كانــت المرافــق مت�شلــة بالمبنى   -5

الرئي�شي، كما ي�شمح ببناء مرافق منعزلة عن الوحدة ال�شكنية. 

ي�شــمح بعمــل مجل�ــس خارجي على حد الأر�ــس الأمامي اأو الجانبــي اأو الخلفي بحيث ل يزيد   -6

طــول واجهــة المجل�ــس ومداخــل مواقف ال�شــيارات على 50% )خم�شــين بالمائــة( من طول 

الواجهة، واأل يزيد ارتفاع المجل�ــس على دور واحد بحد اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( 

من من�شــوب الر�شيف، كما ي�شمح بالفتح المبا�شر على ال�شارع للمداخل الخارجية والنوافذ 

الخا�شة بالمجل�س الخارجي. 

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -7

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ا�شتخدام ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية.
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مادة )18(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق ال�شقق ال�شكنية اخلا�شة مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بم�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س للواجهة   -1

الأمامية المطلة على �شارع اأو طريق.

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع، يرتد البناء م�شــافة ل تقل عــن 3 اأمتار )ثالثة   -2

اأمتار( من جهة ال�شارع الذي يقع به مدخل العقار.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شــرون   -3

�شنتيمترًا(. 

ي�شمح بت�شقيف مواقف ال�شيارات اإلى حدود الأر�س الأمامية على اأن يرتد البناء في الأدوار   -4

العلوية م�شافة 1,80 متر )متر وثمانين �شنتيمترًا( من حد الأر�س الأمامي.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بم�شــافة ل تقل عــن 2 متر )متريــن( من حد الأر�ــس للواجهة   -1

الجانبية والخلفية.

ل ي�شــمح بالبــروز العلــوي اإل فــي حــال وقــوع العقار علــى اأكثر من �شــارع حيث ي�شــمح بعمل   -2

بــروزات علويــة تعلــو الدور الأر�شي من جهة ال�شــارع الفرعي بحد اأق�شــى قدره 1 متر )متر 

واحد(.

مادة )19(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق ال�شكنية اخلا�شة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابق )ثالثة طوابــق( وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة   -1

ع�شر مترًا(.

في حال بناء �شرداب، يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شتة ع�شر مترًا وخم�شين   -2

�شــنتيمترًا(، ويجــب األ يزيــد ارتفاع اأر�شية الــدور الأر�شي على 1.50 متر )متر وخم�شــين 

�شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع ال�شــور الخارجي عن ارتفــاع الدور الأر�شي، وي�شــمح بزيادة ارتفاع ال�شــور   -3

ب�شرط الح�شول على موافقة لجنة الواجهات.
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 مادة )20(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفري مواقف �شيارات داخل قطعة الأر�س مبعدل موقفني لكل �شقة �شكنية وموقفني لكل 

100 مرت مربع )مائة مرت مربع( لال�شتعمالت التجارية واخلدمية، ول حت�شب مواقف ال�شيارات 

�شمن ن�شبة البناء.

مادة )21(

ا�شتراطات خا�شة:

اإىل ال�شوابط  يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق ال�شقق ال�شكنية اخلا�شة بالإ�شافة 

ال�شابقة، ما ياأتي:

اللتــزام باأحــكام المر�شــوم بقانــون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شــي المعدة   -1

للتعمير والتطوير ولئحته التنفيذية في حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

ي�شمح ببناء برك ال�شباحة على حدود العقار وفي حال ت�شقيف البركة يلزم ترك الرتدادات   -2

القانونية، ول ي�شمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة ال�شكنية.

ي�شــمح ببناء �شــقق �شــكنية على األ تقل م�شــاحة ال�شــقة الواحدة عن 150 مترًا مربعًا )مائة   -3

وخم�شين مترًا مربعًا( وتوفير موقفين لكل �شقة �شكنية. 

ي�شــمح بالبنــاء على الحد الجانبــي للعقار في جهة واحدة فقط بالن�شــبة لالأرا�شي التي تقل   -4

م�شــاحتها عــن 300 متــر مربــع )ثالثمائــة متر مربــع( اأو يكــون طــول واجهتهــا الأمامية اأو 

الجانبية من 12 مترًا )اثني ع�شر مترًا( اإلى 15 مترًا )خم�شة ع�شر مترًا(.

ي�شــمح بالبناء على حد الجارين الجانبيين ويرتد البناء من الجهة الأمامية م�شــافة 3 اأمتار   -5

)ثالثة اأمتار( بالن�شــبة لالأرا�شي التي يكون طول واجهتها الأمامية اأقل من 12 مترًا )اثني 

ع�شــر مترًا( اأو تقل م�شــاحتها عن 200 متر مربع )مائتي متر مربع( وُي�شــمح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى 1.20 )متر وع�شرين �شنتيمترًا(، كما يرتد البناء من 

الجهة الخلفية م�شافة 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(.

ي�شمح بالبناء فوق مواقف ال�شيارات الم�شقوفة ومرافق ال�شكن والمجل�س الخارجي في جهة   -6

واحدة فقط وبارتفاع دور واحد، وتحت�شب �شمن ن�شبة البناء.

ي�شمح ببناء الم�شاعد في الرتدادات ب�شرط عدم فتح اأي نوافذ تطل مبا�شرة على الجيران   -7

المال�شقين.

ي�شترط في الأرا�شي ذات الواجهات التجارية اأو الخدمية مراعاة ال�شوابط الآتية:  -8

تطبيق ال�شروط الواردة في الباب الثاني ع�شر من هذا القرار مع ال�شماح بعمل بروزات   اأ- 
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علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(، كما 

ي�شمح باإ�شافة ميزانين ول يح�شب �شمن ن�شبة البناء طبقًا لأحكام الباب الثاني ع�شر 

من هذا القرار.

مدخله  ممر  ترك  ب�شرط  التجاري  المجمع  بنظام  تجارية  محالت  ببناء  فيها  ي�شمح   ب- 

من ال�شارع التجاري ل يقل عر�شه عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( بين المحالت التجارية، 

وي�شترط اأن يكون الفتح التجاري لتلك الممرات على الممر، مع توفير مواقف لل�شيارات 

ومواقف  التجاري  ال�شتخدام  م�شاحة  من  مربعًا(  مترًا  )خم�شين  مربعًا  مترًا   50 لكل 

لل�شيارات لال�شتخدامات الأخرى.

المداخل  ف�شل  اإلى  الحاجة  دون  ال�شتعمالت  باقي  عن  ال�شكنية  الأدوار  ف�شل  يلزم   ج- 

والم�شاعد وال�شاللم، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت.

الف�شل الرابع

RV - مناطق الفلل ال�شكنية

مادة )22(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق الفلل ال�شكنية ببناء الفلل، ول ي�شمح فيها بال�شقق ال�شكنية، وفقًا ملا تبينه 

خرائط الت�شنيف املعتمدة.

 

مادة )23(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الفلل ال�شكنية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 120% )مائة وع�شرين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

ي�شــمح ببنــاء ن�شــب اإ�شافيــة ل تزيد على 15% )خم�شــة ع�شــر بالمائة( من م�شــاحة الأر�س   -3

تخ�ش�س لمرافق ال�شــكن فقط، وي�شــمح بالبناء فيها على حد الجار الجانبي اأو الخلفي من 

جهة واحدة فقط ول يزيد عمق المرافق على 50% )خم�شين بالمائة( من ال�شلع الآخر، ول 

ي�شمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة ال�شكنية، على األ يزيد ارتفاعه على دور واحد بحد 

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( مقا�شــًا من من�شــوب الر�شيف، ول تح�شــب �شمن ن�شــبة 

البناء. 

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنى وذلك في الجهة الخلفية من �شــطح المبنى   -4
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من بعد خط منت�شف ال�شطح مقا�شًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد على %30 

)ثالثين بالمائة( من م�شــاحة ال�شــطح المبني ل تح�شــب �شمن ن�شبة البناء، وتكون بارتفاع 

م�شتوى 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى. 

ي�شمح بعمل مجل�س خارجي ل تزيد م�شاحته على 10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س   -5

وتح�شــب من ن�شــبة البناء الم�شــموح بها، وي�شمح ببناء المجل�ــس على حد الأر�س الأمامي اأو 

الجانبي اأو الخلفي بحيث ل يزيد طول واجهة المجل�س ومداخل مواقف ال�شيارات الم�شقوفة 

على 50% )خم�شين بالمائة( من طول الواجهة واأل يزيد ارتفاع المجل�س عن دور واحد بحد 

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( من من�شــوب الر�شيف. كما ي�شــمح بالفتح المبا�شــر على 

ال�شارع للمداخل الخارجية والنوافذ الخا�شة بالمجل�س الخارجي.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -6

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ا�شتخدام ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح بال�شتخدامات ال�شكنية بن�شبة 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة ال�شرداب. 

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

مخ�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   ز- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )24(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق الفلل ال�شكنية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

يكــون الرتــداد الأمامي للــدور الأر�شي بم�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شــة اأمتار( من حد   -1

الأر�س للواجهة الأمامية المطلة على �شارع اأو طريق. 

في حال وقوع الأر�س على اأكثر من �شــارع يكون الرتداد الأمامي بم�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار   -2

)خم�شة اأمتار( من جهة ال�شارع الذي يقع به مدخل العقار.
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ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شــرين   -3

�شنتيمترًا(.

ي�شمح ببناء ال�شرداب على حد الأر�س دون ترك ارتداد.  -4

االرتداد الجانبي والخلفي:

1-  يكون الرتداد الجانبي والخلفي للدور الأر�شي بم�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من 

حد الأر�س للواجهة الجانبية والخلفية.

ل ي�شــمح بالبــروز العلوي بالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي اإل في حال وقوع العقار على اأكثر   -2

من �شارع، حيث ي�شمح بعمل بروزات علوية من جهة ال�شارع الفرعي بحد اأق�شى قدره 1 متر 

)متر واحد(.

ي�شمح ببناء ال�شرداب على حد الأر�س دون ترك ارتداد.  -3

مادة )25(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق الفلل ال�شكنية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على طابقين اثنين وبحد اأق�شى قدره 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار(.  -1

2-  في حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 11.50 مترًا )اأحد ع�شر مترًا وخم�شين 

�شــنتيمترًا(، ويجــب األ يزيــد ارتفاع اأر�شية الــدور الأر�شي على 1.50 متر )متر وخم�شــين 

�شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف. 

األ يزيد ارتفاع ال�شور الخارجي عن الدور الأر�شي، وي�شمح بزيادة الرتفاع ب�شرط الح�شول   -3

على موافقة لجنة الواجهات.

مادة )26(

مواقف ال�شيارات:

 يلزم توفري موقفني لل�شيارات لكل وحدة داخل قطعة الأر�س، ول حت�شب مواقف ال�شيارات 

�شمن ن�شبة البناء.

مادة )27(

تعدد الوحدات:

ي�شمح بتعدد الوحدات ملناطق الفلل ال�شكنية، وفقًا لل�شوابط الآتية:
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الح�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير مع تغيير ت�شنيف العقار اإلى   -1

.)RVC( مناطق المجمعات ال�شكنية

األ تقــل م�شــاحة العقــار عن 1000 متر مربع )األــف متر مربع( وب�شــرط األ يقل طول اأ�شغر   -2

�شلع فيها عن 32 مترًا )اثنين وثالثين مترًا(.

األ يقل ن�شيب الوحدة الواحدة عن 600 متر مربع )�شتمائة متر مربع(.  -3

توفيــر ممــر بعر�س 11 مترًا )اأحد ع�شــر متــرًا( في حال توفير مواقف لل�شــيارات في جانب   -4

الممر اأو 8 اأمتار )ثمانية اأمتار( في حال تخ�شي�س مناطق لمواقف ال�شيارات �شمن العقار 

ب�شرط توفير مواقف لل�شيارات ح�شب المعايير المتبعة.

توفيــر مواقــف لل�شــيارات بمعــدل موقفيــن لكل وحــدة �شــكنية و1.5 موقف )واحــد ون�شف   -5

موقف( للزوار لكل وحدة �شكنية. 

توفير �شور وبوابة للعقار.   -6

ي�شمح باإقامة وحدات مت�شلة من جهتين اأو مت�شلة من جهة واحدة اأو منف�شلة.  -7

توفيــر ارتــداد اأمامــي ل يقــل عن 3 اأمتار )ثالثــة اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شــارع،   -8

وتوفير ارتدادات جانبية وخلفية ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

يتكفل مالك العقار باإن�شاء و�شيانة البنية التحتية.  -9

10- ل ي�شــمح بتق�شــيم العقــار فــي حال عدم تما�شــي التق�شــيم المقتــرح مع الالئحــة التنفيذية 

للتق�شيم.

11- في حال زيادة م�شــاحة العقار عن 50،000 متر مربع )خم�شــين األف متر مربع( يتم تقديم 

طلب اعتماد مخطط )Master Plan( لدى �شئون التخطيط العمراني.

مادة )28(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق الفلل ال�شكنية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما 

ياأتي:

ي�شمح ببناء برك ال�شباحة على حدود العقار، وفي حال ت�شقيف البركة يلزم ترك الرتدادات   -1

القانونية.

ال�شماح باإ�شافة غرفة وحمام للحار�س بالواجهة الأمامية للفيال ال�شكنية في العقارات التي   -2

تتجــاوز م�شــاحتها 1500 متــر مربع )األفًا وخم�شــمائة متر مربع(، ول ي�شــمح ببناء المرافق 

بدون وجود الوحدة ال�شكنية.
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ي�شــمح بالبناء فوق مواقف ال�شــيارات الم�شــقوفة ومرافق ال�شــكن والمجل�ــس الخارجي لكل   -3

وحدة وبارتفاع دور واحد، وتحت�شب �شمن ن�شبة البناء.

ي�شمح ببناء الم�شاعد في الرتدادات ب�شرط عدم فتح اأي نوافذ تطل مبا�شرة على الجيران   -4

المال�شقين.

ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميــم الفراغات الداخليــة للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15   -5

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.

الف�شل اخلام�س

 RHA - )مناطق ال�شكن املت�شل )اأ

مادة )29(

اال�شتعماالت: 

ي�شمح يف مناطق ال�شكن املت�شل )اأ( ببناء الفلل، ول ي�شمح فيها بال�شقق ال�شكنية، وفقًا ملا 

تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )30(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شكن املت�شل )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 210% )مائتي وع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

ي�شــمح ببنــاء مرافق لل�شــكن فوق ال�شــطح المبني وذلك فــي الجهة الخلفية مــن المبنى من   -3

ال�شــطح من بعد خط منت�شف ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد 

على 30% )ثالثين بالمائة( من ال�شــطح المبني، ول تح�شــب �شمن ن�شــبة البناء، واإذا كانت 

م�شــاحة الــدور تقل عــن 100 متر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببنــاء 30 مترًا مربعًا 

)ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.  

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -4

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ا�شتخدام ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.
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 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1،50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح بال�شتخدامات ال�شكنية بن�شبة 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة ال�شرداب. 

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

مخ�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   ز- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شمح ببناء مرافق خارجية بالدور الأر�شي بن�شبة بناء اإ�شافية ل تزيد على 50% )خم�شين   -5

بالمائة( من م�شاحة الأر�س على الحد الخلفي فقط من العقار بارتفاع دورين وبحد اأق�شى 

10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( ويمكن اأن تكون منف�شلة اأو مت�شلة بالمبنى الرئي�شي.

مادة )31(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق ال�شكن املت�شل )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

 االرتداد االأمامي:

يكــون الرتــداد الأمامــي للــدور الأر�شي بم�شــافة ل تقل عــن 3 اأمتار )ثالثة اأمتــار( من حد   -1

الأر�س للواجهة الأمامية المطلة على �شارع اأو طريق. 

في حال وقوع الأر�س على اأكثر من �شــارع يكون الرتداد الأمامي بم�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار   -2

)ثالثة اأمتار( من جهة ال�شارع الذي يقع به مدخل العقار.

3-  ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شــرون 

�شنتيمترًا(.

ي�شمح ببناء ال�شرداب على حد الأر�س دون ترك ارتداد.  -4

االرتداد الجانبي:

1-  ُي�شمح ببناء الدور الأر�شي على حدي الأر�س الجانبيين.

2-  في حال عمل فتحات مطلة على الجار الجانبي، يلزم ترك مناور )اأفنية داخلية وخارجية( 

ح�شبما تن�س عليه الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم 

)13( ل�شنة 1977.

3-  في حال وقوع المبنى على اأكثر من �شــارع ي�شــمح بالبناء على الحدين الجانبين، ول ي�شــمح 

بعمل بروزات علوية.
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االرتداد الخلفي:

1-  ُي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س الخلفي.

2-  ل ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

3-  في حال وقوع الأر�س جهة الرتداد الخلفي على �شارع ي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور 

الأر�شي من جهة ال�شارع الفرعي بحد اأق�شى قدره 1 متر )متر واحد(.

مادة )32(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق ال�شكن املت�شل )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

1-  األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابــق )ثالثة طوابق( وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة 

ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شر 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

األ يزيد ارتفاع ال�شــور الخارجي عن ارتفاع الدور الأر�شي، وي�شــمح بزيادة الرتفاع ب�شــرط   -3

الح�شول على موافقة لجنة الواجهات.

مادة )33(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفير مواقف �شيارات داخل قطعة الأر�س بمعدل موقفين للوحدة ال�شكنية )فيال(، ول   -1

تح�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة البناء.

ي�شــمح بت�شــقيف موقــف واحــد اأو بن�شــبة ل تتجــاوز 50% )خم�شــين بالمائــة( مــن الواجهة   -2

الأمامية فقط.

فــي حــال عمــل اأكثر من موقــف اأو فتح الواجهة الأمامية ي�شــمح بالبناء علــى موقف واحد اأو   -3

بن�شبة ل تتجاوز 50% )خم�شين بالمائة( من الواجهة الأمامية فقط في حال الفلل ال�شكنية.

مادة )34(

ا�شتراطات خا�شة: 

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق ال�شكن املت�شل )اأ( بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:
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تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -1

التجاريــة اأو الخدمية مع ال�شــماح بعمل بروزات علوية تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 

1،20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شــبة 

البناء. 

يلــزم ف�شــل الأدوار ال�شــكنية عــن باقــي ال�شــتعمالت دون الحاجــة اإلــى ف�شــل المداخــل   -2

والم�شاعد وال�شاللم، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت.

ي�شمح ببناء الم�شاعد في الرتدادات ب�شرط عدم فتح اأي نوافذ تطل مبا�شرة على الجيران   -3

المال�شقين.

ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميــم الفراغات الداخليــة للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15   -4

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.

الف�شل ال�شاد�س

 RHB - )مناطق ال�شكن املت�شل )ب

مادة )35(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق ال�شكن املت�شل )ب( بناء الفلل وال�شقق ال�شكنية، وفقًا ملا تبينه خرائط 

الت�شنيف املعتمدة.

مادة )36(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شكن املت�شل )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 300% )ثالثمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

تكون الن�شــب المذكورة �شــاملة جميع المباني بما فيها الليوان، والخدمات، واآبار ال�شــاللم،   -3

والم�شاعد.

ي�شــمح ببنــاء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنــى، وذلك في الجهــة الخلفية مــن المبنى من   -4

ال�شــطح من بعد خط منت�شف ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد 

على 30% )ثالثين بالمائة( من دور ال�شــطح المبني ل تح�شــب من �شمن ن�شــبة البناء، واإذا 
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كانــت م�شــاحة الــدور تقل عــن 100متر مربــع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببنــاء 30 مترًا 

مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -5

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ا�شتخدام ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح بال�شتخدامات ال�شكنية بن�شبة 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة ال�شرداب في 

حال كون المبنى عبارة عن فيال. 

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

مخ�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   ز- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )37(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق ال�شكن املت�شل )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شي على حد الأر�س الأمامي للواجهــة الأمامية لالأر�س، ما لم يكن   -1

هناك خط بناء معتمد اأو خط تنظيم - ح�شب المخططات التف�شيلية - يلزم التقيد به.

ي�شــمح بعمــل بــروزات علويــة تعلو الــدور الأر�شي علــى اأن يكون الحــد الأق�شــى للبروز %10   -2

)ع�شــرة بالمائــة( مــن عر�ــس الطريــق ول يتجــاوز 1,20 متر )مترًا وع�شــرين �شــنتيمترًا( 

وبارتفــاع 4.50 متــر )اأربعــة اأمتــار وخم�شــون �شــنتيمترًا( علــى الأقــل مــن من�شــوب �شــطح 

الر�شيف، وذلك في حال وقوع العقار على طريق عر�شه 6 اأمتار )�شتة اأمتار( اأو اأكثر. 

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س اجلانبي واخللفي، ويف حال عمل فتحات مطلة على اجلار 

اأو خارجية( ح�شبما تن�س عليه الالئحة  اأو اخللفي، يلزم ترك مناور )اأفنية داخلية  اجلانبي 

التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977.
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مادة )38(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق ال�شكن املت�شل )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابــق )ثالثة طوابق( وبحــد اأق�شى قدره 15 متر )خم�شــة   -1

ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شر 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

مادة )39(

مواقف ال�شيارات:

1- يلــزم توفيــر مواقف �شــيارات داخل قطعة الأر�ــس بمعدل موقفين للوحدة ال�شــكنية )فيال(، 

وتوفير موقف واحد لكل �شقة �شكنية، ول تح�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة البناء.

ي�شمح بت�شقيف موقف واحد اأو بن�شبة ل تتجاوز 40% )اأربعين بالمائة( من الواجهة الأمامية   -2

فقــط، وفــي حــال عمل اأكثر من موقــف اأو فتح الواجهة الأمامية ال�شــماح بالبناء على موقف 

واحــد اأو بن�شــبة ل تتجاوز 40% )اأربعين بالمائة( مــن الواجهة الأمامية فقط في حال الفلل 

ال�شكنية.

ُي�شمح بت�شقيف مواقف ال�شيارات اإلى حدود الأر�س الأمامية في حال عمل �شقق �شكنية على   -3

اأن يرتد البناء في الأدوار العلوية م�شافة 1.8 متر )متر وثمانين �شنتيمترًا( من حد الأر�س 

الأمامي. 

ُتعفى الأرا�شي التالية من توفير مواقف لل�شيارات:  -4

الأرا�شي المطلة على �شارع يقل عر�شه عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار(، مقا�شًا من خط تنظيم   اأ- 

ال�شارع - اإن وجد - اأو الم�شافة بين حد الأر�س المطل على ال�شارع والملكية المقابلة له، 

اأما في حال وقوع الأر�س على �شارعين يزيد عر�شهما على 6 اأمتار )�شتة اأمتار( فيكون 

توفير مواقف ال�شيارات عن طريق الرتداد جهة ال�شارع الأعر�س في حال ال�شماح بعمل 

مداخل عليه.

 ب- الأرا�شي التي تقل طول واجهاتها المطلة على ال�شارع المت�شل ب�شبكة الطرق المعتمدة 

عن 8 اأمتار )ثمانية اأمتار(.

ن�شبة  فيها  تزيد  التي  القائمة  التجارية  الواجهات  ذات  بالمناطق  الواقعة  الأرا�شي   ج- 

الأرا�شي المبنية على 50% )خم�شين بالمائة( من اإجمالي طول ال�شارع والتي تكون مطلة 
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اأما في حال وقوع الأر�س على �شارعين يزيد عر�س ال�شارع الفرعي  على �شارع واحد، 

منهما على 6 اأمتار )�شتة اأمتار( يلزم توفير مواقف ال�شيارات عن طريق الرتداد جهة 

ال�شارع الفرعي ب�شرط األ يقل طول الأر�س جهة ال�شارع الفرعي عن 12 مترًا )اثني ع�شر 

مترًا(.

مادة )40(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )ب(  املت�شل  ال�شكن  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

ي�شــمح ببناء �شــقق �شكنية على األ تقل م�شاحة ال�شقة الواحدة عن 100 متر مربع )مائة متر   -1

مربع(.

ل ُي�شمح ببناء ال�شقق ال�شكنية على العقار في الحالت التي تقل فيها م�شاحات قطع الأرا�شي   -2

عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(. 

ل ي�شــمح ببناء ال�شــقق ال�شــكنية في حال عدم اإمكانية توفير مواقف لل�شــيارات �شمن حدود   -3

العقار.

في حال توفير مواقف لل�شيارات بالدور الأر�شي يعو�س عنها بال�شماح بالبناء في دور اإ�شافي   -4

بم�شاحة ت�شاوي الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -5

التجاريــة اأو الخدمية مع ال�شــماح بعمل بروزات علوية تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 

1،20 متر )متر وع�شــرين �شــنتيمترًا(، كما ي�شمح باإ�شافة ميزانين، ول يح�شب �شمن ن�شبة 

البناء طبقًا لأحكام الباب الثاني ع�شر من هذا القرار. 

يلــزم ف�شــل الأدوار ال�شــكنية عــن باقــي ال�شــتعمالت دون الحاجــة اإلــى ف�شــل المداخــل   -6

والم�شاعد وال�شاللم. وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت.

ي�شــمح ببنــاء الم�شاعــد �شمن حدود العقار ب�شــرط عدم فتــح اأي نوافذ تطل مبا�شــرة على   -7

الجيران المال�شقين.

ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميــم الفراغات الداخليــة للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15   -8

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

35

الف�شل ال�شابع

 RAP - مناطق ال�شقق ال�شكنية املت�شلة

مادة )41(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق ال�شقق ال�شكنية املت�شلة ببناء ال�شقق ال�شكنية، ول ي�شمح فيها بالفلل، وفقًا 

ملا تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )42(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شقق ال�شكنية املت�شلة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 300% )ثالثمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ت�شــمل الن�شــب المذكــورة جميــع المبانــي بمــا فيهــا الليــوان، والخدمــات، واآبــار ال�شــاللم،   -3

والم�شاعد.

ي�شــمح ببنــاء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنــى، وذلك في الجهــة الخلفية مــن المبنى من   -4

ال�شــطح من بعد خط منت�شف ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد 

علــى 30% )ثالثيــن بالمائــة( مــن دور ال�شــطح المبني، ول تح�شــب من �شمن ن�شــبة البناء، 

واإذا كانت م�شاحة الدور تقل عن 100متر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شمح ببناء 30 مترًا 

مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.  

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -5

لل�شوابط الآتية: 

 اأ- احل�شول على موافقة اجلهات اخلدمية.

 ب- ي�شتخدم ال�شرداب ملرافق ال�شكن اأو ملواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل حت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء املذكورة امل�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  اأو من خارج  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   هـ- 

مخ�ش�شًا لمرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   و- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.
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مادة )43(

االرتدادات: 

ي�شترط في ارتدادات البناء لمناطق ال�شقق ال�شكنية المت�شلة مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شي على حد الأر�س الأمامي للواجهــة الأمامية لالأر�س، ما لم يكن   -1

هناك خط بناء معتمد اأو خط تنظيم - ح�شب المخططات التف�شيلية - يلزم التقيد به.

ُي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي على اأن يكون الحد الأق�شى للبروز 10% )ع�شرة   -2

بالمائة( من عر�س الطريق ول يتجاوز 1,20 متر )متر وع�شرين �شنتيمترًا( وبارتفاع 4.50 

متر )اأربعة اأمتار وخم�شــين �شــنتيمترًا( على الأقل من من�شــوب �شــطح الر�شيف، وذلك في 

حال وقوع العقار على طريق عر�شه 6 اأمتار )�شتة اأمتار( اأو اأكثر. 

 االرتداد الجانبي والخلفي:

فتحات مطلة على اجلار  واخللفي ويف حال عمل  الأر�س اجلانبي  بالبناء على حد  ي�شمح 

اأو خارجية( ح�شبما تن�س عليه الالئحة  اأو اخللفي، يلزم ترك مناور )اأفنية داخلية  اجلانبي 

التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977.

مادة )44(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق ال�شقق ال�شكنية املت�شلة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابــق )ثالثة طوابق( وبحــد اأق�شى قدره 15 متر )خم�شــة   -1

ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شر 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

مادة )45(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم توفيــر مواقف �شــيارات داخل قطعة الأر�س بمعدل موقف واحد لكل �شــقة �شــكنية، ول   -1

تح�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة البناء.

ي�شمح بت�شقيف مواقف ال�شيارات اإلى حدود الأر�س الأمامية على اأن يرتد البناء في الأدوار   -2

العلوية م�شافة 1.8 متر )متر وثمانين �شنتيمترًا( من حد الأر�س الأمامي.
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مادة )46(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  املت�شلة  ال�شكنية  ال�شقق  ملناطق  ال�شرتاطات اخلا�شة  يراعى يف 

ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقل م�شاحة ال�شقة الواحدة عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.   -1

فــي حــال توفيــر مواقف لل�شــيارات بالــدور الأر�شي يعو�س عنها بال�شــماح بالبنــاء في الدور   -2

الرابع بم�شاحة ت�شاوي الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -3

التجاريــة اأو الخدمية مع ال�شــماح بعمل بروزات علوية تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 

1,20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شــبة 

البناء طبقًا لأحكام الباب الثاني ع�شر من هذا القرار. 

يلــزم ف�شــل الأدوار ال�شــكنية عــن باقــي ال�شــتعمالت دون الحاجــة اإلــى ف�شــل المداخــل   -4

والم�شاعد وال�شاللم، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت.

ي�شــمح ببنــاء الم�شاعــد �شمن حدود العقار ب�شــرط عدم فتــح اأي نوافذ تطل مبا�شــرة على   -5

الجيران المال�شقين.

الف�شل الثامن 

RG - مناطق ال�شكن احلدائقي

مادة )47(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق ال�شكن احلدائقي ببناء الفلل، ول ي�شمح فيها بال�شقق ال�شكنية، وفقًا ملا 

تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )48(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شكن احلدائقي مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء الكلية على 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س لال�شــتخدام   -1

ال�شكني.

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60 % )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة للت�شــجير والأر�شفة والممرات المخ�ش�شة للم�شــي عن %15   -3

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شاحة الأر�س، وتكون �شمن حدود العقار.
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ي�شــمح ببناء ن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 5% )خم�شــة بالمائة( ت�شتخدم كمرافق خا�شة بكل   -4

وحــدة �شــكنية بالطابق الأر�شي، وي�شــمح ببنــاء المرافق على حد الجــار الجانبي اأو الخلفي 

للمبنى من جهة واحدة فقط وفي جميع الأحوال ُي�شمح بالفتح المبا�شر للمرافق على المبنى 

الرئي�شي في حال ات�شالها بالمبنى، كما يجب األ يزيد ارتفاع المرافق على دور واحد وبحد 

اأق�شى 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(، ول ُتحت�شب �شمن ن�شبة البناء. 

ي�شــمح بالبناء فوق مواقف ال�شــيارات الم�شــقوفة ومرافق ال�شــكن والمجل�ــس الخارجي لكل   -5

وحدة في جهة واحدة فقط وبارتفاع دور واحد، وتحت�شب �شمن ن�شبة البناء.

ُي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنى، وذلك في الجهة الخلفية من �شــطح المبنى   -6

مــن بعــد خط منت�شف ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهــة الأمامية بن�شــبة اإ�شافيــة ل تزيد على 

30% )ثالثيــن بالمائــة( مــن م�شــاحة ال�شــطح المبني، ول تح�شــب �شمن ن�شــبة البناء، على 

اأن تكــون مجمعــة فــي جهــة واحدة. واإذا كانت م�شــاحة الدور تقل عن 100 متــر مربع )مائة 

متــر مربع( فاإنه ي�شــمح ببناء 30 مترًا مربعًا )ثالثين مترًا مربعــًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار 

)اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.

ُي�شــمح بعمــل مجل�ــس خارجي اأو �شالة متعــددة الأغرا�س ومرافق ترفيهيــة مجمعة بحيث ل   -7

تزيد ن�شبتها على 10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س، ول ُتحت�شب �شمن ن�شبة البناء 

الم�شــموح بها. وُي�شــمح ببناء المجل�ــس على حد الأر�س الأمامي اأو الجانبي اأو الخلفي بحيث 

ل يزيد طول المجل�ــس على 25% )خم�شــة وع�شــرين بالمائة( من طول واجهة الأر�س وبحد 

اأق�شــى 30 متــرًا )ثالثيــن مترًا(، وبارتفاع حــد اأق�شى 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( من من�شــوب 

الر�شيف، كما ُي�شمح بالفتح المبا�شر لمداخل المجل�س ونوافذه من جهة الطريق العام.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -8

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- ا�شتخدام ال�شرداب لمرافق ال�شكن اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح بال�شتخدامات ال�شكنية بن�شبة 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة ال�شرداب. 

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

مخ�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

اأو الجانبي ب�شرط الح�شول  ال�شيارات على الحد الأمامي  ي�شمح ببناء منحدر لدخول   ز- 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.
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مادة )49(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق ال�شكن احلدائقي مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بم�شــافة ل تقــل عن 5 اأمتــار )خم�شــة اأمتار( من حــد الأر�س   -1

للواجهة الأمامية المطلة على �شارع اأو طريق.  

في حال وقوع الأر�س على اأكثر من �شــارع يكون الرتداد الأمامي بم�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار   -2

)خم�شة اأمتار( من جهة ال�شارع الذي يقع به مدخل العقار.

3-  ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1,20 متر )متر وع�شــرون 

�شنتيمترًا(.

4-  ي�شمح ببناء ال�شرداب على حد الأر�س دون ترك ارتداد.

االرتداد الجانبي والخلفي:

1-  يكون الرتداد الجانبي والخلفي للدور الأر�شي بم�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من 

حد الأر�س للواجهة الجانبية والخلفية.

ل ي�شــمح بالبــروز العلوي بالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي اإل في حال وقوع العقار على اأكثر   -2

من �شارع حيث ي�شمح بعمل بروزات علوية من جهة ال�شارع الفرعي بحد اأق�شى قدره 1 متر 

)متر واحد(.

مادة )50(

االرتفاعات: 

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق ال�شكن احلدائقي مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على طابقين وبحد اأق�شى قدره 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار(.  -1

في حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 11.50 متر)اأحد ع�شــر مترًا وخم�شــين   -2

�شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -3

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع ال�شــور الخارجي عن ارتفاع الدور الأر�شي وي�شــمح بزيادة الرتفاع ب�شــرط   -4

الح�شول على موافقة لجنة الواجهات.
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مادة )51(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفري موقفني لل�شيارات داخل قطعة الأر�س، ول حت�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة 

البناء.

مادة )52(

تعدد الوحدات:

ي�شمح بتعدد الوحدات ملناطق ال�شكن احلدائقي وفقًا لل�شوابط الآتية:

الح�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير مع تغيير ت�شنيف العقار اإلى   -1

.)RGC( مناطق المجمعات ال�شكنية

األ تقــل م�شــاحة العقــار عــن 1500 متر مربع )األف وخم�شــمائة متر مربع( وب�شــرط األ يقل   -2

طول اأ�شغر �شلع فيها عن 30 مترًا )ثالثين مترًا(.

األ يقل ن�شيب الوحدة الواحدة عن 500 متر مربع )خم�شمائة متر مربع(.  -3

توفيــر ممــر بعر�س 11 مترًا )اأحد ع�شــر متــرًا( في حال توفير مواقف لل�شــيارات في جانب   -4

الممر اأو 8 اأمتار )ثمانية اأمتار( في حال تخ�شي�س مناطق لمواقف ال�شيارات �شمن العقار 

ب�شرط توفير مواقف لل�شيارات ح�شب المعايير المتبعة.

توفيــر مواقــف لل�شــيارات بمعــدل موقفيــن لكل وحــدة �شــكنية و1.5 موقف )واحــد ون�شف   -5

موقف( للزوار لكل وحدة �شكنية. 

توفير �شور وبوابة للعقار.   -6

ي�شمح باإقامة وحدات مت�شلة من جهتين اأو مت�شلة من جهة واحدة اأو منف�شلة.  -7

توفيــر ارتــداد اأمامي ل يقل عن 5 اأمتار )خم�شــة اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شــارع،   -8

وتوفير ارتدادات جانبية وخلفية ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

يتكفل مالك العقار باإن�شاء و�شيانة البنية التحتية.  -9

10- ل ي�شــمح بتق�شــيم العقار في حال عدم ا�شــتيفاء التق�شيم المقترح ل�شروط التق�شيم الواردة 

في المر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير 

ولئحته التنفيذية.

11- في حال زيادة م�شاحة العقار عن 50,000 متر مربع )خم�شين األف متر مربع( يتم تقديم 

طلب اعتماد مخطط )Master Plan( لدى �شئون التخطيط العمراني.
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مادة )53(

ا�شتراطات خا�شة:

اللتــزام باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم   -1

الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير في حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل.

ُي�شمح باإ�شافة غرفة وحمام للحار�س بالواجهة الأمامية في العقارات التي تتجاوز م�شاحاتها   -2

1500 متر مربع )األف وخم�شمائة متر مربع(.

ي�شمح ببناء الم�شاعد في الرتدادات ب�شرط عدم فتح اأي نوافذ تطل مبا�شرة على الجيران   -3

المال�شقين.

ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميــم الفراغات الداخليــة للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15   -4

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.

الباب الثالث

مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات

الف�شل االأول

BA - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات اأ

مادة )54(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )اأ( بال�شتعمالت ال�شكنية، اأو التجارية، 

الت�شنيف  تبينه خرائط  ال�شكنية وذلك ح�شبما  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  اأو جميعها  الإدارية،  اأو 

والتطوير  التخطيط  �شئون  ت�شعها  �شوابط  وفق  حمددة  باأن�شطة  فيها  ي�شمح  كما  املعتمدة، 

العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )55(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 1200% )األف ومائتي بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تزيد ن�شــبة البناء لال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة م�شطح   -3
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البنــاء للــدور الأر�شي الم�شــموح بــه وتخ�ش�س لأن�شــطة تجارية لخدمة قاطنــي المبنى يتم 

تحديدها من قبل �شــئون التخطيط العمراني، على اأن يكون لهذه الأن�شــطة المدخل الخا�س 

بهــا مــن داخل المبنى مــع توفير مواقف ال�شــيارات الالزمة لها ح�شــب المعاييــر المعتمدة، 

علــى اأن يتم الترخي�س لال�شــتعمال التجــاري �شمن البناء الكامل لقطعة الأر�س ول ُي�شــمح 

بالترخي�س لبناء ال�شتعمال التجاري ب�شكل منف�شل دون وجود المبنى.

ُي�شــمح بن�شــبة بنــاء اإ�شافيــة ل تزيد علــى 20% )ع�شــرين بالمائة( من ن�شــبة البنــاء الكلية   -4

ُتخ�ش�س ل�شــتعمالت الأن�شــطة الترفيهية ومالحق المبنى ل تح�شــب �شمن ن�شبة البناء ول 

ي�شمح بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 

ُي�شــمح با�شــتخدام اأجزاء من الأدوار المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات ل�شــتعمالت الأن�شطة   -5

الترفيهيــة ومالحــق المبنى على اأن ُتحت�شــب �شمن ن�شــبة البناء الم�شــموح بها ل�شــتعمالت 

الأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -6

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ل تح�شــب م�شــاحة الممــرات الداخليــة التي يقل عر�شها عــن 3 اأمتار )ثالثــة اأمتار( �شمن   -7

ن�شبة البناء الكلية.

مادة )56(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الطابق الأر�شي على حد الأر�ــس الأمامي ما لم يكن هناك خط بناء معتمد اأو   -1

خط تنظيم معتمد �شمن المخططات التف�شيلية يتم اللتزام بالبناء على حده.

في حال وقوع الأر�س على اأكثر من �شارع ُي�شمح بالبناء على الحد المطل على ال�شوارع.  -2
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3-  ُي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي جهة ال�شــوارع بحد اأق�شى 1.20 متر )متر 

وع�شرين �شنتيمتر(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد الأر�س لكل   -1

من الواجهات الجانبية والخلفية وت�شتخدم كممرات.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 60 �شــنتيمترًا   -2

)�شتون �شنتيمترًا( لكل واجهة.

مادة )57(

مواقف ال�شيارات: 

لال�شتعمال ال�شكني يلزم توفير مواقف لل�شيارات الم�شقوفة داخل قطعة الأر�س وذلك بواقع   -1

موقف لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من ن�شبة البناء.

لال�شــتعمالت الأخرى يجــب تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شي، اأو بالأدوار 

المتكــررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعهــا، كما ي�شــمح ببناء مواقف متعــددة الطوابق على حدود 

الأر�ــس مــن جميــع الجهــات، ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمــن ن�شــب البنــاء والرتفاع 

الم�شموح بهما، وفي حال توفير مواقف ال�شيارات بالدور الأر�شي �شمن حدود البناء فيلزم 

فتــح مدخــل ومخــرج لدخول وخروج ال�شــيارات مع �شــرورة معالجة المتبقي مــن الواجهات 

بعنا�شر اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء المواقف.

 

مادة )58(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )اأ( بالإ�شافة اإىل 

ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

وجوب ف�شل الأدوار ال�شكنية عن باقي ال�شتعمالت على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد   -1

و�شاللم خا�شة، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها.

في الأرا�شي الكائنة في المنطقة الدبلوما�شية، ُتطبق الأحكام الآتية:   -2

األ تزيد ن�شبة البناء على 700% )�شبعمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   اأ- 

 ب- ي�شمح بالبناء على حد الأر�س الأمامي للواجهات المطلة على ال�شوارع ب�شرط ا�شتحداث 

 5.80 يقل عن  وبارتفاع ل  �شنتيمترًا(  و�شتون  اأمتار  اأمتار )ثالثة   3.60 بعر�س  ليوان 
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اأمتار )خم�شة اأمتار وثمانين �شنتيمترًا( على اأن يرتد البناء من باقي الجهات م�شافة ل 

تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( مع توفير مواقف لل�شيارات على النحو المبين في المادة 

)57( من هذا القرار.

فــي الحــالت التــي تقل فيها م�شــاحات قطــع الأرا�شي عن الم�شــاحات الواردة فــي الالئحة   -3

التنفيذيــة للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدة للتعمير 

والتطوير، تطبق عليها ال�شتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع م�شاحاتها.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -4

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

ي�شــمح ببنــاء اأكثر من مبنى في قطعــة الأر�س الواحدة على األ تقل الم�شــاحة المحددة لكل   -5

مبنى عن الم�شــاحات الواردة في الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 

ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير، على اأن يتم اللتزام بما ورد في الالئحة 

التنفيذية في حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل.

الأرا�شــي الواقعــة علــى ال�شــوارع الرئي�شــية اأو فــي المواقع الحيويــة اأو ذات اأهميــة عمرانية   -6

قــد تتطلــب ا�شــتراطات اأو موافقــات اإ�شافية مــن لجنة الواجهــات اأو ح�شــبما تبينه خرائط 

الت�شنيف المعتمدة. 

ي�شــمح بعمــل مراكــز اأعمال بجميــع الأدوار بالمبنى ب�شــرط اأن تحتوي علــى مكاتب تنفيذية   -7

بن�شــبة 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة الــدور واأل تقل م�شــاحة المكتــب الواحد عن 6 

اأمتار مربعة )�شتة اأمتار مربعة( واأن يتم توفير موقف �شيارة لكل اأربعة مكاتب بحيث تكفي 

لخدمة الأن�شــطة القائمة والمقترحة واأن يتم توفير خدمات م�شــتركة مثل ال�شتقبال، غرفة 

اجتماعــات، مطبخ، غرفة طباعة، حمامات، وغيرها، لخدمة المركز المطلوب بحيث تكون 

ن�شبة الخدمات 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الدور.

ي�شمح بعمل م�شاحات العمل الم�شتركة والتي تت�شمن عددًا من الأن�شطة ب�شرط توفير مواقف   -8

لل�شيارات تكفي لخدمة جميع الأن�شطة القائمة �شمن حدود العقار.

الف�شل الثاين

BB - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات ب

مادة )59(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب( بال�شتعمالت ال�شكنية، اأو التجارية، 

الت�شنيف  تبينه خرائط  ال�شكنية وذلك ح�شبما  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  اأو جميعها  الإدارية،  اأو 

والتطوير  التخطيط  �شئون  ت�شعها  �شوابط  وفق  حمددة  باأن�شطة  فيها  ي�شمح  كما  املعتمدة، 

العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة.
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مادة )60(

ن�شب البناء:

ال�شوابط  ال�شتخدامات )ب(، مراعاة  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ن�شب  ي�شرتط يف 

الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 750% )�شبعمائة وخم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تزيد ن�شــبة البناء لال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة م�شطح   -3

البنــاء للــدور الأر�شي الم�شــموح بــه وتخ�ش�س لأن�شــطة تجارية لخدمة قاطنــي المبنى يتم 

تحديدها من قبل �شــئون التخطيط العمراني، على اأن يكون لهذه الأن�شــطة المدخل الخا�س 

بهــا مــن داخل المبنى مــع توفير مواقف ال�شــيارات الالزمة لها ح�شــب المعاييــر المعتمدة، 

على اأن يتم الترخي�س لال�شــتعمال التجاري �شمن البناء الكامل لقطعة الأر�س، ول ُي�شــمح 

بالترخي�س لبناء ال�شتعمال التجاري ب�شكل منف�شل دون وجود المبنى.

ُي�شــمح بن�شــبة بنــاء اإ�شافيــة ل تزيد علــى 20% )ع�شــرين بالمائة( من ن�شــبة البنــاء الكلية   -4

ُتخ�ش�س ل�شــتعمالت الأن�شــطة الترفيهية ومالحق المبنى ل تح�شــب �شمن ن�شبة البناء ول 

ي�شمح بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 

ُي�شــمح با�شــتخدام اأجزاء من الأدوار المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات ل�شــتعمالت الأن�شطة   -5

الترفيهيــة ومالحــق المبنى على اأن ُتحت�شــب �شمن ن�شــبة البناء الم�شــموح بها ل�شــتعمالت 

الأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -6

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ل تح�شــب م�شــاحة الممــرات الداخليــة التي يقل عر�شها عــن 3 اأمتار )ثالثــة اأمتار( �شمن   -7

ن�شبة البناء الكلية.
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مادة )61(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب(، مراعاة ال�شوابط 

الآتية: 

االرتداد االأمامي: 

ي�شــمح ببنــاء الطابق الأر�شي على حد الأر�ــس الأمامي ما لم يكن هناك خط بناء معتمد اأو   -1

خط تنظيم �شمن المخططات التف�شيلية يتم اللتزام بالبناء على حدة.

2-  فــي حــال وقــوع الأر�س على اأكثر من �شــارع ُي�شــمح بالبناء علــى الحد المطل على ال�شــوارع 

وُي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي جهة ال�شــوارع بحد اأق�شى 1.20 متر )متر 

وع�شرين �شنتيمتر(.

االرتداد الجانبي: 

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بعــد م�شــافة ل تقــل عــن 4.50 اأمتار )اأربعــة اأمتار وخم�شــين   -1

�شنتيمتر( من حد الأر�س للواجهات الجانبية وت�شتخدم كممرات.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 60 �شــنتيمتر   -2

)�شتون �شنتيمترًا(.

االرتداد الخلفي: 

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بعد م�شــافة ل تقل عــن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حــد الأر�س   -1

الخلفي وت�شتخدم كممرات اأو مواقف لل�شيارات.

2-  ي�شــمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 60 �شــنتيمتر 

)�شتون �شنتيمترًا(.

مادة )62(

مواقف ال�شيارات:

يلزم لال�شتعمال ال�شكني توفير مواقف لل�شيارات الم�شقوفة داخل قطعة الأر�س وذلك بواقع   -1

موقف لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من ن�شبة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شي، اأو بالأدوار 

المتكــررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعهــا، كما ي�شــمح ببناء مواقف متعــددة الطوابق على حدود 

الأر�ــس مــن جميــع الجهــات، ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمــن ن�شــب البنــاء والرتفاع 

الم�شموح بهما، وفي حال توفير مواقف ال�شيارات بالدور الأر�شي �شمن حدود البناء فيلزم 



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

47

فتــح مدخــل ومخــرج لدخول وخروج ال�شــيارات مع �شــرورة معالجة المتبقي مــن الواجهات 

بعنا�شر اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء المواقف.

مادة )63(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب( بالإ�شافة اإىل 

ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن باقي ال�شــتعمالت على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد   -1

و�شاللم خا�شة، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها.

فــي الحــالت التــي تقل فيها م�شــاحات قطــع الأرا�شي عن الم�شــاحات الواردة فــي الالئحة   -2

التنفيذيــة للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدة للتعمير 

والتطوير، تطبق عليها ال�شتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع م�شاحاتها.

ي�شــمح ببنــاء اأكثر من مبنى في قطعــة الأر�س الواحدة على األ تقل الم�شــاحة المحددة لكل   -3

مبنى عن الم�شــاحات الواردة في الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 

ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعدة للتعميــر والتطوير على اأن يتم اللتــزام بما ورد في الالئحة 

التنفيذية في حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -4

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

الأرا�شــي الواقعــة علــى ال�شــوارع الرئي�شــية اأو فــي المواقع الحيويــة اأو ذات اأهميــة عمرانية   -5

قــد تتطلــب ا�شــتراطات اأو موافقــات اإ�شافية مــن لجنة الواجهــات اأو ح�شــبما تبينه خرائط 

الت�شنيف المعتمدة. 

ي�شــمح بعمــل مراكــز اأعمال بجميــع الأدوار بالمبنى ب�شــرط اأن تحتوي علــى مكاتب تنفيذية   -6

بن�شبة 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة الدور واأل تقل م�شاحة المكتب الواحد عن 6 متر 

مربــع )�شــتة اأمتار مربعة( واأن يتم توفير موقف �شــيارة لــكل 4 )اأربعة( مكاتب بحيث تكفي 

لخدمة الأن�شــطة القائمة والمقترحة واأن يتم توفير خدمات م�شــتركة مثل ال�شتقبال، غرفة 

اجتماعــات، مطبخ، غرفة طباعة، حمامات، وغيرها، لخدمة المركز المطلوب بحيث تكون 

ن�شبة الخدمات 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الدور.

ي�شمح بعمل م�شاحات العمل الم�شتركة والتي تت�شمن عددًا من الأن�شطة ب�شرط توفير مواقف   -7

لل�شيارات تكفي لخدمة جميع الأن�شطة القائمة �شمن حدود العقار.
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الف�شل الثالث

BC - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات ج

مادة )64(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ج( بال�شتعمالت ال�شكنية، اأو التجارية، 

الت�شنيف  تبينه خرائط  ال�شكنية وذلك ح�شبما  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  اأو جميعها  الإدارية،  اأو 

والتطوير  التخطيط  �شئون  ت�شعها  �شوابط  وفق  حمددة  باأن�شطة  فيها  ي�شمح  كما  املعتمدة، 

العمراين ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )65(

ن�شب البناء:

ال�شوابط  مراعاة  )ج(،  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ن�شب  يف  ي�شرتط 

الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 600% )�شتمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تزيد ن�شــبة البناء لال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة م�شطح   -3

البنــاء للــدور الأر�شي الم�شــموح به، وتخ�ش�س لأن�شــطة تجارية لخدمــة قاطني المبنى يتم 

تحديدها من قبل �شــئون التخطيط العمراني، على اأن يكون لهذه الأن�شــطة المدخل الخا�س 

بهــا مــن داخل المبنى مــع توفير مواقف ال�شــيارات الالزمة لها ح�شــب المعاييــر المعتمدة، 

على اأن يتم الترخي�س لال�شــتعمال التجاري �شمن البناء الكامل لقطعة الأر�س، ول ُي�شــمح 

بالترخي�س لبناء ال�شتعمال التجاري ب�شكل منف�شل دون وجود المبنى.

ُي�شــمح بن�شــبة بنــاء اإ�شافيــة ل تزيد علــى 20% )ع�شــرين بالمائة( من ن�شــبة البنــاء الكلية   -4

ُتخ�ش�س ل�شتعمالت الأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء ول 

ي�شمح فيها بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 

ُي�شــمح با�شــتخدام اأجزاء من الأدوار المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات ل�شــتعمالت الأن�شطة   -5

الترفيهيــة ومالحــق المبنى على اأن ُتحت�شــب �شمن ن�شــبة البناء الم�شــموح بها ل�شــتعمالت 

الأن�شطة الترفيهية، ومالحق المبنى. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -6

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 
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 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات، وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -7

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ل تح�شــب م�شــاحة الممــرات الداخليــة التي يقل عر�شها عــن 3 اأمتار )ثالثــة اأمتار( �شمن   -8

ن�شبة البناء الكلية.

مادة )66(

االرتدادات: 

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ج(، مراعاة ال�شوابط 

الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الطابق الأر�شي على حد الأر�ــس الأمامي ما لم يكن هناك خط بناء معتمد اأو   -1

خط تنظيم معتمد �شمن المخططات التف�شيلية يتم اللتزام بالبناء على حده. 

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع ُي�شــمح بالبناء علــى الحد المطل على ال�شــوارع   -2

وُي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي جهة ال�شــوارع بحد اأق�شى 1.20 متر )متر 

وع�شرين �شنتيمتر(.

االرتداد الجانبي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الر�شــي بعــد م�شــافة ل تقــل عــن 3.50 اأمتار )ثالثــة اأمتار وخم�شــين   -1

�شنتيمتر( من حد الأر�س للواجهات الجانبية وت�شتخدم كممرات.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 60 �شــنتيمتر   -2

)�شتون �شنتيمترًا(.

االرتداد الخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شــة اأمتــار( من حد الأر�س   -1

الخلفي وت�شتخدم كممرات اأو مواقف لل�شيارات.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 60 �شــنتيمتر   -2

)�شتون �شنتيمترًا(.
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مادة )67(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ج(، مراعاة ال�شوابط 

الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 10 طوابق )ع�شرة طوابق( بحد اأق�شى قدره 50 مترًا )خم�شون   -1

مترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يكــون الحــد الأق�شــى لالرتفــاع 51.50 متــرًا )واحــدًا وخم�شــين   -2

متــرًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفــاع الطوابق المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات 

والخدمات.

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -3

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -4

اأمتار(. 

ي�شمح بزيادة ارتفاع البناء باأكثر من ال�شقف الم�شموح به على اأن يتم اللتزام بن�شبة البناء   -5

ب�شرط الح�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراني وموافقة الجهات الخدمية. 

مادة )68(

مواقف ال�شيارات:

يلزم لال�شتعمال ال�شكني توفير مواقف لل�شيارات الم�شقوفة داخل قطعة الأر�س وذلك بواقع   -1

موقف لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من ن�شبة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شي، اأو بالأدوار 

المتكــررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعهــا، كما ي�شــمح ببناء مواقف متعــددة الطوابق على حدود 

الأر�ــس مــن جميــع الجهــات ،ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمــن ن�شــب البنــاء والرتفاع 

الم�شــموح بهما وفي حال توفير مواقف ال�شــيارات بالدور الأر�شي �شمن حدود البناء فيلزم 

فتــح مدخــل ومخرج لدخول و خروج ال�شــيارات مع �شــرورة معالجة المتبقــي من الواجهات 

بعنا�شر اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء المواقف.
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مادة )69(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ج( بالإ�شافة اإىل 

ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن باقي ال�شــتعمالت على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد   -1

و�شاللم خا�شة، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها.

فــي الحــالت التــي تقل فيها م�شــاحات قطــع الأرا�شي عن الم�شــاحات الواردة فــي الالئحة   -2

التنفيذيــة للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدة للتعمير 

والتطوير، تطبق عليها ال�شتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع م�شاحاتها.

ي�شــمح ببنــاء اأكثر من مبنى في قطعــة الأر�س الواحدة على األ تقل الم�شــاحة المحددة لكل   -3

مبنى عن الم�شــاحات الواردة في الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 

ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعدة للتعميــر والتطوير على اأن يتم اللتــزام بما ورد في الالئحة 

التنفيذية حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -4

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء. 

الأرا�شي الواقعة على ال�شــوارع الرئي�شــية اأو في المواقع الحيوية اأو ذات اأهمية عمرانية قد   -5

تتطلــب ا�شــتراطات اأو موافقــات اإ�شافيــة مــن لجنة الواجهــات اأو اأي جهــات اأو لجان اأخرى 

مخت�شة بالواجهات ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف المعتمدة. 

ي�شــمح بعمــل مراكــز اأعمال بجميــع الأدوار بالمبنى ب�شــرط اأن تحتوي علــى مكاتب تنفيذية   -6

بن�شــبة 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة الــدور واأل تقل م�شــاحة المكتــب الواحد عن 6 

اأمتار مربعة )�شتة اأمتار مربعة( واأن يتم توفير موقف �شيارة لكل اأربعة مكاتب بحيث تكفي 

لخدمة الأن�شــطة القائمة والمقترحة واأن يتم توفير خدمات م�شــتركة مثل ال�شتقبال، غرفة 

اجتماعــات، مطبخ، غرفة طباعة، حمامات، وغيرها، لخدمة المركز المطلوب بحيث تكون 

ن�شبة الخدمات 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الدور.

ي�شمح بعمل م�شاحات العمل الم�شتركة والتي تت�شمن عددًا من الأن�شطة ب�شرط توفير مواقف   -7

لل�شيارات تكفي لخدمة جميع الأن�شطة القائمة �شمن حدود العقار.
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الف�شل الرابع 

BD - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات د

مادة )70(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )د( بال�شتعمالت ال�شكنية، اأو التجارية، 

الت�شنيف  تبينه خرائط  ال�شكنية وذلك ح�شبما  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  اأو جميعها  الإدارية،  اأو 

والتطوير  التخطيط  �شئون  ت�شعها  �شوابط  وفق  حمددة  باأن�شطة  فيها  ي�شمح  كما  املعتمدة، 

العمراين ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )71(

ن�شب البناء:

ال�شوابط  مراعاة  )د(،  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ن�شب  يف  ي�شرتط 

الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 360% )ثالثمائة و�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ُي�شــمح ببنــاء دور واحــد ل يزيــد على 60% )�شــتين بالمائة( من م�شــاحة الأر�ــس يخ�ش�س   -3

ل�شــتعمالت الأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنى ل تح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول ي�شــمح 

بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 

األ تزيد ن�شــبة البناء لال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة م�شطح   -4

البنــاء للــدور الأر�شي الم�شــموح بــه وتخ�ش�س لأن�شــطة تجارية لخدمة قاطنــي المبنى يتم 

تحديدها من قبل �شــئون التخطيط العمراني، على اأن يكون لهذه الأن�شــطة المدخل الخا�س 

بهــا مــن داخل المبنى مــع توفير مواقف ال�شــيارات الالزمة لها ح�شــب المعاييــر المعتمدة، 

علــى اأن يتم الترخي�س لال�شــتعمال التجــاري �شمن البناء الكامل لقطعة الأر�س ول ُي�شــمح 

بالترخي�س لبناء ال�شتعمال التجاري ب�شكل منف�شل دون وجود المبنى. 

ي�شــمح با�شــتخدام اأجزاء من الأدوار المخ�ش�شة للمواقف با�شــتثناء ال�شرداب ل�شتعمالت   -5

الأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى علــى اأن تحت�شــب �شمــن ن�شــبة البنــاء الم�شــموح بها 

ل�شتعمالت الأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -6

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 
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 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ل تح�شــب م�شــاحة الممــرات الداخليــة التي يقل عر�شها عــن 3 اأمتار )ثالثــة اأمتار( �شمن   -7

ن�شبة البناء الكلية.

مادة )72(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )د(، مراعاة ال�شوابط 

الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شي على حد الأر�ــس الأمامي ما لم يكن هناك خــط بناء معتمد اأو   -1

خط تنظيم معتمد �شمن المخططات التف�شيلية يتم اللتزام بالبناء على حده. 

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع ُي�شــمح بالبناء علــى الحد المطل على ال�شــوارع   -2

وُي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي جهة ال�شــوارع بحد اأق�شى 1.20 متر )متر 

وع�شرين �شنتيمتر(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بعد م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة اأمتار( مــن حد الأر�س   -1

للواجهات الجانبية والخلفية وت�شتخدم كممرات.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 60 �شــنتيمتر   -2

)�شتون �شنتيمترًا( لكل واجهة.

مادة )73(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )د(، مراعاة ال�شوابط 

الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى 6 طوابق )�شــتة طوابــق( بحد اأق�شــى قدره 30 متــرًا )ثالثون   -1
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متــرًا(، وفــي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفــاع 31.50 متر )واحدًا وثالثين 

متــرًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفــاع الطوابق المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات 

والخدمات.

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

ي�شمح بزيادة ارتفاع البناء باأكثر من ال�شقف الم�شموح به على اأن يتم اللتزام بن�شبة البناء   -3

ب�شرط الح�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراني وموافقة الجهات الخدمية.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -4

اأمتار(. 

مادة )74(

مواقف ال�شيارات:

يلزم لال�شتعمال ال�شكني توفير مواقف لل�شيارات الم�شقوفة داخل قطعة الأر�س وذلك بواقع   -1

موقف لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من ن�شبة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شي، اأو بالأدوار 

المتكــررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعهــا، كما ي�شــمح ببناء مواقف متعــددة الطوابق على حدود 

الأر�ــس مــن جميــع الجهــات، ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمــن ن�شــب البنــاء والرتفاع 

الم�شموح بهما، وفي حال توفير مواقف ال�شيارات بالدور الأر�شي �شمن حدود البناء فيلزم 

فتــح مدخــل ومخــرج لدخول وخروج ال�شــيارات مع �شــرورة معالجة المتبقي مــن الواجهات 

بعنا�شر اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء المواقف.

مادة )75(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )د( بالإ�شافة اإىل 

ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن باقي ال�شــتعمالت على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد   -1

و�شاللم خا�شة، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها.

فــي الحــالت التــي تقل فيها م�شــاحات قطــع الأرا�شي عن الم�شــاحات الواردة فــي الالئحة   -2

التنفيذيــة للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدة للتعمير 
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والتطوير، تطبق عليها ال�شتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع م�شاحاتها.

ي�شــمح ببنــاء اأكثر من مبنى في قطعــة الأر�س الواحدة على األ تقل الم�شــاحة المحددة لكل   -3

مبنى عن الم�شــاحات الواردة في الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 

ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعدة للتعميــر والتطوير على اأن يتم اللتــزام بما ورد في الالئحة 

التنفيذية حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -4

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(، كما ي�شمح باإ�شافة )ميزانين( ل يح�شب �شمن ن�شبة 

البناء.

الأرا�شي الواقعة على ال�شــوارع الرئي�شــية اأو في المواقع الحيوية اأو ذات اأهمية عمرانية قد   -5

تتطلــب ا�شــتراطات اأو موافقــات اإ�شافيــة مــن لجنة الواجهــات اأو اأي جهــات اأو لجان اأخرى 

مخت�شة بالواجهات ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف المعتمدة. 

ي�شــمح بعمــل مراكــز اأعمال بجميــع الأدوار بالمبنى ب�شــرط اأن تحتوي علــى مكاتب تنفيذية   -6

بن�شــبة 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة الــدور واأل تقل م�شــاحة المكتــب الواحد عن 6 

اأمتار مربعة )�شتة اأمتار مربعة( واأن يتم توفير موقف �شيارة لكل اأربعة مكاتب بحيث تكفي 

لخدمة الأن�شــطة القائمة والمقترحة واأن يتم توفير خدمات م�شــتركة مثل ال�شتقبال، غرفة 

اجتماعــات، مطبخ، غرفة طباعة، حمامات، وغيرها، لخدمة المركز المطلوب بحيث تكون 

ن�شبة الخدمات 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الدور.

ي�شمح بعمل م�شاحات العمل الم�شتركة والتي تت�شمن عددًا من الأن�شطة ب�شرط توفير مواقف   -7

لل�شيارات تكفي لخدمة جميع الأن�شطة القائمة �شمن حدود العقار.

الف�شل اخلام�س

B4 - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات 4 طوابق

مادة )76(

اال�شتعماالت:

اأو  ال�شكنية  بال�شتعمالت  طوابق   )4( ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  مناطق  يف  ي�شمح 

خرائط  تبينه  ح�شبما  وذلك  ال�شكنية  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  جميعها  اأو  الإدارية  اأو  التجارية 

التخطيط  �شئون  ت�شعها  �شوابط  وفق  حمددة  باأن�شطة  فيها  ي�شمح  كما  املعتمدة،  الت�شنيف 

العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 
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مادة )77(

ن�شب البناء:

مراعاة  طوابق،   )4( ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ن�شب  يف  ي�شرتط 

ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 240% )مائتي واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ُي�شــمح ببنــاء دور واحــد ل يزيــد على 60% )�شــتين بالمائة( من م�شــاحة الأر�ــس يخ�ش�س   -3

ل�شــتعمالت الأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنى ل تح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول ي�شــمح 

بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح بن�شــبة اإ�شافية بالدور الأر�شي ل تتجاوز 15% )خم�شــة ع�شــر بالمائة( من م�شــاحة   -5

الأر�ــس تخ�ش�ــس ل�شالة ا�شــتقبال وغرفة للحار�ــس مــع مرافق للمبنى، ول تحت�شــب �شمن 

ن�شبة البناء الم�شموح بها.

مادة )78(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )4( طوابق، مراعاة 

ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بعد م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة اأمتار( مــن حد الأر�س   -1

الأمامي للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق ي�شمح بفتح مداخل عليه. 

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع يرتــد البناء م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة   -2
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اأمتــار( مــن حد الأر�س المطل على ال�شــارع الأكثــر اأهمية للموقع مع ال�شــماح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا( وم�شافة ل 

تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س المطل على ال�شوارع الفرعية وُي�شمح بعمل بروزات 

علوية بحد اأق�شى 1 متر )متر واحد( جهة ال�شوارع الفرعية.

 االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س لكل من   -1

الواجهات الجانبية والخلفية وت�شتخدم كممرات للم�شاة. 

ل ي�شــمح بعمــل بــروزات علوية بــالأدوار التي تعلــو الدور الأر�شــي لهذه الواجهــات الجانبية   -2

والخلفية.

مادة )79(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )4( طوابق، مراعاة 

ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 4 طوابق )اأربعــة طوابق( بحد اأق�شى قدره 20 مترًا )ع�شــرون   -1

مترًا(، وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 21.50 مترًا )واحدًا وع�شرين 

متــرًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفــاع الطوابق المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات 

والخدمات.

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(. 

مادة )80(

مواقف ال�شيارات:

يلزم لال�شتعمال ال�شكني توفير مواقف لل�شيارات الم�شقوفة داخل قطعة الأر�س وذلك بواقع   -1

1.25 موقف )واحد وخم�شة وع�شرين بالمائة موقف( لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( 

من م�شاحة البناء لل�شقق ال�شكنية.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

مــن هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبــة بالطابق الأر�شي، اأو بالأدوار 
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المتكررة، اأو بال�شــرداب، اأو جميعها، وي�شــمح ببنائها على حدود الأر�س من جميع الجهات، 

ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمن ن�شــب البناء والرتفاع الم�شــموح بهما وفــي حال توفير 

مواقــف ال�شــيارات بالــدور الأر�شــي �شمن حــدود البناء فيلــزم فتح مدخل ومخــرج لدخول 

وخــروج ال�شــيارات مــع �شرورة معالجــة المتبقي مــن الواجهــات بعنا�شر اإن�شــائية معمارية 

جمالية لإخفاء المواقف.

مادة )81(

ا�شتراطات خا�شة:

طوابق   )4( ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقل م�شاحة ال�شقة الواحدة عن 80 مترًا مربعًا )ثمانين مترًا مربعًا(.  -1

في حال تعدد ال�شــتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها، يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن   -2

باقي ال�شتعمالت دون الحاجة اإلى ف�شل المداخل والم�شاعد وال�شاللم.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -3

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شرين �شنتيمترًا(، كما ي�شمح باإ�شافة )ميزانين( ل يح�شب �شمن ن�شبة 

البناء.

الف�شل ال�شاد�س 

B3 - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات 3 طوابق

مادة )82(

اال�شتعماالت:

اأو  ال�شكنية  بال�شتعمالت  طوابق   )3( ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  مناطق  يف  ي�شمح 

خرائط  تبينه  ح�شبما  وذلك  ال�شكنية  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  جميعها  اأو  الإدارية  اأو  التجارية 

التخطيط  �شئون  ت�شعها  �شوابط  وفق  حمددة  باأن�شطة  فيها  ي�شمح  كما  املعتمدة،  الت�شنيف 

العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )83(

ن�شب البناء:

مراعاة  طوابق   )3( ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ن�شب  يف  ي�شرتط 

ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2
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ُي�شــمح ببنــاء دور واحــد ل يزيــد على 60% )�شــتين بالمائة( من م�شــاحة الأر�ــس يخ�ش�س   -3

ل�شــتعمالت الأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق ل تح�شــب �شمــن ن�شــبة البنــاء ول ي�شــمح فيهــا 

بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح بن�شــبة اإ�شافية بالدور الأر�شي ل تتجاوز 15% )خم�شــة ع�شــر بالمائة( من م�شــاحة   -5

الأر�س تخ�ش�س ل�شالة ا�شتقبال وغرفة للحار�س مع مرافق للمبنى ل تحت�شب �شمن ن�شبة 

البناء الم�شموح بها.

مادة )84(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )3( طوابق، مراعاة 

ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي بعد م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة اأمتار( مــن حد الأر�س   -1

الأمامي للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق ي�شمح بفتح مداخل عليه. 

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع يرتــد البناء م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة   -2

اأمتــار( مــن حد الأر�س المطل على ال�شــارع الأكثــر اأهمية للموقع مع ال�شــماح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا( وم�شافة ل 

تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س المطل على ال�شوارع الفرعية وُي�شمح بعمل بروزات 

علوية بحد اأق�شى 1 متر )متر واحد( جهة ال�شوارع الفرعية.

 االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببناء الدور الر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س لكل من   -1
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الواجهات الجانبية والخلفية وت�شتخدم كممرات للم�شاة. 

ل ي�شــمح بعمــل بــروزات علوية بــالأدوار التي تعلــو الدور الأر�شــي لهذه الواجهــات الجانبية   -2

والخلفية.

مادة )85(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )3( طوابق، مراعاة 

ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى 3 طوابق )ثــالث طوابق( بحــد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة   -1

ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 مترًا )�شتة ع�شر 

متــرًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفــاع الطوابق المخ�ش�شة لمواقف ال�شــيارات 

والخدمات.

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(. 

مادة )86(

مواقف ال�شيارات:

يلزم لال�شتعمال ال�شكني توفير مواقف لل�شيارات الم�شقوفة داخل قطعة الأر�س وذلك بواقع   -1

1.25 موقف )واحد وخم�شة وع�شرين بالمائة موقف( لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( 

من م�شاحة البناء لل�شقق ال�شكنية.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، من وجوب توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبة بالطابق الأر�شي، اأو بالأدوار 

المتكررة، اأو بال�شــرداب، اأو جميعها، وي�شــمح ببنائها على حدود الأر�س من جميع الجهات، 

ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمن ن�شــب البناء والرتفاع الم�شــموح بهما وفــي حال توفير 

مواقــف ال�شــيارات بالــدور الأر�شــي �شمن حــدود البناء فيلــزم فتح مدخل ومخــرج لدخول 

وخــروج ال�شــيارات مــع �شرورة معالجــة المتبقي مــن الواجهــات بعنا�شر اإن�شــائية معمارية 

جمالية لإخفاء المواقف.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

61

مادة )87(

ا�شتراطات خا�شة:

طوابق   )3( ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقل م�شاحة ال�شقة الواحدة عن 80 مترًا مربعًا )ثمانين مترًا مربعًا(.  -1

في حال تعدد ال�شــتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها، يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن   -2

باقي ال�شتعمالت دون الحاجة اإلى ف�شل المداخل والم�شاعد وال�شاللم.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -3

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

الف�شل ال�شابع

BR5 - مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات املت�شلة

مادة )88(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات املت�شلة بال�شتعمالت التجارية اأو الإدارية 

الت�شنيف  خرائط  تبينه  ح�شبما  وذلك  ال�شكنية  بالفلل  فيها  ي�شمح  ول  جميعها  اأو  ال�شكنية  اأو 

املعتمدة. كما ي�شمح فيها باأن�شطة حمددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط العمراين، ما مل 

يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )89(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات املت�شلة مراعاة ال�شوابط 

الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 500% )خم�شمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 100% )مائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ُي�شــمح ببنــاء دور واحــد ل يزيــد على 60% )�شــتين بالمائة( من م�شــاحة الأر�ــس يخ�ش�س   -3

ل�شــتعمالت الأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنى ل تح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول ي�شــمح 

بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي. 
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ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -5

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )90( 

االرتدادات:

مراعاة  املت�شلة  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ارتدادات  يف  ي�شرتط 

ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي على حد الأر�س الأمامي ما مل يكن هناك خط بناء معتمد اأو خط 

تنظيم معتمد ح�شب املخططات التف�شيلية يلزم التقيد به.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س الجانبي والخلفي.  -1

فــي حــال عمل فتحات مطلــة على الجار يتم ترك مناور )اأفنية داخلية اأو خارجية( ح�شــبما   -2

تن�س عليه الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شــوم بقانون رقم )13( 

ل�شنة 1977.

مادة )91(

االرتفاعات:

مراعاة  املت�شلة  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ارتفاعات  يف  ي�شرتط 

ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع المبنى على 5 طوابق )خم�شــة طوابق( بحد اأق�شى قدره 25 مترًا )خم�شــة   -1

وع�شــرون متــرًا(، وفــي حال عمل �شــرداب يجب األ يزيــد الرتفاع على 26.50 مترًا )�شــتة 

وع�شــرين متــرًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافــة اإلــى ارتفــاع الأدوار المخ�ش�شــة لمواقف 

ال�شيارات والخدمات.
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فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(. 

مادة )92(

مواقف ال�شيارات: 

يلــزم توفير 1.667 موقف )واحد و�شــتمائة و�شــبعة و�شــتين من مائة موقــف( لكل 100 متر   -1

مربع )مائة متر مربع( من م�شــاحة البناء لل�شــقق ال�شــكنية كما يلزم توفير مواقف اإ�شافية 

بواقــع موقــف لــكل 100 متــر مربــع )مائــة متــر مربــع( للم�شــطحات البنائيــة المخ�ش�شة 

لال�شتعمالت الأخرى.

توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبة بالطابق الأر�شي، اأو بالأدوار المتكررة، اأو بال�شــرداب، اأو   -2

جميعها، وي�شمح ببنائها على حدود الأر�س من جميع الجهات.

ل تح�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شب البناء والرتفاع الم�شموح بهما.  -3

فــي حــال توفيــر مواقــف ال�شــيارات بالــدور الأر�شي �شمــن حدود البنــاء فيلــزم فتح مدخل   -4

ومخــرج لدخــول وخــروج ال�شــيارات مــع �شــرورة معالجــة المتبقي مــن الواجهــات بعنا�شر 

اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء المواقف.

مادة )93(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات املت�شلة بالإ�شافة 

اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقل م�شاحة ال�شقة الواحدة عن 60 مترًا مربعًا )�شتين مترًا مربعًا(.  -1

في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها، يلزم ف�شل الأجزاء ال�شكنية عن   -2

باقي ال�شتعمالت دون الحاجة اإلى ف�شل المداخل والم�شاعد وال�شاللم.

يمكــن ال�شــماح با�شــتغالل ال�شــرداب لال�شــتخدامات التجاريــة اأو المخــازن ب�شــرط اأن يتم   -3

ح�شابه �شمن ن�شبة البناء مع عدم الإخالل بالأحكام المتعلقة بمواقف ال�شيارات الالزمة. 

فــي حــال وقــوع العقار على اأكثر من �شــارع يتم ال�شــماح بالفتح التجاري على ال�شــارع الأكثر   -4

اأهمية والذي ي�شمح بالفتح عليه.
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تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -5

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

 

الف�شل الثامن

BB1 - )1 مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات )ب

  املطلة على ال�شوارع الرئي�شية 

مادة )94(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 1( املطلة على ال�شوارع الرئي�شية ما 

ياأتي:

ي�شــمح بال�شــتعمال التجاري )معار�س تجارية( فقط في الطابق الأر�شي وطابق الميزانين   -1

مــن الواجهــة الرئي�شــية وبعمــق ل يقــل عــن 18 مترًا )ثمانية ع�شــر متــرًا( مقا�شــًا من خط 

التنظيــم المعتمــد اأو بعمــق الملكية اأيهما اأكبــر وذلك في المباني المطلة على �شــارع الملك 

محمد ال�شاد�س وال�شارعين رقمي 2809 و2819 والطريقين رقمي 38 و40.

ي�شــمح بتعــدد ال�شــتعمالت ال�شــكنية اأو الإدارية اأو جميعها فــي الطابق الأول ومــا يعلوه من   -2

طوابق. 

األ ي�شــتعمل �شــارع الخدمة الخلفي اإل كمنطقة مداخل ومواقف �شــيارات ولل�شــحن والتفريغ   -3

ومخارج للطوارئ.

مادة )95(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 1( املطلة على ال�شوارع 

الرئي�شية، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 750% )�شبعمائة وخم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شمح ببناء دور ميزانين على األ تزيد ن�شبته على 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة الدور   -3

الأر�شي. 

ل تقل م�شاحة المعر�س عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.  -4
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ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -5

الآتية: 

 اأ- احل�شول على موافقة اجلهات اخلدمية.

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الرتفيهية ومالحق املبنى.

 ج- ل حت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء املذكورة امل�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�س  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  املبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

خم�ش�شًا لالأن�شطة الرتفيهية ومالحق املبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على احلد الأمامي اأو اجلانبي ب�شرط احل�شول 

على موافقة اجلهات اخلدمية اإذا كان ال�شرداب خم�ش�شًا ملواقف ال�شيارات.

ل تح�شــب الم�شــاحات الم�شــتعملة لالأن�شــطة الترفيهية ومالحق المبنى �شمن ن�شــبة البناء   -6

الم�شموح بها وب�شرط األ تتجاوز 20% )ع�شرين بالمائة( من ن�شبة البناء الكلية.

مادة )96(

االرتدادات: 

ي�شترط في ارتدادات البناء لمناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 1( المطلة على 

ال�شوارع الرئي�شية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س الأمامي في الأرا�شي المطلة على �شارع الملك محمد ال�شاد�س   -1

وال�شارعين رقمي 2809 و2819، والطريقين رقمي 38 و40.

بالن�شــبة للواجهات المطلة على ممرات الم�شــاة الداخلية في حال كونها الواجهة الرئي�شــية   -2

للمبنــى، مــا لــم يكن هناك خط بناء معتمــد بالمخططات التف�شيلية فيتــم البناء على حده 

ح�شب الخرائط المعتمدة.

االرتداد الجانبي: 

ي�شمح بالبناء بعد م�شافة ل تقل عن 4.50 اأمتار )اأربعة اأمتار وخم�شني �شنتيمرتًا( من حد 

الأر�س اجلانبي املطل على الطريق اجلانبي اأو املال�شق للجار.

االرتداد الخلفي: 

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )�شتة  اأمتار   6 عن  تقل  ل  م�شافة  بعد  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

اخللفي، وي�شمح با�شتعمال هذه امل�شاحة فقط يف الأدوار التي ت�شتعمل كمواقف لل�شيارات، ول 

حت�شب م�شاحتها �شمن ن�شب البناء والرتفاعات املقررين.
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مادة )97(

االرتفاعات:

على  املطلة   )1 )ب  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ارتفاعات  يف  ي�شرتط 

ال�شوارع الرئي�شية، مراعاة ال�شوابط الآتية:

اأن يكــون ارتفــاع �شــقف الطابــق الأر�شــي وطابــق الميزانين معــًا 7.50 اأمتار )�شــبعة اأمتار   -1

وخم�شــين �شــنتيمترًا( مقا�شــًا من من�شــوب الر�شيف حتى اأ�شفل بالطات ال�شــقف الإن�شائي 

للميزانين.

فــي حــال عمــل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شــي علــى 1.5 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )98( 

مواقف ال�شيارات:

يلــزم لال�شــتعمال ال�شــكني توفير مواقف لل�شــيارات داخل قطعة الأر�ــس وذلك بواقع موقف   -1

لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من م�شاحة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شي اأو بالأدوار 

المتكررة اأو بال�شرداب اأو جميعها.

ي�شمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأر�س من جميع الجهات ول تح�شب مواقف   -3

ال�شيارات �شمن ن�شب البناء والرتفاع الم�شموح بهما.

يلزم توفير مدخل ومخرج منف�شلين لمواقف ال�شيارات على �شارع الخدمة الخلفي.  -4

مادة )99( 

اال�شتراطات الخا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 1( املطلة على 

ال�شوارع الرئي�شية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن باقي ال�شــتعمالت على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد   -1

و�شاللم خا�شة، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها.

األ تقل م�شاحة الوحدة ال�شكنية اأو الإدارية عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.  -2

ل ي�شمح بعمل �شور خارجي للمباني على حدود الأر�س.  -3
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فــي الحــالت التــي تقل فيها م�شــاحات قطــع الأرا�شي عن الم�شــاحات الواردة فــي الالئحة   -4

التنفيذيــة للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدة للتعمير 

والتطوير، تطبق عليها ال�شتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع م�شاحاتها. 

الف�شل التا�شع

BB2 - )2 مناطق العمارات متعددة اال�شتخدامات )ب

املطلة على ال�شاحات الداخلية وممرات امل�شاة 

مادة )100(

اال�شتعماالت:

ال�شاحات الداخلية  2( املطلة على  ي�شمح يف مناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 

وممرات امل�شاة ما ياأتي:

ي�شمح بال�شتعمال التجاري فقط في الطابق الأر�شي وطابق الميزانين من الواجهة الرئي�شية   -1

وبعمق ل يقل عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من حد الأر�س وذلك للمباني المطلة على ال�شاحات 

الداخلية وممرات الم�شاة.

ي�شــمح بتعــدد ال�شــتعمالت ال�شــكنية اأو الإدارية اأو جميعها فــي الطابق الأول ومــا يعلوه من   -2

طوابق.

ل ي�شــمح با�شــتعمال منطقة الرتداد بالطابق الأر�شي المطل على �شارع الخدمة الخلفي اإل   -3

كمواقف لل�شيارات، ولل�شحن والتفريغ.

مادة )101(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 2( املطلة على ال�شاحات 

الداخلية وممرات امل�شاة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 750% )�شبعمائة وخم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -3

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.
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 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ل تح�شــب الم�شــاحات الم�شــتعملة لالأن�شــطة الترفيهية ومالحق المبنى �شمن ن�شــبة البناء   -4

الم�شموح بها وب�شرط األ تتجاوز 20% )ع�شرين بالمائة( من ن�شبة البناء الكلية.

مادة )102(

االرتدادات:

على  املطلة   )2 )ب  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ارتدادات  يف  ي�شرتط 

ال�شاحات الداخلية وممرات امل�شاة مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح بالبنــاء على حــد الأر�ــس الأمامي في الأرا�شــي المطلة علــى ال�شــاحات الداخلية اأو   -1

ممرات الم�شاة الداخلية والذي يعتبر الواجهة الرئي�شية للمباني ما لم يكن هناك خط بناء 

معتمد بالمخططات التف�شيلية فيتم البناء على حده ح�شب الخرائط المعتمدة.

ل يقل الرتداد بالطابق الأول وما يعلوه من طوابق عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س   -2

الأمامي المطل على ال�شاحات الداخلية وممرات الم�شاة الداخلية.

االرتداد الجانبي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س اجلانبي بالطابق الأر�شي وامليزانني املطل على اجلار ويكون 

الرتداد اجلانبي 4.50 اأمتار )اأربعة اأمتار وخم�شني �شنتيمرتًا( يف الطابق الأول وما يعلوه من 

طوابق، ما مل يكن هناك خط بناء معتمد باملخططات التف�شيلية، فيتم البناء على حد الأر�س 

ح�شب اخلرائط املعتمدة.

االرتداد الخلفي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )�شتة  اأمتار   6 عن  تقل  ل  م�شافة  بعد  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

اخللفي، وي�شمح با�شتعمال هذه امل�شاحة فقط يف الأدوار التي ت�شتعمل كمواقف لل�شيارات، ول 

حتت�شب م�شاحتها �شمن ن�شب البناء والرتفاعات املقررين.
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مادة )103(

االرتفاعات:

على  املطلة   )2 )ب  ال�شتخدامات  متعددة  العمارات  ملناطق  البناء  ارتفاعات  يف  ي�شرتط 

ال�شاحات الداخلية وممرات امل�شاة مراعاة ال�شوابط الآتية:

اأن يكــون ارتفــاع �شــقف الطابــق الأر�شــي وطابــق الميزانين معــًا 7.50 اأمتار )�شــبعة اأمتار   -1

وخم�شــين �شــنتيمترًا( مقا�شــًا من من�شــوب الر�شيف حتى اأ�شفل بالطات ال�شــقف الإن�شائي 

للميزانين.

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )104(

مواقف ال�شيارات: 

يلــزم لال�شــتعمال ال�شــكني توفير مواقف لل�شــيارات داخل قطعة الأر�ــس وذلك بواقع موقف   -1

لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من م�شاحة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شي اأو بالأدوار 

المتكررة اأو بال�شرداب اأو جميعها.

ي�شمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأر�س من جميع الجهات ول تح�شب مواقف   -3

ال�شيارات �شمن ن�شب البناء والرتفاع الم�شموح بهما.

يلزم توفير مدخل ومخرج منف�شلين لمواقف ال�شيارات على �شارع الخدمة الخلفي.  -4

مادة )105(

اال�شتراطات الخا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات متعددة ال�شتخدامات )ب 2( املطلة على 

ال�شوارع الرئي�شية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

يلزم ف�شل الأدوار ال�شــكنية عن باقي ال�شــتعمالت على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد   -1

و�شاللم خا�شة، وذلك في حال تعدد ال�شتعمالت الإدارية اأو التجارية اأو غيرها.

األ تقل م�شاحة الوحدة ال�شكنية اأو الإدارية عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.  -2

ل ي�شمح بعمل �شور خارجي للمباني على حدود الأر�س.  -3
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الف�شل العا�شر

GBA - مناطق العمارات اخل�شراء اأ

مادة )106(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات اخل�شراء )اأ( بال�شتعمالت ال�شكنية اأو الإدارية اأو كليهما كما 

ي�شمح فيها باأن�شطة حمددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط العمراين، ما مل يتم حتديد 

خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )107(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )اأ(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 240% )مائتين واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

ي�شمح ببناء دور واحد يخ�ش�س للمرافق والأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى، على األ يزيد   -3

م�شــطح البنــاء علــى 30% )ثالثين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س ول تح�شــب هذه الم�شــاحة 

�شمن ن�شبة البناء، ول ي�شمح بالأن�شطة الترفيهية في الطابق الأر�شي.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -5

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )108(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )اأ(، مراعاة ال�شوابط الآتية:
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االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( من حد الأر�س   -1

الأمامي للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق.

ي�شــمح بعمــل بروزات علوية بــالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قــدره 1.20 متر   -2

)متر وع�شرون �شنتيمترًا( وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء. 

االرتداد الجانبي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 

االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 15 مرتًا )خم�شة ع�شر مرتًا( من حد الأر�س 

 1.20 اخللفي وي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 

مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا( وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

مادة )109(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )اأ(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى 8 طوابق )ثمانية طوابــق( وبحد اأق�شى قــدره 32 مترًا )اثنان   -1

وثالثــون متــرًا(، وفــي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفــاع 33.5 مترًا )ثالثة 

وثالثين مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(. 

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(. 

مادة )110(

مواقف ال�شيارات: 

يلــزم توفيــر مواقف لل�شــيارات داخــل قطعة الأر�س وذلك بواقع موقف لكل �شــقة م�شــاحتها   -1

150 مترًا مربعًا )مائة وخم�شــون مترًا مربعًا( اأو اأقل وموقفين لكل �شــقة تتجاوز م�شــاحتها 

150 مترًا مربعًا )مائة وخم�شون مترًا مربعًا(، ويجب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة اإما 
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بالــدور الأر�شــي، اأو بــالأدوار المتكــررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعها، كما ي�شــمح ببناء مواقف 

متعددة الطوابق ول تح�شب مواقف ال�شيارات �شمن الرتفاع الم�شموح به. 

كمــا يلــزم توفير موقف �شــيارة لــكل مكتب اإداري علــى األ يقل عدد مواقف ال�شــيارات عن 4   -2

مواقف لكل 100متر مربع )مائة متر مربع( من الم�شاحة المخ�ش�شة للمكاتب. 

مادة )111(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  العمارات اخل�شراء )اأ(  يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق 

ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة من الأر�س للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء على 65% )خم�شة   -1

و�شــتين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س على األ تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة للت�شــجير عن %55 

)خم�شة وخم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س واأل تزيد الم�شاحة المخ�ش�شة للم�شطحات 

الخ�شراء )الممرات والطرقات( على 10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

في حال تعدد ال�شتعمالت ال�شكنية والإدارية، يلزم ف�شل الأجزاء ال�شكنية عن ال�شتعمالت   -2

الدارية على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد و�شاللم خا�شة. 

فــي حــال عمــل مكاتــب اإدارية يجــب األ تقل م�شــاحة الوحــدة المكتبية عــن 70 متــرًا مربعًا   -3

)�شبعين مترًا مربعًا( مع توفير مواقف �شيارات ح�شب المعايير المعتمدة. 

يجب األ تتجاوز الم�شــاحات الم�شــتعملة لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى والخدمات عن   -4

20% )ع�شرين بالمائة( من م�شاحة البناء الكلية. 

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -5

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

الف�شل احلادي ع�شر

GBB - مناطق العمارات اخل�شراء ب

مادة )112(

اال�شتعماالت:

كليهما  اأو  الإدارية  اأو  ال�شكنية  بال�شتعمالت  )ب(  اخل�شراء  العمارات  مناطق  يف  ي�شمح 

وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. كما ي�شمح فيها باأن�شطة حمددة وفق �شوابط 

ت�شعها �شئون التخطيط العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 
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مادة )113(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )ب(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

ي�شمح ببناء دور واحد يخ�ش�س للمرافق والأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى، على األ يزيد   -3

م�شــطح البنــاء علــى 30% )ثالثين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س ول تح�شــب هذه الم�شــاحة 

�شمن ن�شبة البناء.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

 اأ- احل�شول على موافقة اجلهات اخلدمية.

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الرتفيهية ومالحق املبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )114(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )ب(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ُي�شــمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( من حد الأر�س   -1

الأمامي للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق.

ي�شــمح بعمــل بروزات علوية بــالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قــدره 1.20 متر   -2

)متر وع�شرون �شنتيمترًا( وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء. 

االرتداد الجانبي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 
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االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 15 مرتًا )خم�شة ع�شر مرتًا( من حد الأر�س 

 1.20 اخللفي وي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 

مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا( وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

مادة )115(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )ب(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 6 طوابق )�شــتة طوابق( وبحــد اأق�شى قدره 30 متــرًا )ثالثون   -1

متــرًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفاع 31.50 مترًا )واحدًا وثالثين 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.  

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(.  

مادة )116(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم لال�شــتعمال ال�شــكني توفير مواقف لل�شــيارات داخل قطعة الأر�ــس وذلك بواقع موقف   -1

لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من م�شاحة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة بالأدوار المتكررة اأو بال�شرداب 

اأو جميعها.

ي�شــمح بالمواقف بالطابق الأر�شي الواقعة �شمن م�شــطح البناء فقط على األ تح�شــب �شمن   -3

الرتفاعات الم�شموح بها. 

مادة )117(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات اخل�شراء )ب( بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:
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األ تقــل الم�شــاحة المخ�ش�شــة مــن الأر�ــس للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شــراء والممــرات   -1

والطرقــات غيــر الم�شــقوفة علــى 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة الأر�س علــى األ تقل 

الم�شــاحة المخ�ش�شــة للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شــراء عــن 60% )�شــتين بالمائــة( من 

م�شــاحة الأر�س واأل تزيد الم�شــاحة المخ�ش�شة للممرات غير الم�شقوفة على 10% )ع�شرة 

بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

األ تتجــاوز الم�شــاحات الم�شــتعملة لالأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى 20% )ع�شــرين   -2

بالمائة( من م�شاحة البناء الكلية. 

في حال تعدد ال�شتعمالت ال�شكنية والإدارية، يلزم ف�شل الأجزاء ال�شكنية عن ال�شتعمالت   -3

الإدارية على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد و�شاللم خا�شة. 

األ تقل م�شاحة الوحدة ال�شكنية اأو الدارية عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.   -4

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -5

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

الف�شل الثاين ع�شر

 GBC - )مناطق العمارات اخل�شراء )ج

مادة )118(

اال�شتعماالت:

كليهما  اأو  الإدارية  اأو  ال�شكنية  بال�شتعمالت  )ج(  اخل�شراء  العمارات  مناطق  يف  ي�شمح 

وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. كما ي�شمح فيها باأن�شطة حمددة وفق �شوابط 

ت�شعها �شئون التخطيط العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )119(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )ج(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 140% )مائة واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 35% )خم�شة وثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

ي�شمح ببناء دور واحد يخ�ش�س للمرافق والأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى، على األ يزيد   -3

م�شطح البناء على 35% )خم�شة وثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.
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ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -5

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )120(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )ج(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( من حد الأر�س   -1

الأمامي للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق.

ي�شــمح بعمــل بروزات علوية بــالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قــدره 1.20 متر   -2

)متر وع�شرون �شنتيمترًا( وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء. 

االرتداد الجانبي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي،  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 

االرتداد الخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر متــرًا( من حد   -1

الأر�س الخلفي.

ي�شــمح بعمــل بروزات علوية بــالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قــدره 1.20 متر   -2

)متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

ت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء.   -3
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مادة )121(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )ج(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 4 طوابق )اأربعة طوابق( وبحد اأق�شى قدره 20 مترًا )ع�شــرون   -1

مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 21.50 متر )واحدًا وع�شــرين 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.  

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف. 

األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(.  

مادة )122(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم لال�شــتعمال ال�شــكني توفير مواقف لل�شــيارات داخل قطعة الأر�ــس وذلك بواقع موقف   -1

لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من م�شاحة البناء.

2-  يلزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحة في المادة )396( 

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة بالأدوار المتكررة اأو بال�شرداب 

اأو جميعهــا، وي�شــمح بالمواقف بالطابــق الأر�شي الواقعة �شمن م�شــطح البناء فقط على األ 

تح�شب �شمن الرتفاعات الم�شموح بها. 

مادة )123(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات اخل�شراء )ج( بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقــل الم�شــاحة المخ�ش�شــة مــن الأر�ــس للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شــراء والممــرات   -1

والطرقات غير الم�شــقوفة عن 65% )خم�شــة و�شــتين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س على األ 

تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شراء عن 55% )خم�شــة وخم�شــين 

بالمائــة( من م�شــاحة الأر�س واأل تزيد الم�شــاحة المخ�ش�شة للمرات غير الم�شــقوفة على 

10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

األ تتجاوز الم�شــاحات الم�شــتعملة لالأن�شــطة الترفيهية ومالحق المبنى عن 20% )ع�شــرين   -2

بالمائة( من م�شاحة البناء الكلية. 
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في حال تعدد ال�شتعمالت ال�شكنية والإدارية، يلزم ف�شل الأجزاء ال�شكنية عن ال�شتعمالت   -3

الإدارية على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد و�شاللم خا�شة.

4-  األ تقل م�شاحة الوحدة ال�شكنية اأو الإدارية عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(. 

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -5

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.

الف�شل الثالث ع�شر

GBD - )مناطق العمارات اخل�شراء )د

مادة )124(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق العمارات اخل�شراء )د( بال�شتعمالت ال�شكنية اأو الدارية اأو كليهما وذلك 

ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. كما ي�شمح فيها باأن�شطة حمددة وفق �شوابط ت�شعها 

�شئون التخطيط العمراين، ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )125(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )د(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 120% )مائة وع�شرين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 40% )اأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شمح ببناء دور واحد يخ�ش�س للمرافق والأن�شطة الترفيهية مالحق المبنى، على األ يزيد   -3

م�شطح البناء على 40% )اأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -4

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- يخ�ش�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات وي�شمح بالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لالأن�شطة الترفيهية ومالحق المبنى.
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ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -5

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )126(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )د(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( من حد الأر�س   -1

الأمامي للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق.

ل ي�شــمح بعمــل بروزات علويــة بالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي وت�شــتخدم منطقة الرتداد   -2

للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء. 

االرتداد الجانبي:

ي�شــمح ببنــاء الدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شــة اأمتــار( من حد الأر�س   -1

الجانبي.

ل ي�شــمح بعمــل بروزات علويــة بالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي وت�شــتخدم منطقة الرتداد   -2

للت�شجير وكممرات للم�شاة. 

االرتداد الخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شي بعد م�شــافة ل تقل عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر متــرًا( من حد   -1

الأر�س الخلفي.

ي�شــمح بعمــل بروزات علوية بــالأدوار التي تعلو الــدور الأر�شي بحد اأق�شى قــدره 1.20 متر   -2

)متر وع�شرون �شنتيمترًا( وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء. 

مادة )127(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق العمارات اخل�شراء )د(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء على 3 طوابق )ثالثة طوابــق( وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة   -1

ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شر 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(. 

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف. 
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األ يزيــد ارتفــاع دور المرافــق والأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى على 4 اأمتــار )اأربعة   -3

اأمتار(. 

مادة )128(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم لال�شــتعمال ال�شــكني توفير مواقف لل�شــيارات داخل قطعة الأر�ــس وذلك بواقع موقف   -1

لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( من م�شاحة البناء.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

من هذا القرار، مع وجوب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة بالأدوار المتكررة اأو بال�شرداب 

اأو جميعهــا، وي�شــمح بالمواقــف بالطابق الأر�شي الواقعة �شمن م�شــطح البنــاء فقط على ل 

تح�شب �شمن الرتفاعات الم�شموح بها. 

مادة )129(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق العمارات اخل�شراء )د( بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقــل الم�شــاحة المخ�ش�شــة مــن الأر�ــس للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شــراء والممــرات   -1

والطرقــات غيــر الم�شــقوفة عــن 60% )�شــتين بالمائــة( مــن م�شــاحة الأر�ــس علــى األ تقل 

الم�شــاحة المخ�ش�شة للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شراء عن 50% )خم�شــين بالمائة( من 

م�شــاحة الأر�س واأل تزيد الم�شــاحة المخ�ش�شة للممرات غير الم�شقوفة على 10% )ع�شرة 

بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تتجــاوز الم�شــاحات الم�شــتعملة لالأن�شــطة الترفيهيــة ومالحــق المبنــى 20% )ع�شــرين   -2

بالمائة( من م�شاحة البناء الكلية. 

في حال تعدد ال�شتعمالت ال�شكنية والإدارية، يلزم ف�شل الأجزاء ال�شكنية عن ال�شتعمالت   -3

الإدارية على اأن يخ�ش�س لها مداخل وم�شاعد و�شاللم خا�شة. 

األ تقل م�شاحة الوحدة ال�شكنية اأو الإدارية عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.   -4

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -5

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شــرون �شــنتيمترًا(، كما ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شبة 

البناء.
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الباب الرابع

املناطق ال�شناعية

الف�شل االأول

DA - )املناطق ال�شناعية االإنتاجية )اأ

مادة )130( 

ال�شناعية  املناطق  تعترب  بها،  املعمول  ال�شناعية  والقوانني  بالأنظمة  الإخالل  عدم  مع 

الإنتاجية )اأ( مناطق ذات طبيعة خا�شة تتطلب احل�شول على موافقة من �شئون ال�شناعة وذلك 

بالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية الأخرى، واأن يتم اللتزام باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شوم 

الرغبة يف  والتطوير حال  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة  بقانون رقم )3( 

تق�شيم العقار م�شتقباًل.

الف�شل الثاين

DB - )املناطق ال�شناعية االإنتاجية )ب

مادة )131(

اال�شتعماالت:

واملكاتب  الإنتاجية  ال�شناعية  بال�شتعمالت  الإنتاجية )ب(  ال�شناعية  املناطق  ي�شمح يف 

الإدارية واملعار�س واملخازن التي تخ�ش�س ملنتجات تلك ال�شناعات، كما ُي�شمح فيها با�شتعمالت 

جتارية حمددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط العمراين ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف 

املعتمدة.

مادة )132(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء للمناطق ال�شناعية الإنتاجية )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لكافــة المن�شــاآت علــى 240% )مائتي واأربعيــن بالمائة( من م�شــاحة   -1

الأر�س.

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شمح بعمل ميزانين ل تزيد م�شاحته على 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي   -3

ول تح�شب �شمن ن�شب البناء الم�شموح بها.

األ يزيــد مجمــوع م�شــاحة البنــاء المخ�ش�شــة لال�شــتعمال كمعر�ــس علــى 20% )ع�شــرين   -4

بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي.
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ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -5

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق للمبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لمالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -6

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )133( 

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء للمناطق ال�شناعية الإنتاجية )ب(، مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي والميزانين بعد م�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد   -1

الأر�ــس الأمامــي المطل على �شــارع اأو طريق، وتخ�ش�س هذه الم�شــافة كمواقف لل�شــيارات 

غير م�شقوفة يتم تهيئتها من قبل المالك.

ي�شــمح بعمــل بروزات بــالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي والميزانيــن بحد اأق�شى قدره 1.20   -2

متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح بالبناء بعد م�شافة ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( من حد الأر�س لكل من الواجهات 

اجلانبية واخللفية، ول ي�شمح بعمل بروزات بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

مادة )134(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء للمناطق ال�شناعية الإنتاجية )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع المبنــى علــى 4 طوابــق )اأربعة طوابق( بحــد اأق�شى قدره 24 متــرًا )اأربعة   -1

وع�شرون مترًا(، وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 25.50 مترًا )خم�شة 

وع�شــرين مترًا وخم�شــين �شنتيمترًا( وي�شمح بزيادة الرتفاع بح�شب طبيعة الم�شروع ب�شرط 

الح�شول على موافقة �شئون ال�شناعة.
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فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )135( 

مواقف ال�شيارات:

يجب توفري مواقف اإ�شافية لل�شيارات بحيث ل يقل عدد مواقف ال�شيارات عن موقف واحد 

200 مرت مربع )مائتي مرت مربع( للم�شطحات البنائية، كما يجب لال�شتعمالت الأخرى  لكل 

تطبيق معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار، ويكون توفري مواقف 

ال�شيارات املطلوبة اإما بالدور الأر�شي، اأو بالأدوار املتكررة، اأو بال�شرداب، اأو جميعها، ول حت�شب 

مواقف ال�شيارات �شمن ن�شب البناء والرتفاع امل�شموح بهما. 

مادة )136(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة للمناطق ال�شناعية الإنتاجية )ب( بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

 1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  اللتزام  يتم  اأن  ال�شابقة، 

ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير حال الرغبة  يف تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

الف�شل الثالث

LD - مناطق ال�شناعات اخلفيفة

مادة )137(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق ال�شناعات اخلفيفة بال�شتعمالت ال�شناعية اخلفيفة والور�س واملكاتب 

وفق  حمددة  جتارية  با�شتعمالت  فيها  ُي�شمح  كما  العمال،  و�شكن  واملعار�س  واملخازن  الإدارية 

�شوابط ت�شعها �شئون التخطيط العمراين، وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )138(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق ال�شناعات اخلفيفة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء لكافة الأبنية على 240% )مائتي واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س،   -1

على األ تزيد ن�شــبة البناء المخ�ش�شة منها لال�شتعمال ال�شكني على 120% )مائة وع�شرين 
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بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تزيد ن�شــبة ال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي   -3

على اأن يكون في الجهة المطلة على ال�شارع الذي ي�شمح بالفتح عليه وبعمق ل يزيد على 10 

اأمتار )ع�شرة اأمتار( من حد البناء الأمامي.

ي�شــمح ببنــاء ميزانيــن في الدور الأر�شي ل تزيد م�شــاحته على 70% )�شــبعين بالمائة( من   -4

م�شاحة الدور الأر�شي، ول يح�شب �شمن ن�شب البناء الم�شموح بها.

األ تقل م�شاحة الور�شة الواحدة عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.  -5

األ تقــل م�شــاحة المعر�ــس منف�شــاًل اأو المعر�ــس والمخزن عــن 100 متر مربــع )مائة متر   -6

مربع( واأل تقل م�شاحة وحدة �شكن العمال عن 70 مترًا مربعًا )�شبعين مترًا مربعًا(، ويجوز 

بناء معر�س فقط على الأر�س.

األ تقــل م�شــاحة الوحــدة المكتبية عــن 70 مترًا مربعًا )�شــبعين مترًا مربعًا( ب�شــرط توفير   -7

موقف لكل وحدة.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -8

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لمالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -9

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

10- ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شطح المبنى ال�شكني في الجهة الخلفية من �شطح المبنى 

من بعد خط منت�شف ال�شطح مقا�شًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد على %30 

)ثالثين بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني ل تحت�شب من ن�شبة البناء، واإذا كانت م�شاحة 

الــدور تقــل عن 100 متر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببنــاء 30 مترًا مربعًا )ثالثين 

متــرًا مربعــًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى ول تح�شــب �شمن الرتفاع 

الكلي.

11- تطبق ال�شروط الواردة في الباب الثاني ع�شر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات 

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(. 
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مادة )139(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق ال�شناعات اخلفيفة مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي وامليزانني بعد م�شافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من حد 

غري  لل�شيارات  كمواقف  امل�شافة  هذه  وتخ�ش�س  طريق،  اأو  �شارع  على  املطل  الأمامي  الأر�س 

الأر�شي  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  بروزات  بعمل  وي�شمح  املالك،  قبل  من  تهيئتها  يتم  امل�شقوفة 

وامليزانني بحد اأق�شى قدره 1.20 مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

اأمتار( من حد الأر�س  اأمتار )اأربعة   4 الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن  ي�شمح ببناء 

الدور  تعلو  التي  الواجهات اجلانبية واخللفية، ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار  لكل من 

الأر�شي.

مادة )140( 

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق ال�شناعات اخلفيفة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 4 طوابق )اأربعة طوابق( بحيث يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 24   -1

متــرًا )اأربعة وع�شــرين مترًا( وفي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفاع 25.50 

مترًا )خم�شــة وع�شــرين مترًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( وي�شــمح بزيادة الرتفاع بح�شب طبيعة 

الم�شروع ب�شرط الح�شول على موافقة �شئون ال�شناعة.

ال�شماح با�شتغالل الرتفاع الكلي للدور الأر�شي بارتفاع 24 مترًا )اأربعة وع�شرين مترًا(.  -2

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -3

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )141(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفير مواقف اإ�شافية لل�شــيارات بحيث ل يقل عدد مواقف ال�شــيارات عن موقف واحد   -1

لكل 200 متر مربع )مائتي متر مربع( للم�شطحات البنائية.

يلــزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المادة )396(   -2

مــن هــذا القرار، ويكــون توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شــي، اأو بالأدوار 
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المتكــررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعهــا. كما ي�شــمح ببناء مواقــف متعددة الطوابق لل�شــيارات 

وفق المعايير المعتمدة للمواقف المتعددة والم�شار اإليها في هذا القرار، ول تح�شب مواقف 

ال�شــيارات �شمــن ن�شــبة البناء اأو عدد الأدوار الم�شــموح بها بحيث ل يتجــاوز الرتفاع الكلي 

للمن�شاأة �شاماًل اأدوار مواقف ال�شيارات عن اأق�شى ارتفاع م�شموح به.

توفيــر 0.25 موقــف لــكل 100 متــر مربــع )ربــع موقف لــكل مائة متــر مربع( فــي حال كون   -3

الم�شروع وحدات �شكن عمال.

مادة )142(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  اخلفيفة  ال�شناعات  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

اللتــزام باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم   -1

الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

ي�شــمح ببناء مباني �شناعية خفيفة وور�ــس ومخازن مت�شلة اأو �شــبه مت�شلة ب�شــرط موافقة   -2

�شــئون الدفــاع المدنــي فيمــا يتعلــق بتحديد مخــارج الطــوارئ ونقــاط التجمــع وغيرها من 

متطلبات الأمن وال�شــالمة في الحالت الطارئة كالحريق ونحوه مع مراعاة �شــهولة الحركة 

بين مجموعات المباني.

ي�شــمح ببناء غرفة للحار�ــس على حد الأر�س الأمامي بحيث ل تزيد م�شــاحتها عن 20 مترًا   -3

مربعًا )ع�شــرين مترًا مربعًا( ل تح�شــب �شمن ن�شــبة البناء، ول ي�شمح ببناء غرفة الحار�س 

دون وجود المبنى الرئي�شي. 

تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من هذا الباب.  -4

الف�شل الرابع

WS - مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة

مادة )143(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة بالور�س ال�شناعية اخلفيفة واخلدمية و�شكن 

العمال واملكاتب الإدارية كما ُي�شمح فيها با�شتعمالت جتارية حمددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون 

التخطيط العمراين وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.
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مادة )144(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الور�س وخدمات ال�شيانة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء لكافة الأبنية على 240% )مائتي واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تزيد ن�شــبة ال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي   -3

على اأن يكون في الجهة المطلة على ال�شارع وبعمق ل يزيد على 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( من 

حد البناء الأمامي.

ي�شــمح بعمــل ميزانين فــي الدور الأر�شي ل تزيد م�شــاحته على 70% )�شــبعين بالمائة( من   -4

م�شاحة الدور الأر�شي ول تح�شب �شمن ن�شب البناء الم�شموح بها.

األ تزيد ن�شــبة البناء المخ�ش�شة لل�شــكن عن 120% )مائة وع�شــرين بالمائة( من م�شــاحة   -5

الأر�س.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -6

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لمالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -7

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

األ تقــل م�شــاحة الور�شــة الواحــدة اأو الوحــدة التجاريــة عن 50 متــرًا مربعًا )خم�شــين مترًا   -8

مربعًا(.

تطبق ال�شــروط الواردة في الباب الثاني ع�شــر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات   -9

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(. 



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

88

مادة )145(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق الور�س وخدمات ال�شيانة مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي والميزانين بعد م�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد   -1

الأر�س الأمامي المطل على �شارع اأو طريق وتخ�ش�س هذه الم�شافة كمواقف لل�شيارات غير 

الم�شقوفة.

ي�شــمح بعمــل بروزات بــالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي والميزانيــن بحد اأق�شى قدره 1.20   -2

متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي: 

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 2 مرت )مرتين( من حد الأر�س لكل من 

الواجهات اجلانبية واخللفية، ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

مادة )146(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق الور�س وخدمات ال�شيانة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 4 طوابق )اأربعة طوابق( بحيث يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 24   -1

متــرًا )اأربعة وع�شــرين مترًا( وفي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفاع 25.50 

متر )خم�شة وع�شرين مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

ي�شــمح بزيــادة الرتفــاع في الحالت التي تتطلبهــا التجهيزات ال�شناعيــة ذات الموا�شفات   -2

الخا�شة ب�شرط الح�شول على موافقة �شئون ال�شناعة والجهات الخدمية الأخرى.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -3

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )147(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفير مواقف اإ�شافية لل�شــيارات بحيث ل يقل عدد مواقف ال�شــيارات عن موقف واحد   -1

لكل 200 متر مربع )مائتي متر مربع( للم�شطحات البنائية.

2-  يلزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحة في المادة )396( 

مــن هــذا القرار، ويكــون توفير مواقف ال�شــيارات المطلوبة اإما بالدور الأر�شــي، اأو بالأدوار 

المتكررة، اأو بال�شرداب، اأو جميعها.
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ي�شــمح ببناء مواقف متعددة الطوابق لل�شــيارات وفق المعايير المعتمــدة للمواقف المتعددة   -3

والم�شار اإليها في هذا القرار، ول تح�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة البناء اأو عدد الأدوار 

الم�شــموح بها بحيث ل يتجاوز الرتفاع الكلي للمن�شــاأة �شــاماًل اأدوار مواقف ال�شــيارات عن 

اأق�شى ارتفاع م�شموح به.

مادة )148(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق الور�س وخدمات ال�شيانة بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:

اللتــزام باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم   -1

الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

ي�شــمح ببناء مباني �شناعية خفيفة وور�ــس ومخازن مت�شلة اأو �شــبه مت�شلة ب�شــرط موافقة   -2

�شــئون الدفــاع المدنــي فيمــا يتعلــق بتحديد مخــارج الطــوارئ ونقــاط التجمــع وغيرها من 

متطلبات الأمن وال�شــالمة في الحالت الطارئة كالحريق ونحوه مع مراعاة �شــهولة الحركة 

بين مجموعات المباني.

تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من هذا الباب.  -3

الف�شل اخلام�س 

S - املناطق اخلدمية

مادة )149(

اال�شتعماالت:

والت�شليح  ال�شيانة  خدمات  وور�س  اخلدمية  بال�شتعمالت  اخلدمية  املناطق  يف  ي�شمح 

واملخازن  الإدارية  املكاتب  اإىل  بالإ�شافة  ذلك،  �شابه  وما  الإطارات  واإ�شالح  الزيوت  وتبديل 

و�شكن العمال، كما ُي�شمح فيها با�شتعمالت جتارية حمددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط 

العمراين وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )150(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء للمناطق اخلدمية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء لكافة الأبنية على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1
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األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شمح بعمل ميزانين ل تزيد م�شاحته على 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي   -3

ول يح�شب �شمن ن�شبة البناء الم�شموح بها.

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء المخ�ش�شة لل�شــكن و�شــكن العمال علــى 90% )ت�شــعين بالمائة( من   -4

م�شاحة الأر�س.

األ تزيد ن�شــبة ال�شــتعمال التجاري على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي   -5

على اأن يكون في الجهة المطلة على ال�شارع وبعمق ل يزيد على 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( من 

حد البناء الأمامي.

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -6

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لمالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -7

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

األ تقل م�شاحة الوحدة التجارية اأو المعر�س عن 30 مترًا مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(، واأل   -8

تقل م�شاحة المكاتب ووحدة �شكن العمال عن 70 مترًا مربعًا )�شبعين مترًا مربعًا( اأو وحدة 

بكل دور.

األ تقل م�شاحة الور�شة الواحدة عن 30 مترًا مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(.  -9

10- تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من هذا الباب.

11- تطبق ال�شروط الواردة في الباب الثاني ع�شر من هذا القرار على الأرا�شي ذات الواجهات 

التجاريــة اأو الخدميــة، وال�شــماح بعمل بــروزات علوية تعلو الدور الأر�شــي بحد اأق�شى قدره 

1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(. 

مادة )151(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات املناطق اخلدمية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي والميزانين بعد م�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد   -1



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

91

الأر�س الأمامي المطل على �شارع اأو طريق وتخ�ش�س هذه الم�شافة كمواقف لل�شيارات غير 

الم�شقوفة يتم تهيئتها من قبل المالك.

ي�شــمح بعمــل بروزات بــالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي والميزانيــن بحد اأق�شى قدره 1.20   -2

متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

االرتداد الجانبي:

ي�شمح بالبناء على حدود الأر�س اجلانبية، ويف حال عمل فتحات مطلة على اجلار يتم عمل 

مناور )اأفنية داخلية اأو خارجية( ح�شبما تن�س عليه الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977.

االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الواجهة اخللفية بعد م�شافة ل تقل عن 2 مرت )مرتين( من حد الأر�س اخللفي، 

ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

مادة )152(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات املناطق اخلدمية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق )ثالثة طوابق( بحيث يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 18   -1

مترًا )ثمانية ع�شر مترًا( وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الق�شى لالرتفاع 19.50 مترًا 

)ت�شعة ع�شر مترا وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )153(

مواقف ال�شيارات: 

ي�شــمح بتوفيــر مواقــف اإ�شافيــة لل�شــيارات اإمــا بالــدور الأر�شــي، اأو بــالأدوار المتكــررة، اأو   -1

بال�شــرداب، اأو جميعهــا، ول تحت�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمن ن�شــبة البناء اأو عــدد الأدوار 

الم�شــموح بهــا بحيــث ل يتجــاوز الرتفاع الكلــي �شــاماًل اأدوار مواقف ال�شــيارات عن اأق�شى 

ارتفاع م�شموح به.

يلزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المبينة في المادة )396( من   -2

هذا القرار.
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مادة )154(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة للمناطق اخلدمية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، اللتزام 

باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة 

للتعمري والتطوير حال الرغبة يف تق�شيم العقار م�شتقباًل.

الف�شل ال�شاد�س

  WHS - مناطق املخازن وامل�شتودعات

مادة )155(

اال�شتعماالت:

الإدارية كما  واملكاتب  واملخازن  امل�شتودعات  ببناء  وامل�شتودعات  املخازن  ي�شمح يف مناطق 

ُي�شمح فيها با�شتعمالت جتارية حمددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط العمراين وذلك 

ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )156(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق املخازن وامل�شتودعات مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء لكافة الأبنية على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

األ يزيــد م�شــطح البناء للمكاتب الإدارية على 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س   -3

وتح�شب �شمن ن�شبة البناء. 

ي�شمح ببناء �شرداب من دور واحد على حدود الأر�س ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شي وفقًا   -4

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لمالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -5

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.
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األ تقــل م�شــاحة المخــزن الواحــد عن 100 متــر مربع )مائة متــر مربع( ما لــم يتم تحديد   -6

خالف ذلك في خرائط الت�شنيف المعتمدة. 

مادة )157(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق املخازن وامل�شتودعات مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

الواجهة  من  اأمتار(  )�شتة  اأمتار   6 تقل عن  ل  م�شافة  امل�شتودعات  من�شاآت  ترتد  اأن  يجب 

الأمامية للمن�شاأة ت�شتخدم كمواقف لل�شيارات غري امل�شقوفة ولعمليات ال�شحن والتفريغ ول ي�شمح 

بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي. 

االرتداد الجانبي والخلفي:

يجب اأن ترتد من�شاآت امل�شتودعات م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من الواجهات 

اجلانبية واخللفية ول ي�شمح بعمل بروزات. 

مادة )158(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق املخازن وامل�شتودعات مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى 3 طوابق )ثالثة طوابــق( وبحد اأق�شى قــدره 18 مترًا )ثمانية   -1

ع�شر مترًا(، وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 19.50 مترًا )ت�شعة ع�شر 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

ي�شــتثنى مــن ذلك الم�شــتودعات التي تتطلــب تجهيزات فنية ذات موا�شفات خا�شة ب�شــرط   -2

موافقة �شئون ال�شناعة. 

مادة )159(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  وامل�شتودعات  املخازن  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

اللتــزام باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم   -1

الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير حال الرغبة في تق�شيم العقار م�شتقباًل. 

ي�شمح ببناء مخازن وم�شتودعات مت�شلة اأو �شبه مت�شلة ب�شرط موافقة �شئون الدفاع المدني   -2
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فيمــا يتعلــق بتحديد مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وغيرها من متطلبات الأمن وال�شــالمة 

في الحالت الطارئة كالحريق مع مراعاة �شهولة الحركة بين مجموعات المخازن. 

ترك م�شافة ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بين من�شاآت الم�شتودعات والمخازن في قطعة   -3

الأر�س الواحدة. 

ي�شــمح ببناء غرفة للحار�ــس على حد الأر�س الأمامي بحيث ل تزيد م�شــاحتها عن 20 مترًا   -4

مربعًا )ع�شرين مترًا مربعًا( ل تح�شب �شمن ن�شبة البناء.

الف�شل ال�شابع

LT - مناطق االأن�شطة اخلفيفة

مادة )160(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق الأن�شطة اخلفيفة بالأن�شطة التجارية اخلفيفة وامل�شاغل واملعامل النظيفة 

غري ال�شناعية واملحددة وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط العمراين، بالإ�شافة اإىل املكاتب 

الإدارية واملخازن وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )161(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الأن�شطة اخلفيفة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء لكافة الأبنية على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -2

األ تزيد ن�شــبة ال�شــتعمال التجاري على 50% )خم�شين بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي   -3

على اأن يكون في الجهة المطلة على ال�شارع وبعمق ل يزيد على 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( من 

حد البناء الأمامي. 

األ تقل م�شاحة المحل التجاري عن 30 مترًا مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(.   -4

األ تقل م�شاحة الوحدة المكتبية عن 50 مترًا مربعًا )خم�شين مترًا مربعًا(.   -5

ي�شــمح بعمــل ميزانيــن ل تزيــد م�شــاحته علــى 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة المحل   -6

التجاري بالدور الأر�شي ول يح�شب �شمن ن�شبة البناء الم�شموح بها. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -7

الآتية: 
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الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�ــس  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  المبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   د- 

مخ�ش�شًا لمالحق المبنى.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -8

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنى ال�شكني في الجهة الخلفية من �شطح المبنى   -9

من بعد خط منت�شف ال�شطح مقا�شًا من الواجهة الأمامية بن�شبة اإ�شافية ل تزيد على %30 

)ثالثين بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني ل تحت�شب من ن�شبة البناء، واإذا كانت م�شاحة 

الــدور تقــل عن 100 متر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببنــاء 30 مترًا مربعًا )ثالثين 

متــرًا مربعــًا(، وتكون بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى ول تح�شــب �شمن الرتفاع 

الكلي.

مادة )162(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق الأن�شطة اخلفيفة مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببناء الدور الأر�شي والميزانين بم�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شــة اأمتار( من حد   -1

الأر�س الأمامي المطل على �شارع اأو طريق وتخ�ش�س هذه الم�شافة كمواقف لل�شيارات غير 

م�شقوفة يتم تهيئتها من قبل المالك.

ي�شــمح بعمــل بروزات بــالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي والميزانيــن بحد اأق�شى قدره 1.20   -2

متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

يرتد البناء م�شافة ل تقل عن 2 مرت )مرتين( من حد الأر�س اجلانبي واخللفي، ول ي�شمح 

بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي. 
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مادة )163(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق الأن�شطة اخلفيفة مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البناء علــى 3 طوابق )ثالثة طوابــق( بحيث يكون الحــد الأق�شى لالرتفاع   -1

18 مترًا )ثمانية ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 19.50 

متر)ت�شعة ع�شر مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(. 

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف. 

مادة )164(

مواقف ال�شيارات: 

ي�شــمح بتوفيــر مواقــف اإ�شافيــة لل�شــيارات اإمــا بالــدور الأر�شــي، اأو بــالأدوار المتكــررة، اأو   -1

بال�شــرداب، اأو جميعهــا، ول تح�شــب مواقــف ال�شــيارات �شمــن ن�شــبة البناء اأو عــدد الأدوار 

الم�شــموح بهــا بحيــث ل يتجــاوز الرتفاع الكلــي �شــاماًل اأدوار مواقف ال�شــيارات عن اأق�شى 

ارتفاع م�شموح به. 

يلزم لال�شــتعمالت الأخرى تطبيق معايير مواقف ال�شــيارات المبينة في المادة )396( من   -2

هذا القرار.

مادة )165(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق الأن�شطة اخلفيفة بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

اللتزام باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي 

املعدة للتعمري والتطوير حال الرغبة يف تق�شيم العقار م�شتقباًل.

الف�شل الثامن

CIR - مراكز فح�س ال�شيارات

مادة )166(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مراكز فح�س ال�شيارات باإن�شاء مراكز فح�س لل�شيارات وي�شمح فيها بال�شتعمالت 

التجارية واخلدمية اخلا�شة بعد احل�شول على موافقات كل من الإدارة العامة للمرور و�شئون 

التخطيط العمراين وفقًا لل�شوابط واملعايري وح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.
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مادة )167(

ا�شتراطات خا�شة:

بالتاأثريات  تتعلق  واقت�شادية  فنية  درا�شات  اإعداد  امل�شروع  على  للموافقة  اأحيانًا  يتطلب 

الجتماعية والعمرانية والقت�شادية واملرورية املبا�شرة لإقامة هذا النوع من امل�شاريع.

الف�شل التا�شع

IND A - مناطق امل�شاريع ال�شناعية اأ

مادة )168(

اال�شتعماالت:

الإنتاجية  وال�شناعية  الإدارية  بال�شتعمالت  )اأ(  ال�شناعية  امل�شاريع  مناطق  يف  ي�شمح 

م�شجد،  فندق،  املوظفني،  �شكن  العمال،  �شكن  التجارية،  واملتو�شطة(،  اخلفيفة  )امل�شتودعات 

خدمات ومناطق مفتوحة وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )169(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق امل�شاريع ال�شناعية )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لال�شــتعمالت الإدارية علــى 300% )ثالثمائــة بالمائة( من م�شــاحة   -1

الأر�س.

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لال�شــتعمالت ال�شناعيــة علــى 120% )مائــة وع�شــرين بالمائة( من   -2

م�شاحة الأر�س.

األ تزيد ن�شبة البناء لال�شتعمالت التجارية على 130% )مائة وثالثين بالمائة( من م�شاحة   -3

الأر�س.

األ تزيد ن�شبة البناء ل�شكن العمال على 300% )ثالثمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -4

األ تزيد ن�شبة البناء ل�شكن الموظفين على 500% )خم�شمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -5

األ تزيد ن�شبة البناء للفندق على 500% )خم�شمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -6

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -7

ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول تزيد م�شاحته على 50% )خم�شين   -8

بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي.
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مادة )170(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق امل�شاريع ال�شناعية )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

يلزم ترك ارتداد ل يقل عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( جلميع ال�شتعمالت، ما عدا الفندق فيلزم 

ترك ارتداد ل يقل عن 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار(.

االرتداد الجانبي:

يلــزم تــرك ارتداد ل يقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( لال�شــتعمالت الإدارية، الم�شــتودعات،   -1

التجارية، �شكن العمال و�شكن الموظفين.

يلــزم تــرك ارتــداد ل يقــل عــن 4 اأمتــار )اأربعــة اأمتــار( لال�شــتعمالت ال�شناعيــة الخفيفة   -2

والمتو�شطة.

يلزم ترك ارتداد ل يقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( للفندق.  -3

االرتداد الخلفي:

يلــزم تــرك ارتداد ل يقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( لال�شــتعمالت الإدارية، الم�شــتودعات،   -1

التجارية، �شكن العمال و�شكن الموظفين.

يلــزم تــرك ارتــداد ل يقــل عــن 4 اأمتــار )اأربعــة اأمتــار( لال�شــتعمالت ال�شناعيــة الخفيفة   -2

والمتو�شطة.

يلزم ترك ارتداد ل يقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( للفندق.  -3

مادة )171(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق امل�شاريع ال�شناعية )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع المبنى على 6 اأدوار )�شتة اأدوار( وبحد اأق�شى قدره 30 مترًا )ثالثون مترًا(   -1

مع ال�شماح بالميزانين لال�شتعمالت الإدارية و�شكن العمال.

األ يزيد ارتفاع المبنى على دورين بحد اأق�شى قدره 20 مترًا )ع�شرون مترًا( للم�شتودعات   -2

و24 مترًا )اأربعة وع�شرون مترًا( لل�شناعات الخفيفة والمتو�شطة مع ال�شماح بالميزانين.

األ يزيد ارتفاع المبنى على 3 اأدوار )ثالثة اأدوار( وبحد اأق�شى قدره 18 مترًا )ثمانية ع�شر   -3

مترًا( مع ال�شماح بالميزانين لال�شتعمالت التجارية.

األ يزيــد ارتفــاع المبنــى علــى 10 اأدوار )ع�شــرة اأدوار( بحد اأق�شى قدره 35 مترًا )خم�شــة   -4

وثالثون مترًا( مع ال�شماح بالميزانين ل�شكن الموظفين والفندق.
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يتطلــب بــاأن تتوافق ارتفاعات المباني مع ال�شــتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي   -5

تتفق مع م�شاحاتها. 

األ يزيــد ارتفــاع المبنى على 4 اأدوار )اأربعة اأدوار( وبحد اأق�شى 24 مترًا )اأربعة وع�شــرين   -6

متــرًا(، وفــي المرافــق ال�شناعيــة ذات الموا�شفات الخا�شة يمكن ال�شــماح بزيــادة ارتفاع 

المبنــى، بعــد الح�شــول علــى موافقــة �شــئون التخطيــط العمرانــي واأل تتجاوز ن�شــبة البناء 

)م�شــاحة المبنى الأر�شية( 60% )�شــتين بالمائة( من م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية واأل تقل 

عن 40% )اأربعين بالمائة(.

عند ت�شميم ال�شور الجانبي يجب األ يتجاوز الرتفاع 2.2 متر )مترين وع�شرين �شنتيمترًا(.   -7

يمكــن ال�شــماح بزيــادة الرتفاع الكلــي للمبنى في حال تــم و�شع مبررات للزيــادة المطلوبة   -8

وكانت تتما�شى مع الطابع العمراني للمنطقة المحيطة.

مادة )172(

مواقف ال�شيارات: 

يلزم توفير ما ل يقل عن 1.5 موقف )واحد ون�شف موقف( لكل 100 متر مربع )مائة متر   -1

مربع( من م�شاحة الدور الأر�شي والميزانين وموقف لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع( 

من م�شاحة الدور لالأدوار العلوية للمكاتب الإدارية.

يلزم توفير ما ل يقل عن 0.5 موقف )ن�شف موقف( لكل 100 متر مربع )مائة متر مربع(   -2

من م�شاحة الدور لال�شتعمالت ال�شناعية.

يلزم توفير ما ل يقل عن 1.5 موقف )واحد ون�شف موقف( لكل 100 متر مربع )مائة متر   -3

مربع( من م�شاحة الدور لال�شتعمالت التجارية.

يمكن توفير مواقف لل�شيارات ل�شكن العمال ح�شب الحاجة.  -4

يلزم توفير ما ل يقل عن موقف لكل �شقة ل�شكن الموظفين.  -5

يلزم توفير ما ل يقل عن 1.2 موقف )واحد واثنين من ع�شرة موقف( لكل غرفة للفندق.  -6

تقت�شــر مواقــف ال�شــيارات في الرتــداد الأمامي للموقع على �شــيارات الــزوار فقط، ويجب   -7

تجنــب تخ�شي�ــس موقــف ال�شــيارات فــي الثالثة اأمتــار الأولى مــن الحدود الأماميــة للعقار 

لل�شماح بوجود حيز كاٍف للم�شاحات الخ�شراء. 

مادة )173(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )اأ(  ال�شناعية  امل�شاريع  ملناطق  ال�شرتاطات اخلا�شة  يراعى يف 
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ال�شابقة، ما ياأتي:

تخت�ــس الإدارة المعنيــة بالمناطــق ال�شناعيــة فــي �شــئون ال�شناعــة بالتاأكــد مــن توافــر   -1

ال�شــتراطات الخا�شــة فــي كل عملية تطويــر، وت�شدر الموافقــة النهائية علــى الت�شميمات 

والر�شومات الفردية للمباني ومخططات الم�شاحات الخ�شراء الخا�شة بها من قبل الفريق 

الفني لتلك الإدارة.

يجــب اأن تكــون جميــع مقترحات المباني ومواقف ال�شــيارات والم�شــاحات الخ�شراء التابعة   -2

لها موافقة لجميع لوائح �شوابط التخطيط والبناء المعمول بها في المنطقة وتخ�شع لإدارة 

البلدية المعنية. 

يجــب اأن تكــون الرتــدادات الأمامية للمبنى متنا�شــقة ول ت�شــتخدم في تخزيــن الب�شائع اأو   -3

المــواد اأو المخلفــات، ويجــب مالحظــة اأن الرتــدادات الأماميــة والجانبيــة تكــون مختلفــة 

ومتباينة في الم�شاحات ال�شناعية.

األ يقــل ارتــداد المبنــى على الطريق الرئي�شــي عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتــار( واأل يقل الرتداد   -4

الجانبــي علــى الطريــق عــن 4 اأمتــار )اأربعة اأمتــار(، با�شــتثناء منطقــة البحريــن العالمية 

لال�شــتثمار، فيجب األ يقل ارتداد المبنى على الطرق الرئي�شــية عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شر 

مترًا( واأل يقل ارتدادات المبنى الجانبية عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار(، ويجب توفير م�شــاحة 

كافية لحركة ال�شاحنات، ومواقف ال�شيارات، واأعمال ال�شحن، والتفريغ.

تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من هذا الباب.  -5

الف�شل العا�شر 

IND B - مناطق امل�شاريع ال�شناعية ب

مادة )174(

ممتلكات  �شركة  ت�شعها  التي  والأنظمة  للقواعد  تخ�شع  )ب(  ال�شناعية  امل�شاريع  منطقة 

البحرين القاب�شة �س م ب )مقفلة(.

الف�شل احلادي ع�شر 

IND C - مناطق امل�شاريع ال�شناعية ج

مادة )175(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق امل�شاريع ال�شناعية )ج( بال�شتعمالت اخلدمية والأن�شطة القائمة على 

املعرفة وال�شتعمالت التكنولوجية )ت�شنيع وجتميع( وال�شناعات الإنتاجية الكربى واملتو�شطة 

وال�شناعات  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  الناجتة عن  وال�شناعات  وامل�شتودعات  واخلفيفة 

النظيفة، وال�شتعمالت التجارية وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 
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مادة )176(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق امل�شاريع ال�شناعية )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لال�شــتعمالت الخدميــة والأن�شــطة القائمة على المعرفــة على %300   -1

)ثالثمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س، ب�شرط األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على %40 

)اأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد ن�شبة البناء لال�شتعمالت التكنولوجية )ت�شنيع وتجميع( على 175% )مائة وخم�شة   -2

و�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س، ب�شــرط األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على %50 

)خم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد ن�شبة البناء لل�شناعات النتاجية الكبرى والمتو�شطة والخفيفة والم�شتودعات على   -3

125% )مائة وخم�شــة وع�شــرين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س، ب�شــرط األ تزيد م�شــطحات 

البناء لأي دور على 50% )خم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لل�شناعات الناتجة عن الموؤ�ش�شــات ال�شغيرة والمتو�شــطة على %90   -4

)ت�شــعين بالمائة( من م�شــاحة الأر�س، ب�شــرط األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على %60 

)�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد ن�شــبة البناء لل�شناعات النظيفة على 75% )خم�شــة و�شــبعين بالمائة( من م�شاحة   -5

الأر�س، ب�شرط األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 50% )خم�شين بالمائة( من م�شاحة 

الأر�س.

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لال�شــتعمالت التجارية علــى 300% )ثالثمائة بالمائة( من م�شــاحة   -6

الأر�س، ب�شــرط األ تزيد م�شــطحات البناء لأي دور على 40% )اأربعين بالمائة( من م�شــاحة 

الأر�س.

ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول تزيد م�شاحته على 50% )خم�شين   -7

بالمائة( من م�شاحة الدور الأر�شي.

مادة )177(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق امل�شاريع ال�شناعية )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

15 مرتًا )خم�شة ع�شر مرتًا( جلميع ال�شتعمالت من احلد  يلزم ترك ارتداد ل يقل عن 

الأمامي لالأر�س ومن جهة ال�شوارع.
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االرتداد الجانبي والخلفي:

يلــزم تــرك ارتــداد ل يقل عــن 12 متــرًا )اثني ع�شــر مترًا( لجميــع ال�شــتعمالت من الحد   -1

الجانبي لالأر�س للواجهات التي تحتوي على نوافذ.

يلزم ترك ارتداد ل يقل عن 12 مترًا )اثني ع�شــر مترًا( لال�شــتعمالت الخدمية والأن�شــطة   -2

القائمة على المعرفة وال�شــتعمالت التجارية وترك ارتداد ل يقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( 

لباقي ال�شتعمالت من الحد الجانبي لالأر�س للواجهات التي ل تحتوي على نوافذ.

مادة )178(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق امل�شاريع ال�شناعية )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع المبنى على 8 اأدوار )ثمانية اأدوار( بحد اأق�شى قدره 30 مترًا )ثالثون مترًا(   -1

مع ال�شــماح بالميزانين لال�شتعمالت الخدمية والأن�شطة القائمة على المعرفة وال�شناعات 

النظيفة.

األ يزيد ارتفاع المبنى على 3 اأدوار )ثالثة اأدوار( بحد اأق�شى قدره 18 مترًا )ثمانية ع�شر   -2

مترًا( مع ال�شماح بالميزانين لال�شتعمالت التكنولوجية )ت�شنيع وتجميع(.

األ يزيد ارتفاع المبنى على دورين بحد اأق�شى قدره 12 مترًا )اثنا ع�شــر مترًا( مع ال�شــماح   -3

بالميزانين لل�شناعات الإنتاجية الكبرى والمتو�شــطة والخفيفة والم�شتودعات وال�شناعات 

الناتجة عن الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة.

األ يزيد ارتفاع المبنى على 8 اأدوار )ثمانية اأدوار( بحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شة ع�شر   -4

مترًا( مع ال�شماح بالميزانين لال�شتعمالت التجارية.

اأن تتوافق ارتفاعات المباني مع ال�شــتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع   -5

م�شاحاتها. 

األ يزيــد ارتفــاع المبنى على 4 اأدوار )اأربعة اأدوار( وبحد اأق�شى 24 مترًا )اأربعة وع�شــرين   -6

متــرًا( فــي المرافــق ال�شناعية ذات الموا�شفــات الخا�شة، ويمكن ال�شــماح بزيــادة ارتفاع 

المبنــى بعــد الح�شول على موافقة �شــئون التخطيــط العمراني ويجب األ تزيد ن�شــبة البناء 

)م�شــاحة المبنى الأر�شية( على 60% )�شــتين بالمائة( من م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية واأل 

تقل عن 40% )اأربعين بالمائة(. 

عنــد ت�شميــم الجــدار الحدودي يجــب األ يتجاوز الرتفــاع عن 2.2 متر )مترين وع�شــرين   -7

�شنتيمترا(.

يمكن ال�شماح بزيادة الرتفاع الكلي للمبنى بمقدار 4 اأدوار )اأربعة اأدوار( وميزانين في حال   -8

تم و�شع مبررات للزيادة المطلوبة وكانت تتما�شى مع الطابع العمراني للمنطقة المحيطة.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

103

مادة )179(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم توفيــر مــا ل يقل عــن 1.5 موقف )واحــد ون�شف موقــف( لكل 100 متــر مربع )مائة   -1

متــر مربــع( مــن م�شــاحة الــدور لال�شــتعمالت الخدميــة والأن�شــطة القائمــة علــى المعرفة 

وال�شــتعمالت التكنولوجيــة )ت�شنيع وتجميــع( وال�شناعات الإنتاجية الكبرى والمتو�شــطة 

والخفيفة والم�شتودعات وال�شتعمالت التجارية.

يلــزم توفيــر مــا ل يقــل عن موقف واحد لــكل 100 متر مربــع )مائة متر مربع( من م�شــاحة   -2

الدور لال�شــتعمالت ال�شناعات الناتجة عن الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة وال�شناعات 

النظيفة.

مادة )180(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق امل�شاريع ال�شناعية )ج( بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:

تخت�ــس الإدارة المعنيــة بالمناطــق ال�شناعيــة في �شــئون ال�شناعة بالتاأكد مــن توافر هذه   -1

ال�شــتراطات في كل عملية تطوير، وت�شدر الموافقة النهائية على الت�شميمات والر�شومات 

الفردية للمباني ومخططات الم�شــاحات الخ�شراء الخا�شة بها من قبل الفريق الفني لتلك 

الإدارة.

يجــب اأن تكــون جميــع مقترحات المباني ومواقف ال�شــيارات والم�شــاحات الخ�شراء التابعة   -2

لها موافقة لجميع لوائح و�شوابط التخطيط والبناء التي تحددها الإدارة المعنية بالمناطق 

ال�شناعية في �شئون ال�شناعة.

يجــب اأن تكــون الرتــدادات الأمامية للمبنى متنا�شــقة ول ت�شــتخدم في تخزيــن الب�شائع اأو   -3

المــواد اأو المخلفــات، ويجــب مالحظــة اأن الرتــدادات الأماميــة والجانبيــة تكــون مختلفــة 

ومتباينة في الم�شاحات ال�شناعية. 

يجب األ يقل ارتداد المبنى على الطريق الرئي�شي عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( واأل يقل الرتداد   -4

الجانبي على الطريق عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(، وذلك با�شتثناء منطقة البحرين العالمية 

لال�شــتثمار فيجب األ يقل ارتداد المبنى على الطرق الرئي�شــية عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر 

مترًا( واأل يقل ارتدادات المبنى الجانبية عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار(، ويجب توفير م�شــاحة 

كافية على النحو المبين لحركة ال�شاحنات، ومواقف ال�شيارات، واأعمال ال�شحن، والتفريغ.
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الف�شل الثاين ع�شر 

IND D - مناطق امل�شاريع ال�شناعية د

مادة )181(

اال�شتعماالت:

واملتو�شطة  اخلفيفة  الإنتاجية  بال�شناعات  )د(  ال�شناعية  امل�شاريع  مناطق  يف  ي�شمح 

وامل�شتودعات وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )182(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق امل�شاريع ال�شناعية )د( مراعاة ال�شوابط الآتية:

اأن تكــون الرتــدادات الأمامية للمبنى متنا�شــقة ول ت�شــتخدم في تخزيــن الب�شائع اأو المواد   -1

اأو المخلفــات، ويجــب مالحظة اأن الرتدادات الأمامية والجانبية تكون مختلفة ومتباينة في 

الم�شاحات ال�شناعية. 

األ يقــل ارتــداد المبنــى على الطريق الرئي�شــي عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتــار( واأل يقل الرتداد   -2

الجانبي على الطريق عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(، وذلك با�شتثناء منطقة البحرين العالمية 

لال�شــتثمار، فيجــب اأن األ يقــل ارتــداد المبنى على الطرق الرئي�شــية عن 15 مترًا )خم�شــة 

ع�شــر مترًا( واأل يقل ارتدادات المبنى الجانبية عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار(، كما يجب توفير 

م�شــاحة كافية على النحو المبين لحركة ال�شــاحنات، ومواقف ال�شــيارات، واأعمال ال�شحن، 

والتفريغ.

مادة )183(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق امل�شاريع ال�شناعية )د( مراعاة ال�شوابط الآتية:

اأن تتوافق ارتفاعات المباني مع ال�شــتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع   -1

م�شاحاتها. 

األ يزيــد ارتفــاع المبنى على 4 اأدوار )اأربعة اأدوار( وبحد اأق�شى 24 مترًا )اأربعة وع�شــرين   -2

متــرًا(، وفــي المرافــق ال�شناعيــة ذات الموا�شفات الخا�شة يمكن ال�شــماح بزيــادة ارتفاع 

المبنى بعد الح�شول على موافقة �شــئون التخطيط العمراني ويجب األ تتجاوز ن�شــبة البناء 

)م�شــاحة المبنى الأر�شية( 60% )�شــتين بالمائة( من م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية واأل تقل 

عن 40% )اأربعين بالمائة(. 
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عنــد ت�شميــم الجــدار الحــدودي يجــب األ يتجــاوز الرتفــاع 2.2 متــر )متريــن وع�شــرين   -3

�شنتيمترا(.

مادة )184(

مواقف ال�شيارات:

ويجب  فقط،  الزوار  �شيارات  على  للموقع  الأمامي  الرتداد  يف  ال�شيارات  مواقف  تقت�شر 

جتنب تخ�شي�س موقف ال�شيارات يف الثالثة اأمتار الأوىل من احلدود الأمامية للعقار لل�شماح 

بوجود حيز كاٍف للم�شاحات اخل�شراء. 

مادة )185(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  امل�شاريع ال�شناعية )د( بالإ�شافة  يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق 

ال�شابقة، ما ياأتي:

تخت�ــس الإدارة المعنيــة بالمناطــق ال�شناعيــة فــي �شــئون ال�شناعــة بالتاأكــد مــن توافــر   -1

ال�شــتراطات الخا�شــة فــي كل عملية تطويــر، وت�شدر الموافقــة النهائية علــى الت�شميمات 

والر�شومات الفردية للمباني ومخططات الم�شاحات الخ�شراء الخا�شة بها من قبل الفريق 

الفني لتلك الإدارة.

يجــب اأن تكــون جميــع مقترحات المباني ومواقف ال�شــيارات والم�شــاحات الخ�شراء التابعة   -2

لها موافقة لجميع لوائح �شوابط التخطيط والبناء المعمول بها في المنطقة وتخ�شع لإدارة 

البلدية المعنية.

الف�شل الثالث ع�شر 

LR - مناطق �شكن العمال

مادة )186(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق �شكن العمال باإن�شاء م�شاكن م�شرتكة للعمال ت�شتمل على خدمات ومرافق 

تابعة لل�شكن وذلك يف مناطق ال�شناعات اخلفيفة واملناطق اخلدمية واملناطق املحددة �شمن 

خرائط الت�شنيف املعتمدة، وذلك مبا يتوافق مع القرار رقم )40( ل�شنة 2014 ب�شاأن ا�شرتاطات 

املدين  الدفاع  و�شئون  العمل  �شئون  موافقة  على  احل�شول  وبعد  العمال  م�شاكن  وموا�شفات 

واجلهات اخلدمية الأخرى.
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مادة )187(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق �شكن العمل مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 240% )مائتي واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ تزيد ن�شبة ال�شتعمالت التجارية على 20% )ع�شرين بالمائة( من م�شاحة البناء، وي�شمح   -3

فيها با�شتعمالت تجارية ب�شيطة تخدم الم�شكن القائم )بقالة، محل بيع خ�شروات، حالق، 

مغ�شلة مالب�س، خياط، �شيدلية( وما في حكمها.

مادة )188(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات مناطق �شكن العمال مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي والميزانين بم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتــار( من حد   -1

الأر�س الأمامي المطل على �شارع اأو طريق وتخ�ش�س هذه الم�شافة كمواقف للبا�شات.

ي�شــمح بعمــل بروزات بــالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي والميزانيــن بحد اأق�شى قدره 1.20   -2

متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي: 

من  لكل  الأر�س  حد  من  )مرتين(  مرت   2 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

الواجهات اجلانبية واخللفية، ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

مادة )189(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات مناطق �شكن العمال مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى 6 طوابق )�شــتة طوابق( بحيــث يكون الحد الأق�شــى لالرتفاع   -1

24 متــرًا )اأربعة وع�شــرين متــرًا( في المناطق ال�شناعية المذكــورة والمناطق المخ�ش�شة 

ك�شكن للعمال.

األ يقل ارتفاع الغرفة ال�شكنية عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(، ول تقل عرو�س الممرات الداخلية   -2

عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(.
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مادة )190(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق �شكن العمال بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما 

ياأتي:

الح�شول على موافقة المجل�ــس الأعلى للبيئة ل�شالحية الموقع لل�شــكن من الناحية البيئية   -1

ومراعاة تاأثيرات الن�شطة ال�شناعية القائمة على الموقع.

األ تقــل الم�شــاحة المخ�ش�شــة لــكل عامــل داخل الغرفة عــن 4 اأمتــار مربعة )اأربعــة اأمتار   -2

مربعة(، واأل يزيد عدد العمال داخل الغرفة الواحدة على 10 اأ�شخا�س )ع�شرة اأ�شخا�س(، 

واأل تقــل م�شــاحة الغرفــة الواحدة عن 40 مترًا مربعــًا )اأربعين مترًا مربعــًا(، واعتماد هذا 

المعيار لتحديد الطاقة ال�شتيعابية لل�شكن.

يلــزم توفيــر دورة ميــاه كاملة واحــدة لكل 8 عمال )ثمانيــة عمال( بعيدة عن غرف ال�شــكن   -3

و�شــالت الطعــام، مع تطبيــق المعايير ال�شحية المطلوبــة واأل تكــون دورات المياه مفتوحة 

على غرف ال�شكن واأن تبعد م�شافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( عن الغرف.

توفيــر اأجهــزة الك�شــف عــن الحريق واأنظمــة ال�شــالمة المطلوبــة ومخارج الطوارئ ح�شــب   -4

الموا�شفات والمعايير المتبعة لدى �شئون الدفاع المدني.

توفيــر �شــالت مخ�ش�شة للطعام ت�شــتوعب ما ل يقــل عن 40% )اأربعيــن بالمائة( من عدد   -5

العمــال علــى األ تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة للعامل الواحد على 3 اأمتــار مربعة )ثالثة اأمتار 

مربعة( لكل عامل، مع �شرورة توفير مخارج للطوارئ واأنظمة ال�شالمة والتهوية المطلوبة.

يجب توفير مطبخ اأو اأكثر ب�شــكل منف�شل عن مبنى غرف ال�شــكن واأل تقل الم�شــافة بينهم   -6

عن 10 )ع�شــرة اأمتار(، واأن يكون مرتبطًا اأو قريبًا من ال�شالت المخ�ش�شة للطعام، على 

اأن يتــم توفيــر مغا�شــل منف�شلة لالأيادي بمعدل مغ�شــلة واحــدة لكل 12 عاماًل )اثني ع�شــر 

عاماًل(. 

يمنع ا�شتغالل ال�شطح لأغرا�س ال�شكن، التخزين، اأو اأي ا�شتعمال اآخر.  -7

اللتزام بتوفير معدات الطفاء وال�شعافات الأولية مع �شرورة وجود غرفة خا�شة لالإ�شعافات   -8

الأولية في الم�شــاكن التي يزيد فيها عدد العمال على 100 عامل )مائة عامل( ب�شــكل ي�شهل 

الو�شول اليها.

توفير موقع مخ�ش�س لتجميع النفايات والقمامة خارج مبنى ال�شــكن ويتم تزويده بحاويات   -9

قابله للغلق وفق المعايير ال�شحية المعتمدة.

10-  بالن�شبة للعمال ذوي العائالت، يتم توفير مرافق لل�شكن ب�شكل �شقق وذلك في مبنى �شكني 

منف�شل مخ�ش�س للعوائل. 
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11-  يكون ال�شكن بعيدًا عن م�شادر التلوث البيئي، كمواقع دورات المياه ومجاري مياه الأمطار 

ومواقــع تجميــع القمامــة والمداخن ال�شناعيــة ومواقع تربية الحيوانات وما �شــابه، ح�شــب 

المعايير وال�شوابط البيئية وال�شحية المتبعة.

12-  توفيــر م�شــجد بمرافــق خا�شة للو�شوء ودورات المياه ملحقة به ب�شــكل منف�شل وبم�شــاحة 

تتنا�شب مع عدد العمال.

13-  توفير مغ�شلة مالب�س تتنا�شب مع عدد العمال.

14-  يمنع و�شع خزانات للوقود اأو مواد قابلة لال�شتعال اأو ا�شطوانات الغاز �شمن مبنى ال�شكن، 

ويجب اأن تبعد م�شافة ل تقل عن 100 متر )مائة متر( عن اأقرب وحدة �شكنية.

الباب اخلام�س

املناطق الزراعية 

الف�شل االول

AGI - املناطق الزراعية اال�شتثمارية

مادة )191(

اال�شتعماالت: 

ي�شمح يف املناطق الزراعية ال�شتثمارية مبزاولة الأن�شطة الزراعية والتجارية واإقامة البيوت 

الإنتاج  اأن�شطة  مبزاولة  ي�شمح  كما  للمزارعني،  و�شكن  فيال  باإن�شاء  وي�شمح  وامل�شاتل،  املحمية 

احليواين واإن�شاء مزارع الدواجن والأ�شماك وا�شطبالت اخليول وحظائر للحيوانات واملالعب 

للتعمري  املوقع  على �شالحية  تخطيطية  موافقة  على  بعد احل�شول  وذلك  املفتوحة،  الريا�شية 

امل�شار  الأن�شطة  مبزاولة  الرتخي�س  ي�شدر  اأن  على  الأخرى،  اخلدمية  اجلهات  مع  وبالتن�شيق 

اإليها من �شئون الزراعة واملجل�س الأعلى للبيئة، وفقًا ملا تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )192(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء للمناطق الزراعية ال�شتثمارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء الكلية على 90% )ت�شعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لكل دور للوحدة ال�شكنية على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة   -2

الأر�س.

األ تزيد الن�شــبة المخ�ش�شة لال�شــتعمال التجاري على 10% )ع�شــرة بالمائة( من م�شــاحة   -3
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الأر�ــس وبحــد اأق�شى 300 متر مربع )ثالثمائة متر مربع( ول ُتحت�شــب �شمن ن�شــبة البناء 

الكليــة ب�شــرط اأن يتــم الح�شول علــى موافقة تخطيطية علــى �شالحية الموقــع للتعمير من 

�شــئون التخطيــط العمرانــي، علــى اأن يكــون لهــذه الأن�شــطة المدخــل الخا�س بها مــع توفير 

مواقف ال�شيارات الالزمة لها ح�شب المعايير المعتمدة.

ي�شــمح باإن�شــاء اأكثــر من وحــدة تجارية علــى األ يقل ن�شيــب الوحدة التجاريــة الواحدة عن   -4

100 متر مربع )مائة متر مربع( من م�شاحة الأر�س، ب�شرط األ يزيد طول واجهة الوحدات 

التجارية مجتمعة على 10% )ع�شرة بالمائة( من واجهة العقار ول تقل عن 5 اأمتار )خم�شة 

اأمتار(، ول يزيد عمق الوحدات التجارية على 10% )ع�شرة بالمائة( من عمق العقار اأو 20 

مترًا )ع�شرين مترًا( اأيهما اأقل.

ي�شمح في الوحدة ال�شكنية بناء مرافق لل�شكن فوق ال�شطح في الجهة الخلفية من المبنى من   -5

بعد خط منت�شف ال�شــطح بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شــاحة 

دور ال�شــطح على اأن تكون مجمعة في جهة واحدة. واإذا كانت م�شــاحة ال�شــطح تقل عن 100 

متر مربع )مائة متر مربع( فاإنه ي�شــمح ببناء 30 مترًا مربعًا )ثالثين مترًا مربعًا(، وتكون 

بارتفاع 4 اأمتار )اأربعة اأمتار( بحد اأق�شى.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -6

الآتية: 

 اأ- احل�شول على موافقة اجلهات اخلدمية.

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب ملرافق ال�شكن اأو ملواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل حتت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء املذكورة امل�شموح بها.

1.50 مرت )مرت وخم�شني �شنتيمرتًا( من  الأر�شي على  الدور  اأر�شية  ارتفاع  األ يزيد   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شتعمل جزء ل تقل م�شاحته عن 70% )�شبعني باملائة( من ال�شرداب كمواقف لل�شيارات.

ال�شرداب  كان  اإذا  الأر�س  قطعة  خارج  من  اأو  ال�شارع  على  املبا�شر  بالفتح  ي�شمح  ل   و- 

خم�ش�شًا لال�شتعمالت ال�شكنية ومرافق ال�شكن.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -7

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

األ تقل الن�شبة المخ�ش�شة للزراعة والت�شجير عن 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س   -8

وتت�شمن 5% )خم�شــة بالمائة( �شــكن المزارعين والمرافق التابعة و10% )ع�شــرة بالمائة( 

م�شاحات للحظائر وال�شطبالت.
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مادة )193(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء للمناطق الزراعية ال�شتثمارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ترتد من�شــاآت البيوت المحمية والم�شــاتل م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد   -1

الأر�س الأمامي وعلى الواجهات المطلة على �شارع اأو طريق اأو ممر.

ترتــد الوحــدة ال�شــكنية الخا�شــة م�شــافة ل تقل عــن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حــد الأر�س   -2

الأمامي.

ترتــد المحالت التجارية م�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( مــن حد الأر�س الأمامي،   -3

ويخ�ش�س الرتداد كمواقف �شيارات يتم تهيئتها من قبل المالك.

يجــوز بنــاء مكتب وغرفة للحرا�شــة وغرفــة للم�شخات ومخازن مال�شقة لل�شــور عند مدخل   -4

الأر�س وفي جهة واحدة منها فقط.

ل تقل م�شافة الرتداد لم�شاكن المزارعين عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من حد الأر�س الأمامي.  -5

ل يقل الرتداد الأمامي للحظائر اأو ال�شــطبالت عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر مترًا( من حد   -6

الأر�س الأمامي.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ترتد من�شــاآت البيوت المحمية والم�شــاتل م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد   -1

الأر�ــس مــن الواجهات المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة 

اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

ترتد الوحدة ال�شكنية الخا�شة وم�شاكن المزارعين م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(   -2

مــن حــد الأر�س من الجهات المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقــل عن 6 اأمتار 

)�شتة اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

ترتد المحالت التجارية م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س من الجهات   -3

المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد الأر�س 

المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

ترتد من�شــاآت الحظائر وال�شــطبالت م�شــافة ل تقل عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر مترًا( من   -4

الجهات المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد 

الأر�س المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

األ تقل الم�شافة بين الوحدات ال�شكنية عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.  -5
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مادة )194(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات املناطق الزراعية ال�شتثمارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفاع الوحدة ال�شــكنية على 3 طوابق )ثالثــة طوابق( وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا   -1

)خم�شة ع�شر مترًا(.

2-  في حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شتة ع�شر مترًا وخم�شين 

�شنتيمترًا(.

األ يزيد ارتفاع �شكن المزارعين على طابقين وبحد اأق�شى قدره 7 اأمتار )�شبعة اأمتار(.  -3

األ يزيد ارتفاع المحالت التجارية على طابق واحد مع ميزانين وبحد اأق�شى 7 اأمتار )�شبعة   -4

اأمتار(.

األ يزيد ارتفاع المكتب، اأو غرفة الحار�س، اأو الم�شخات، اأو المخازن على طابق واحد وبحد   -5

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

في حال عمل �شرداب في الوحدات ال�شكنية يجب األ يزيد ارتفاع اأر�شية الدور الأر�شي على   -6

1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترا( من �شطح الر�شيف.

مادة )195(

تعدد الوحدات:

ي�شمح بتعدد الوحدات للمناطق الزراعية ال�شتثمارية وفقًا لل�شوابط الآتية:

الح�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير وذلك بتغيير ت�شنيف العقار   -1

 .)AGIC( اإلى مناطق المجمعات ال�شكنية

األ تقــل م�شــاحة العقــار عن 6,000 متر مربع )�شــتة اآلف متر مربع( وب�شــرط األ يقل طول   -2

اأ�شغر �شلع فيها عن 50 مترًا )خم�شين مترًا(.

األ يقل ن�شيب الوحدة الواحدة عن 750 مترًا مربعًا )�شبعمائة وخم�شين مترًا مربعًا(.  -3

توفيــر ممــر بعر�س 11 مترًا )اأحد ع�شــر متــرًا( في حال توفير مواقف لل�شــيارات في جانب   -4

الطريــق اأو 8 اأمتــار )ثمانيــة اأمتــار( في حــال تخ�شي�س مناطــق لمواقف ال�شــيارات �شمن 

العقار ب�شرط توفير مواقف لل�شيارات ح�شب المعايير المتبعة.

توفيــر مواقــف لل�شــيارات بمعــدل موقفيــن لكل وحــدة �شــكنية و1.5 موقف )واحــد ون�شف   -5

موقف( للزوار لكل وحدة �شكنية. 

توفير �شور وبوابة للعقار.   -6
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ي�شمح باإقامة وحدات مت�شلة من جهتين اأو مت�شلة من جهة واحدة اأو منف�شلة.  -7

توفيــر ارتــداد اأمامــي ل يقــل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتــار( من حــد الأر�س المطل على �شــارع   -8

وتوفير ارتدادات جانبية وخلفية ل تقل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

يتكفل مالك العقار باإن�شاء و�شيانة البنية التحتية.  -9

10-  ل ي�شــمح بتق�شــيم العقــار فــي حال عدم تما�شــي التق�شــيم المقترح مع الالئحــة التنفيذية 

للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير.

11-  في حال زيادة م�شاحة العقار عن 50,000 متر مربع )خم�شين األف متر مربع( يتم تقديم 

طلب اعتماد مخطط )Master Plan( لدى �شئون التخطيط العمراني.

مادة )196(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتثمارية  الزراعية  للمناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

تطبــق ال�شــتراطات والموا�شفــات العامة التي ت�شدرها �شــئون الزراعة عند اإن�شــاء حظائر   -1

الموا�شــي وا�شــطبالت الخيــول ومــزارع الدواجــن وغيرهــا مــن اأن�شــطة الإنتــاج الحيوانــي 

والزراعي، وكذلك ال�شتراطات المتعلقة بردم قنوات الري وال�شرف واإزالة النخيل.

األ تقل الم�شافة بين الحظائر واأقرب فيال اأو وحدة تجارية عن 50 مترًا )خم�شين مترًا(.  -2

األ تقل الم�شافة بين الوحدات التجارية والوحدة ال�شكنية عن 20 مترًا )ع�شرين مترًا(.  -3

تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من الباب الرابع من   -4

هذا القرار عند اإن�شاء �شكن للمزارعين.

ي�شــمح بعمــل دور م�شــتقطع �شمن ت�شميــم الفراغات الداخليــة للفلل بن�شــبة ل تتعدى %15   -5

)خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شطح البناء لكل دور، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية 

ويحت�شب �شمن الرتفاع الأ�شلي في المبنى الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي 

الم�شموح به للبناء.

في حال بلغت م�شاحة العقار اأقل من 4,000 متر مربع )اأربعة األف متر مربع(، تطبق عليه   -6

ا�شتراطات المنطقة دون ال�شماح بال�شتخدام التجاري.
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الف�شل الثاين 

FS1 - مناطق االأمن الغذائي النباتي

مادة )197(

اال�شتعماالت: 

البيوت  واإقامة  الزراعية  الأن�شطة  النباتي مبزاولة جميع  الغذائي  الأمن  ي�شمح يف مناطق 

املحمية وامل�شاتل وي�شمح باإن�شاء �شكن للمزارعني، وذلك بعد احل�شول على موافقة تخطيطية 

على �شالحية املوقع للتعمري من الناحية التخطيطية وبالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية الأخرى، 

على اأن ي�شدر الرتخي�س مبزاولة الأن�شطة امل�شار اإليها من �شئون الزراعة وذلك ح�شبما تبينه 

خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )198(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الأمن الغذائي النباتي مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد مجموع م�شــاحة �شــكن المزارعين والمرافق التابعة لهم على 10% )ع�شرة بالمائة(   -1

من م�شاحة الأر�س.

األ تقــل الن�شــبة المخ�ش�شــة للزراعة والت�شــجير عــن 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة   -2

الأر�س. 

مادة )199(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق الأمن الغذائي النباتي مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

ترتد من�شــاآت البيوت المحمية والم�شــاتل م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد   -1

الأر�س الأمامي وعلى الواجهات المطلة على �شارع اأو طريق اأو ممر.

يجــوز بنــاء مكتب وغرفة للحرا�شــة وغرفــة للم�شخات ومخازن مال�شقة لل�شــور عند مدخل   -2

الأر�س وفي جهة واحدة منها فقط.

ل تقل م�شافة الرتداد لم�شاكن المزارعين عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من حد الأر�س الأمامي.  -3

االرتداد الجانبي والخلفي:

ترتد من�شــاآت البيوت المحمية والم�شــاتل م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد   -1

الأر�ــس مــن الواجهات المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة 
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اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

ترتد م�شاكن المزارعين م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س من الجهات   -2

المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد الأر�س 

المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

مادة )200(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق الأمن الغذائي النباتي مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع �شكن المزارعين على طابقين وبحد اأق�شى قدره 7 اأمتار )�شبعة اأمتار(.  -1

األ يزيد ارتفاع المكتب، اأو غرفة الحار�س، اأو الم�شخات، اأو المخازن على طابق واحد وبحد   -2

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

مادة )201(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  النباتي  الغذائي  الأمن  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقــل الم�شــافة بيــن الحظائــر واأقــرب فيــال اأو وحــدة تجاريــة خــارج العقار عــن 50 مترًا   -1

)خم�شين مترًا(.

تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من الباب الرابع من   -2

هذا القرار عند اإن�شاء �شكن للمزارعين.

الف�شل الثالث

FS2 - مناطق االأمن الغذائي احليواين وال�شمكي

مادة )202(

اال�شتعماالت: 

ي�شمح يف مناطق الأمن الغذائي احليواين وال�شمكي مبزاولة اأن�شطة الإنتاج احليواين واإن�شاء 

�شكن  باإقامة  ي�شمح  كما  للحيوانات  وحظائر  اخليول  وا�شطبالت  والأ�شماك  الدواجن  مزارع 

للمزارعني والعاملني، وذلك بعد احل�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية املوقع للتعمري 

الرتخي�س  ي�شدر  اأن  على  الأخرى،  اخلدمية  اجلهات  مع  وبالتن�شيق  التخطيطية  الناحية  من 

مبزاولة الأن�شطة امل�شار اإليها من �شئون الرثوة احليوانية وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف 

املعتمدة.
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مادة )203(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الأمن الغذائي احليواين وال�شمكي مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد مجموع م�شــاحة �شــكن المزارعين والمرافق التابعة لهم على 10% )ع�شرة بالمائة(   -1

من م�شاحة الأر�س.

األ يزيــد مجمــوع م�شــاحة الحظائر وال�شــطبالت على 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة   -2

الأر�س.

األ تقــل الن�شــبة المخ�ش�شــة للزراعة والت�شــجير عن 20% )ع�شــرين بالمائة( من م�شــاحة   -3

الأر�س. 

مادة )204(

االرتدادات:

ي�شترط في ارتدادات البناء لمناطق الأمن الغذائي الحيواني وال�شمكي مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي: 

يجــوز بنــاء مكتب وغرفة للحرا�شــة وغرفــة للم�شخات ومخازن مال�شقة لل�شــور عند مدخل   -1

الأر�س وفي جهة واحدة منها فقط.

األ تقــل م�شــافة الرتــداد لم�شــاكن المزارعيــن عــن 6 اأمتــار )�شــتة اأمتار( من حــد الأر�س   -2

الأمامي.

األ يقل الرتداد الأمامي للحظائر اأو ال�شــطبالت عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شر مترًا( من حد   -3

الأر�س الأمامي.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ترتد م�شاكن العاملين م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س من الجهات   -1

المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد الأر�س 

المطل على �شارع اأو طريق جانبي.

ترتد من�شــاآت الحظائر وال�شــطبالت م�شــافة ل تقل عن 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر مترًا( من   -2

الجهات المال�شقة للجار اأو ممر الم�شــاة، وم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد 

الأر�س المطل على �شارع اأو طريق جانبي.
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مادة )205(

االرتفاعات:

ال�شوابط  مراعاة  وال�شمكي  احليواين  الغذائي  الأمن  ملناطق  البناء  ارتفاعات  ي�شرتط يف 

الآتية:

األ يزيد ارتفاع �شكن المزارعين على طابقين وبحد اأق�شى قدره 7 اأمتار )�شبعة اأمتار(.  -1

األ يزيد ارتفاع المكتب، اأو غرفة الحار�س، اأو الم�شخات، اأو المخازن على طابق واحد وبحد   -2

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.

مادة )206(

ا�شتراطات خا�شة:

اإىل  بالإ�شافة  وال�شمكي  الغذائي احليواين  الأمن  ملناطق  ال�شرتاطات اخلا�شة  يراعى يف 

ال�شوابط ال�شابقة، ما ياأتي:

تطبيــق ال�شــتراطات والموا�شفــات العامــة التــي ت�شدرهــا �شــئون الزراعــة و�شــئون الثروة   -1

الحيوانيــة عنــد اإن�شــاء حظائــر الموا�شــي وا�شــطبالت الخيــول ومــزارع الدواجــن وغيرهــا 

مــن اأن�شــطة الإنتاج الحيوانــي والزراعي، وكذلك ال�شــتراطات المتعلقة بــردم قنوات الري 

وال�شرف واإزالة النخيل.

األ تقــل الم�شــافة بيــن الحظائــر واأقــرب فيــال اأو وحــدة تجاريــة خــارج العقار عــن 50 مترًا   -2

)خم�شين مترًا(.

تطبق المعايير الخا�شة ب�شكن العمال الواردة في الف�شل الثالث ع�شر من الباب الرابع من   -3

هذا القرار عند اإن�شاء �شكن للمزارعين.

الباب ال�شاد�س

مناطق احلماية

مادة )207(

 ،GS - املناطق العامة اخل�شراء ،PRV - املناطق املحفوظة ،PRT - هي املناطق املحمية

 ،US الدرا�شة -  UP، مناطق قيد  NR، املناطق غري املخططة -  مناطق احلماية الطبيعية - 

ومناطق التطوير امل�شتقبلية - FDA والتي ل ي�شمح بالتعمري فيها وتتطلب احل�شول على موافقات 

خا�شة من �شئون التخطيط العمراين وموافقة اجلهات اخلدمية يف حال الرغبة يف تطويرها.
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الباب ال�شابع

املناطق التاريخية 

الف�شل االول 

ARC - مناطق املواقع االأثرية

مادة )208(

تطبق على مناطق املواقع الأثرية التي يتم التنقيب عنها، اأو التي تت�شمن معامل اأثرية وحتمل 

املعنية  اجلهة  من  حتديدها  يتم  والتي  ومعرفية  علمية  قيمة  ذات  وتاريخية،  ح�شارية  دللت 

باحلفاظ على الآثار والرتاث وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار، 

الت�شنيف  خرائط  تبينه  وح�شبما  اجلهة،  تلك  حتددها  التي  وال�شرتاطات  لل�شوابط  وطبقًا 

املعتمدة. 

مادة )209(

اال�شتعماالت:

ُت�شــَتخدم مناطــق المواقــع الأثرّيــة ك�شــواهد تاريخّيــة لالأجيــال الاّلحقة، وُتوّظــف من اأجل   -1

البحــوث العلمّيــة، الّتنقيبــات الأثرّيــة، والعرو�ــس المتحفيــة. ويجــب اأن تكــون كاّفــة اأعمال 

يانة من ِقَبل اأو تحت اإ�شراف الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث. الّترميم وال�شّ

ُي�شــَمح با�شــتثمار المواقــع الأثرّيــة ومناطــق الحمايــة الُمحيَطــة بهــا، لغايات ثقافّيــة منها:   -2

اإن�شــاء متاحف، مراكز تعليمّية وتف�شــيرّية للزوار، عنا�شر تعليمّية، معار�س موؤّقتة، ولإقامة 

الفعالّيات، وغيرها، �شــرط اأن يتّم ترميمها واإعادة تاأهيلها وت�شميمها واإن�شــائها باإ�شــراف 

من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث ول تنّفذ اإل بموافقة هذه الجهة.

ُي�شــَمح با�شــتخدام الأبنية الواقعة �شمن حــدود الحماية الّثانوّية الُمحيطــة بالمواقع الأثرّية   -3

للغايات ال�ّشكنية والمرافق العاّمة الم�شموح بها، مع �شرورة مراجعة الجهة المعنّية بالحفاظ 

على الآثار والّتراث لدرا�شة الّت�شميم.

ُي�شــَمح با�شــتخدام الأبنية الواقعة �شمن حــدود الحماية الّثانوّية الُمحيطــة بالمواقع الأثرّية   -4

للغايــات الّتجارّيــة ذات الأن�شــطة الم�شــموح بهــا والم�شــروطة، وُتحــّدد بعد ُمراجعــة الجهة 

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.

مادة )210(

ة: ا�شتراطات خا�شّ

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق املواقع الأثرية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، ما 

ياأتي:



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

118

ُيمنــع اأّي تطويــر اأو بنــاء اأو تعديــل يوؤّثــر على الحــال الإن�شــائّية اأو الب�شرّية للمواقــع الأثرّية   -1

اأو يخــّل بالقيمــة الأثرّيــة والّتاريخّية لها باأّي �شــكل من الأ�شــكال، وُتحّدد هــذه القيمة الجهة 

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.

ل يمكن تنفيذ اأّي تطوير اأو تدّخل على الموقع الأثرّي اإل بعد درا�شــة تف�شيلّية واأخذ موافقة   -2

خطّية من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.

يحّق للجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث متابعة اأعمال الحفر لأّي م�شاريع اأو اأعمال   -3

تطوير للُبنى الّتحتّية.

�شّية  يحّق للجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث طلب تنقيب اأو اإعداد درا�شات تخ�شّ  -4

بح�شب الموقع الأثرّي الذي ُتحّدده الجهة.

في حال كان العقار مال�شقًا اأو مجاورًا لمبنى م�شــّجل على قائمة الّتراث الوطنّي، اأو مدرج   -5

على لئحة الّتراث الإن�شانّي العالمّي لليون�شكو، اأو في المحيط الُمبا�شر لموقع اأثرّي ُم�شّنف، 

يحــّق للجهــة المعنّيــة بالحفــاظ على الآثــار والّتراث اأن تطلــب توزيعًا مختلفــًا للكتل لحماية 

القيمة الأثرّية، ب�شرط اأن يكون مجموع الم�شاحات الكّلّية مطابقًا لكتلة البناء الم�شموح بها، 

كما يجوز اأن ُتطبق �شروط خا�شة بالرتدادات والمواّد والألوان وغيره مختلفة عن ال�ّشروط 

الّت�شميمّية والوظيفّية المعتمدة للمنطقة.

الف�شل الثاين 

HG - مناطق احلدائق الرتاثية

مادة )211(

اال�شتعماالت:

الّتقليدّية  الّزراعة  تتبع طرق  التي  الّزراعّية  بالأن�شطة  ي�شمح يف مناطق احلدائق الرتاثية 

ال�ّشكنّية  بال�شتعمالت  ُي�شَمح  كما  الأن�شطة.  لهذه  املُ�شاحبة  املرافق  باإن�شاء  وُي�شَمح  فقط، 

من  بها  املُ�شّرح  الّتجارّية  بال�شتعمالت  وي�شمح  ال�شكنية،  بال�شقق  فيها  ي�شمح  ول  فقط  للفلل 

وابط وال�شرتاطات التي حتددها اجلهات  اجلهة املعنّية باحلفاظ على الآثار والرّتاث، وفق ال�شّ

اخلدمية الأخرى.

مادة )212(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق احلدائق الرتاثية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لجميــع ال�شــتعمالت على 15% )خم�شــة ع�شــر بالمائة( من م�شــاحة   -1

الأر�س.
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األ تزيــد م�شــّطحات البنــاء لال�شــتخدام ال�ّشــكنّي علــى 10% )ع�شــرة بالمائة( من م�شــاحة   -2

الأر�س.

األ تزيــد م�شــّطحات البنــاء لال�شــتخدام الّتجــارّي علــى 5% )خم�شــة بالمائة( من م�شــاحة   -3

الأر�س.

مادة )213(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق احلدائق الرتاثية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع ال�شــتخدام ال�شــكني علــى طابقين وبحد اأق�شــى 8 اأمتار )ثمانيــة اأمتار(،   -1

�شاماًل وار�س ال�ّشطح وغرفة ال�ّشّلم والخدمات واأي مرافق اأخرى.

األ يزيــد ارتفاع ال�شــتخدام التجاري على طابق اأر�شــي وميزانين وبحد اأق�شى قدره 6.50   -2

اأمتار )�شــتة اأمتار وخم�شــون �شــنتيمترًا( ول ُي�شَمح باأي اإ�شافات �شــكنّية اأو غرفة �شّلم اأعلى 

المبنى الّتجارّي.

مادة )214(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق احلدائق الرتاثية مراجعة اجلهة املعنّية باحلفاظ على 

الآثار والرّتاث لدرا�شة موقع البناء والّت�شميم والرتدادات.

مادة )215(

مواقف ال�ّشّيارات:

اإ�شافة مواقف  اإمكانّية  تلزم مراجعة اجلهة املعنّية باحلفاظ على الآثار والرّتاث لدرا�شة 

لل�شيارات، ب�شرط األ يعو�س �شاحب العقار بزيادة ن�شبة البناء يف حال املوافقة.

مادة )216(

ا�شتراطات خا�شة: 

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق احلدائق الرتاثية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

فــي حــال تعمير، اأو بناء، اأو ترميــم، اأو تطوير اأي عقار يقع �شمن مناطــق الحدائق التراثية   -1

فاإنــه يلزم الح�شول على موافقــة الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث لتحديد موقع 

م�شّطح البناء الُمقَترح، قبل مبا�شرة اأّي اأعمال.
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ل ُي�شَمح بردم البحر الذي تطّل عليه الحدائق الّتراثّية.   -2

في حال كان العقار مال�شقًا اأو مجاورًا لمبنى م�شــّجل على قائمة الّتراث الوطنّي، اأو مدرج   -3

على لئحة الّتراث الإن�شانّي العالمّي لليون�شكو، اأو في المحيط الُمبا�شر لموقع اأثرّي ُم�شّنف، 

يحــّق للجهــة المعنّيــة بالحفــاظ على الآثــار والّتراث اأن تطلــب توزيعًا مختلفــًا للكتل لحماية 

القيمة الأثرّية، ب�شرط اأن يكون مجموع الم�شاحات الكّلّية مطابقًا لكتلة البناء الم�شموح بها، 

كما يمكن اأن ُتطبق �شروط خا�شة بالرتدادات والمواّد والألوان وغيره مختلفة عن ال�ّشروط 

الّت�شميمّية والوظيفّية المعتمدة للمنطقة.

األ تزيــد الم�شــاحة الإجمالّيــة للفيال المخ�ش�شة ك�شــكن عائلّي لمالك العقار على م�شــاحة   -4

300 متــر مربــع )ثالثمائــة متــر مربــع( في الــّدور الأر�شّي كحــّد اأق�شى - واإن كانت ن�شــبة 

م�شّطح البناء تتجاوز ذلك.

ــة بال�شــتثمار الّزراعّي، وال�شــطبالت والبيــوت المحمّية فُتحّدد  بالّن�شــبة لأّي مرافــق خا�شّ  -5

ن�شــبة م�شــّطح الإ�شــغال بعــد ُمراجعة الجهــة المعنّية بالحفــاظ على الآثار والّتــراث، ويجب 

مراعــاة اأن تكــون هياكل بناء مرافق الّن�شــاط الّزراعّي غير ال�ّشــكنّية من مواّد خفيفة وذات 

مرونــة عاليــة ُمعَتمدة من الجهة المعنّيــة بالحفاظ على الآثار والّتراث، مع مراعاة �شــروط 

ومتطلبات �شئون الّدفاع المدنّي.

األ يقل عر�س الممرات الداخلية عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(، مع مراعاة عدم ر�شفها.  -6

عند تطوير الحدائق الّتراثّية لأّي من الأدوار الوظيفّية الم�شــوح بها، يجب اأن يكون تخطيط   -7

المداخل والمخارج على نحو ل ي�شــّجع على الحركة المرورّية، ول َي�شــَمح بدخول المركبات 

الّثقيلــة، تفاديــًا للم�شا�ــس بالمناطــق الّزراعّيــة، ويجب تنظيــم منح الإذن للم�شــتفيدين من 

ا�شــتخدام المرافق، ومراجعة الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث لتحديد م�شارات 

و�شول الم�شتفيدين اإلى الموقع.

ي�شمح بالأن�شطة الزراعية في مناطق الحدائق التراثية، ب�شرط تحقق ال�شتراطات الآتية:   -8

 اأ- احل�شول على املوافقة الّر�شمّية من اجلهة املعنّية باحلفاظ على الآثار والرّتاث على نوع 

الن�شاط الزراعي امل�شرح به يف احلديقة الأثرية.

باحلفاظ  املعنّية  اجلهة  وا�شرتاطات  �شوابط  بح�شب  بها  امل�شموح  الّزراعّية  املرافق   ب- 

املاء، حمّطات �شّخ  اآبار  والعّمال،  والرّتاث، تت�شّمن: م�شاحات ا�شرتاحة املزارعني  الآثار  على 

اأّي مرافق مرتبطة بالأن�شطة الّزراعّية  املياه، حظائر احليوانات وال�شطبالت، ور�س املعّدات، 

الّتقليدّية.

ي�شمح بالأن�شطة الّتجارية في مناطق الحدائق الّتراثّية، ب�شرط تحّقق ال�شتراطات الآتية:  -9

 اأ- احل�شول على املوافقة الّر�شمّية من اجلهة املعنّية باحلفاظ على الآثار والرّتاث على نوع 
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الّن�شاط الّتجارّي املُ�شّرح به يف احلديقة الأثرّية. 

م�شطح  م�شاحة  اإجمايّل  من  باملائة(  )خم�شة   %5 على  البناء  م�شّطح  ن�شبة  تزيد  األ   ب- 

الأر�س الأ�شلّية.

 ج- الأن�شطة الّتجارّية امل�شموح مبزاولتها ب�شورة عاّمة: بيع املحا�شيل الّزراعّية واملنتجات 

ناعات احِلَرفّية  احليوانّية باأنواعها، بيع منتوجات الّنخيل: الّتمور، املياه ال�ّشعبّية، احللوّيات، ال�شّ

املُحّددة،  امل�شروبات  لبيع  �شة  املخ�شّ املقاهي  وغريها،  واحُل�شر  كال�ّشالل  بالّنخلة  املرتبطة 

متاجر احِلَرف اليدوّية والّتقليدّية، مبا يف ذلَك حماّل ت�شنيع املنتجات وبيعها، حماّلت الب�شتنة 

وامل�شاتل الّزراعّية. 

 د- حُتَظر الأن�شطة الّتجارّية غري املّت�شلة بطبيعة وخ�شو�شّية الأر�س. 

الّتجارّية  الأن�شطة  لتحديد  والرّتاث  الآثار  املعنّية باحلفاظ على  ُمراجعة اجلهة  تلزم   هـ- 

التي قد ُي�شَمح بها بناًء على موقع احلديقة الرّتاثّية واأخذ موافقة خّطّية م�شبقة بذلك.

الف�شل الثالث

UH - مناطق الرتاث العمراين

مادة )217(

تطّبق على املوروث من مدن وقرى ومعمار ذات قيم ُتراثّية، قد ت�شمل مباين منفردة واأحياء 

و�شاحات عاّمة و�شبكة �شوارع وخدمات ُبنية حتتّية، وتكمن ِقَيمها ب�شفة واحدة اأو اأكرث، وعلى 

�شبيل املثال: نظم الكتلة العمرانّية، �شبكة ال�ّشوارع والأزّقة، طابع الأحياء، طابع معمارّي معنّي، 

نظم العي�س الفريدة له، وغريها، معايري اجلهة املعنّية باحلفاظ على الآثار والرّتاث، وتنق�شم 

.)UHA،UHB،UHC( هذه املناطق اإىل ثالث فئات

الف�شل الرابع

 UHA - مناطق الرتاث العمراين اأ

مادة )218(

اال�شتعماالت:

ي�شــمح في مناطق التراث العمراني )اأ( بال�شــتعمالت ال�شكنية )بناء فلل فقط(، ول ي�شمح   -1

بال�شــقق ال�شــكنية اأو بوحدات �شــكنّية متعّددة على ذات العقار، وذلك ح�شــبما تبينه خرائط 

ت�شنيف المناطق المعتمدة.

في الأرا�شي ذات الواجهات التجارية ي�شمح بفتح محالت تجارية بالدور الأر�شي ل تح�شب   -2

وابط لدى الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار  �شمن ن�شــبة البناء الكلية وفق ال�ّشــروط وال�شّ

والّتراث.
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ي�شمح بمزاولة الأن�شطة الثقافية والتعليمية والترفيهية في اأّي من اأدوار المبنى في حال كون   -3

العقار ذا �شفة تراثّية وتاريخّية بح�شــب تقييم الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث، 

وابط الّت�شميمّية والوظيفّية لدى تلك الجهة. ووفق ال�ّشروط وال�شّ

مادة )219(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الرتاث العمراين )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 200% )مائتين بالمائة( لال�شتعمالت ال�شكنية من م�شاحة الأر�س   -1

�شــاملة جميع المرافق، بما فيها المرافق الخدمّية والم�شــاحات الّثابتة الم�شــقوفة والّليوان، 

وفــي حــال الّتعوي�ــس عــن المرافــق غيــر المح�شــوبة �شمن ن�شــبة البنــاء، وتحديــدًا مواقف 

ال�ّشّيارات والمحاّلت الّتجارّية، فيجب األ تتجاوز ن�شبة البناء الُكّلّية 280% )مائتين وثمانين 

بالمائة( �شاملًة جميع المرافق بما فيها غرفة ال�ّشّلم والم�شعد واأّي مرافق خدمّية اأخرى.

في حال ال�شماح بالمحالت التجارية والإدارية ي�شمح باإ�شافة ميزانين بن�شبة 70% )�شبعين   -2

بالمائة( من م�شاحة المحل وي�شتخدم كم�شتودع، ول يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية. 

مادة )220(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق الرتاث العمراين )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي على حد الأر�س الأمامي للواجهة الأمامية لالأر�س، ما مل يكن 

هناك خط بناء معتمد ح�شب املخططات التف�شيلية يلزم التقيد به.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س الجانبي والخلفي مع مراعاة وجود عازل ما بين جدار العقار   -1

والعقار المجاور له.

في حال بناء فتحات مطلة على الجار الجانبي اأو الخلفي يلزم ترك مناور )اأفنية داخلية اأو   -2

وابط لدى الجهات الخدمية. خارجية( وفق ال�ّشروط وال�شّ
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مادة )221(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق الرتاث العمراين )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى طابقيــن اثنيــن وبحــد اأق�شــى قــدره 9.50 متر )ت�شــعة اأمتار   -1

وخم�شون �شنتيمترًا( �شاماًل الوار�س وغرفة ال�شلم واأي مرافق اأخرى ب�شرط األ يزيد ارتفاع 

�شطح م�شتوى الّدور الأّول على 6.5 متر )�شّتة اأمتار ون�شف(. 

فــي حــال تــّم توفير مواقف لل�ّشــّيارات في البناء ال�ّشــكنّي، يعّو�س عنها بال�ّشــماح بالبناء في   -2

الــّدور الّثانــي، بحيث يكون الرتفاع الكّلّي 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( �شــاماًل الوار�ــس وغرفة 

ال�ّشّلم واأّي مرافق خدمّية اأخرى.

في حال تّم توفير مواقف لل�ّشــّيارات اأو دكاكين في الّدور الأر�شّي للبناء الّتجارّي اأو مزدوج   -3

ال�شــتخدام )�شــكنّي/ تجارّي(، يعّو�س عنها بال�ّشــماح بالبناء في الّدور الّثاني بحيث يكون 

الرتفاع الكّلّي 12.50 متر )اثني ع�شــر مترًا وخم�شــين �شــنتيمترًا(، �شاماًل الوار�س وغرفة 

ال�ّشّلم واأّي مرافق خدمّية اأخرى.

األ يزيد ارتفاع دور الميزانين على 2.2 متر )مترين وع�شرين �شنتيمترًا(.   -4

مادة )222(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم توفيــر مواقف �شــيارات بمعدل موقف لكل فيال، ول تحت�شــب مواقف ال�شــيارات �شمن   -1

ن�شبة البناء ب�شرط توفر ال�شوابط الآتية:

األ تقل م�شاحة العقار عن 150 مترًا مربعًا )مائة وخم�شون مترًا مربعًا(.  اأ- 

 ب- اأن يقع العقار على طريق ل يقل عر�شه عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار(.

 ج- اأن يكون العقار مرتبطًا ب�شبكة الطرق القائمة.

يلزم توفير مواقف �شــيارات بمعدل موقفين لكل فيال، ول تح�شــب مواقف ال�شــيارات �شمن   -2

وابط الآتية: ن�شبة البناء ب�شرط توافر ال�شّ

اأن تكون م�شاحة الأر�س 300 متٍر مربع )ثالثمائة متر مربع( اأو اأكثر.  اأ- 

 ب- األ يقل عر�س الواجهة عن 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار(.

 ج- اأن يقع العقار على طريق ل يقّل عر�شه عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار(.

اأن يكون العقار مرتبطًا ب�شبكة الّطرق القائمة.  د- 

ُت�شــتثنى المبانــي الّتراثّيــة والّتاريخّية الُم�شّنفة والتي تحمُل قيمة ا�شــتثنائّية بح�شــب تقييم   -3

الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث من اإلزامّية توفير مواقف لل�ّشّيارات.
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مادة )223(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )اأ(  العمراين  الرتاث  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

ادرة من الجهة المعنّية بالحفاظ على  وابط الّت�شميمّية والوظيفّية ال�شّ اتباع ال�ّشروط وال�شّ  -1

الآثار والّتراث، ويلزم الح�شول على موافقة هذه الجهة على الخرائط الهند�شّية والّت�شاميم 

قبل مبا�شرة اأّي م�شروع.

في حال كان العقار مال�شقًا اأو مجاورًا لمبنى م�شــّجل على قائمة الّتراث الوطنّي، اأو مدرج   -2

على لئحة الّتراث الإن�شانّي العالمّي لليون�شكو، اأو في المحيط الُمبا�شر لموقع اأثرّي ُم�شّنف، 

يحــّق للجهــة المعنّية بالحفــاظ الآثار والّتراث اأن تطلب توزيعًا مختلفــًا للكتل لحماية القيمة 

الأثرّية، ب�شــرط اأن يكون مجموع الم�شــاحات الكّلّية مطابقًا لكتلة البناء الم�شــموح بها، كما 

يمكــن اأن ُتطبــق �شــروط خا�شة بالرتــدادات والمواّد والألــوان وغيره مختلفة عن ال�ّشــروط 

الّت�شميمّية والوظيفّية المعتمدة للمنطقة.

ُي�شــَمح باإ�شافــة خدمــات اأعلــى �شــطح المبنى �شــاملًة غرفــة ال�ّشــّلم والم�شعــد وغيرها من   -3

المرافــق الخدمّية، ب�شــرط األ تتجاوز ن�شــبة البناء للخدمــات 30% )ثالثين بالمائة( فقط، 

واأل يزيد ارتفاع الإ�شافة على 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( فقط، على اأن تكون الإ�شافة غير مطّلة 

على اأّي من ال�ّشوارع والممّرات المحيطة بالعقار.

فــي الأرا�شــي ذات الواجهــات التجاريــة يجــب األ يزيد عمــق المحالت التجاريــة على %50   -4

)خم�شــين بالمائــة( مــن عمــق العقــار، واأل يقل العمــق الكلي للمحــل التجاري عــن 3 اأمتار            

)ثالثة اأمتار(. 

ل ُتحَت�شــب المرافق الّتالية �شمن ن�شــبة البناء، وت�شــمل: الميزانين، ال�ّشــرفات البارزة عن   -5

خّط العقار، ال�ّشرداب.

ُي�شــَمح باإ�شافة ال�ّشــرفات )البلكونات( المك�شــوفة ب�شــرط األ تبرز عن حّد العقار باأكثر من   -6

وابط الّت�شميمّيــة لدى الجهة المعنّيــة بالحفاظ على  متــٍر واحــٍد فقط، وفق ال�ّشــروط وال�شّ

الآثار والّتراث، في حال كان عر�س ال�ّشــارع ل يقّل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(. وُي�شــتَرط األ 

تكون ال�ّشــرفات مقفلة باأّي من المواّد، واأل ت�شــتخدم لغير الّدور الوظيفّي لل�ّشــرفات. وُتمَنع 

البروزات منعًا باتًا.

ي�شــمح بتثبيــت عنا�شر تظليل مّت�شلة بواجهة المبنى وقابلة للّطــّي اأعلى المحاّلت الّتجارّية   -7

في الّدور الأر�شّي، وفق ال�ّشروط الآتية:

األ يقل ارتفاع عنا�شر الّتظليل عن 2.50 متر )مترين وخم�شين �شنتيمترًا( فقط.  اأ- 
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 ب- األ يتعّدى بروز عنا�شر الّتظليل م�شافة 1 متر )متر واحد( من جدار واجهة المحّل.

 ج- األ تكون هنالك �شرفات في الّدور الأعلى منه في المبنى.

المعنّية  الجهة  من  وُمعتمدة  بها  م�شّرح  مواّد  من  م�شنوعة  الّتظليل  عنا�شر  تكون  اأن   د- 

�شئون  لدى  المّتبعة  وال�ّشالمة  الأمن  لموا�شفات  ووفقًا  والّتراث،  الآثار  على  بالحفاظ 

الّدفاع المدنّي.

المعنّية  الجهة  لدى  الُمعَتَمد  الألــوان  وكود  الّت�شميمّية  وابط  وال�شّ ال�ّشروط  مراعاة   هـ- 

بالحفاظ على الآثار والّتراث.

ُي�شــَمح بتثبيــت اإعالنــات تجارّيــة موازيــة وغير عمودّيــة اأعلى واجهــات المحــاّلت الّتجارّية   -8

اأو الأن�شــطة التــي تنــدرج �شمــن الفقرة )3( من المــادة )218( من هذا القــرار، في الّدور 

الأر�شّي فقط، ببروز ل يتجاوز 10 �شــنتيمترات )ع�شــرة �شنتيمترات( عن خّط الواجهة باأّي 

مــن عنا�شــره، �شمن حّيز المحــّل الّتجارّي، وبما ل يتجــاوز عر�س الباب الّرئي�شــّي الموؤّدي 

وابط من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار  اإلى المحّل، وذلَك بح�شــب ال�شــتراطات وال�شّ

والّتراث، ووفقًا لموا�شفات الأمن وال�ّشالمة المّتبعة لدى �شئون الّدفاع المدنّي.

ُي�شــمح بتركيب عنا�شر اإ�شاءة فوق مداخل المحاّلت والبيوت وتحت عنا�شر الّتظليل فقط،   -9

وابط الّت�شميمّية لدى الجهة  �شــرط مراعاة �شــروط ال�ّشــالمة العاّمة واّتباع ال�ّشــروط وال�شّ

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.

10-  ل ُي�شــمح باإظهــار المرافــق الفّنّية المتعّلقة بخدمة المبنى من تمديــدات كهربائّية و�شّحّية 

�س  وعنا�شــر الّتكييــف والمداخن وغيرها على واجهات المبنــى الخارجّية. ويجب اأن تخ�شّ

خزائــن �شمــن حــدود العقــار لأ�شــطوانات الغاز، مــع مراعاة �شوابط ال�ّشــالمة لدى �شــئون 

الّدفاع المدنّي.

11-  ُي�شــمح بتركيــب مرافــق لخدمــة المبنــى على ال�ّشــطح مثل: خّزانــات المياه و�شــّخان الماء 

وغيرهــا، علــى اأن تكون محجوبة ب�شرّيًا عن اأّي من ال�ّشــوارع والممــّرات المحيطة بالعقار، 

وابط ال�شادرة عن الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث. وفق ال�شتراطات وال�شّ

12-  بالّن�شــبة لإك�شــاء واجهات المباني، فيجب اللتزام بكود الألوان الُمعَتمد لطالء الواجهات 

بح�شب �شوابط وا�شتراطات الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث، وُيحَظر ا�شتخدام 

األواح الّتغطية )Cladding(، البالط، الحجر وغيرها.
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الف�شل اخلام�س

 UHB - مناطق الرّتاث العمرايّن ب

مادة )224(

اال�شتعماالت:

ي�شمح في مناطق التراث العمراني )ب( بال�شتعمالت ال�شكنية )فلل و�شقق �شكنية( وذلك   -1

ح�شبما تبينه خرائط ت�شنيف المناطق المعتمدة.

في الأرا�شي ذات الواجهات التجارية ي�شمح بفتح محالت تجارية واإدارية بالدور الأر�شي ل   -2

وابط لدى الجهة المعنّية بالحفاظ على  تح�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية وفق ال�ّشروط وال�شّ

الآثار والّتراث.

ي�شــمح بمزاولــة الأن�شــطة الثقافية والتعليميــة والترفيهية في اأّي مــن اأدوار المبنى، في حال   -3

كــون العقــار ذا �شفــة تراثّيــة وتاريخّية بح�شــب تقييــم الجهة المعنّيــة بالحفاظ علــى الآثار 

وابط الّت�شميمّية والوظيفّية لدى تلك الجهة.  والّتراث، ووفق ال�ّشروط وال�شّ

مادة )225(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الرتاث العمراين )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء علــى 300% )ثالثمائة بالمائة( لال�شــتعمالت ال�شــكنية من م�شــاحة   -1

الأر�ــس �شــاملة جميــع المرافق، بما فيهــا المرافق الخدمّية والم�شــاحات الّثابتة الم�شــقوفة 

والّليــوان، وفــي حــال الّتعوي�ــس عــن المرافق غير المح�شــوبة �شمن ن�شــبة البنــاء، وتحديدًا 

مواقــف ال�ّشــّيارات والمحــاّلت الّتجارّيــة، فيجــب األ تتجاوز ن�شــبة البناء الُكّلّيــة على %380 

)ثالثمائــة وثمانيــن بالمائة( فقط، �شــاملًة جميع المرافق بما فيها غرفة ال�ّشــّلم والم�شعد 

واأّي مرافق خدمّية اأخرى.

في حال ال�شماح بالمحالت التجارية والإدارية ي�شمح باإ�شافة ميزانين بن�شبة 70% )�شبعين   -2

بالمائة( من م�شاحة المحل وي�شتخدم كم�شتودع، ول يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية. 

مادة )226(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق الرتاث العمراين )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي على حد الأر�س الأمامي للواجهة الأمامية لالأر�س، ما مل يكن 

هناك خط بناء معتمد ح�شب املخططات التف�شيلية يلزم التقيد به.
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االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س اجلانبي واخللفي مع مراعاة وجود عازل ما بني جدار العقار 

والعقار املجاور له. ويف حال عمل فتحات مطلة على اجلار اجلانبي اأو اخللفي، يلزم ترك مناور 

وابط لدى اجلهات اخلدمية. )اأفنية داخلية اأو خارجية( وفق ال�ّشروط وال�شّ

مادة )227(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق الرتاث العمراين )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البناء على 3 طوابق )ثالثة طوابــق( وبحد اأق�شى قدره 12.50 مترًا )اثنا   -1

ع�شر مترًا وخم�شون �شنتيمترًا( �شاماًل الوار�س وغرفة ال�شلم واأي مرافق اأخرى لال�شتعمال 

ال�شــكني، ب�شــرط األ يزيد ارتفاع �شطح م�شــتوى الّدور الّثاني على 9.60 اأمتار )ت�شعة اأمتار 

و�شّتين �شنتيمترًا(.

فــي حال تّم توفير مواقف لل�ّشــّيارات في البناء ال�ّشــكنّي ل يزيد ارتفــاع البناء على 3 طوابق   -2

)ثالثــة طوابــق( وبحــد اأق�شــى قدره 13 مترًا )ثالثة ع�شــر متًرا(، �شــاماًل الوار�ــس وغرفة 

ال�شلم ومالحق المبنى.

في حال تّم توفير مواقف لل�ّشــّيارات اأو دكاكين في الّدور الأر�شّي للبناء الّتجارّي اأو مزدوج   -3

ال�شــتخدام )�شــكنّي اأو تجارّي(، يعّو�س عنها بال�ّشماح بالبناء في الّدور الّثالث بحيث يكون 

الرتفاع الُكّلّي 15.5 مترًا )خم�شــة ع�شــر مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(، �شاماًل الوار�س وغرفة 

ال�ّشّلم واأّي مرافق خدمّية اأخرى، ب�شرط األ تتجاوز ن�شبة البناء بعد الّتعوي�س عن المحاّلت 

ومواقف ال�ّشّيارات على 380% )ثالثمائة وثمانين بالمائة(.

األ يزيد ارتفاع دور الميزانين على 2.2 متر )مترين وع�شرين �شنتيمترًا(.   -4

مادة )228(

مواقف ال�شيارات:

يلــزم توفيــر مواقف �شــيارات بمعدل موقــف لكل فيال، ول تح�شــب مواقف ال�شــيارات �شمن   -1

ن�شبة البناء ب�شرط توفر ال�شوابط الآتية:

األ تقل م�شاحة العقار عن 150 مترًا مربعًا )مائة وخم�شين مترًا مربعًا(.  اأ- 

 ب- اأن يقع العقار على طريق ل يقل عر�شه عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار(.

 ج- اأن يكون العقار مرتبطًا ب�شبكة الطرق القائمة.

يلزم توفير مواقف �شــيارات بمعدل موقفين لكل فيال، ول تح�شــب مواقف ال�شــيارات �شمن   -2
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وابط الآتية:  ن�شبة البناء ب�شرط توافر ال�شّ

اأن تكون م�شاحة الأر�س 300 متر مربع )ثالثمائة متر مربع( اأو اأكثر.  اأ- 

 ب- األ يقل عر�س الواجهة عن 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار(.

 ج- اأن يقع العقار على طريق ل يقّل عر�شه عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار(.

اأن يكون العقار مرتبطًا ب�شبكة الّطرق القائمة.  د- 

3-  يلزم توفير موقف واحد لكل �شقة �شكنية، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء.

ُت�شــتثنى المبانــي الّتراثّيــة والّتاريخّية الُم�شّنفة والتي تحمُل قيمة ا�شــتثنائّية بح�شــب تقييم   -4

الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث من اإلزامّية توفير مواقف لل�ّشّيارات.

مادة )229(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )ب(  العمراين  الرتاث  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

ادرة من الجهة المعنّية بالحفاظ على  وابط الّت�شميمّية والوظيفّية ال�شّ اتباع ال�ّشروط وال�شّ  -1

الآثار والّتراث، ويلزم الح�شول على موافقة هذه الجهة على الخرائط الهند�شّية والّت�شاميم 

قبل مبا�شرة اأّي م�شروع.

في حال كان العقار مال�شقًا اأو مجاورًا لمبنى م�شــّجل على قائمة الّتراث الوطنّي، اأو مدرج   -2

على لئحة الّتراث الإن�شانّي العالمّي لليون�شكو، اأو في المحيط الُمبا�شر لموقع اأثرّي ُم�شّنف، 

يحــّق للجهــة المعنّيــة بالحفــاظ على الآثــار والّتراث اأن تطلــب توزيعًا مختلفــًا للكتل لحماية 

القيمة الأثرّية، ب�شرط اأن يكون مجموع الم�شاحات الكّلّية مطابقًا لكتلة البناء الم�شموح بها، 

كما يمكن اأن ُتطبق �شروط خا�شة بالرتدادات والمواّد والألوان وغيره مختلفة عن ال�ّشروط 

الّت�شميمّية والوظيفّية المعتمدة للمنطقة.

ُي�شــَمح ببناء مرافق لل�شــكن فوق �شــطح المبنى �شــاملًة غرفة ال�ّشــّلم والم�شعد وغيرها من   -3

المرافــق الخدمّية، ب�شــرط األ تتجاوز ن�شــبة البنــاء للخدمات 30% )ثالثيــن بالمائة(، واأل 

يزيــد ارتفــاع الإ�شافــة على 3 اأمتار )ثالثة اأمتــار( فقط، على اأن تكــون الإ�شافة غير مطّلة 

على اأّي من ال�ّشوارع والممّرات المحيطة بالعقار.

فــي الأرا�شــي ذات الواجهــات التجاريــة يجــب األ يزيد عمــق المحالت التجاريــة على %50   -4

)خم�شــين بالمائــة( مــن عمــق العقــار، واأل يقل العمــق الكلي للمحــل التجاري عــن 3 اأمتار 

)ثالثة اأمتار(. 

ل ُتحَت�شــب المرافق الّتالية �شمن ن�شــبة البناء، وت�شــمل: الميزانين، ال�ّشــرفات البارزة عن   -5

خّط العقار، ال�ّشرداب.
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ُي�شَمح باإ�شافة ال�ّشرفات )البلكونات( المك�شوفة ب�شرط األ تبرز عن حّد العقار باأكثر من 1   -6

وابط الّت�شميمّية لدى الجهة المعنّية بالحفاظ  متر )متر واحد( فقط، وفق ال�ّشــروط وال�شّ

على الآثار والتراث، في حال كان عر�س ال�ّشارع ل يقّل عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(، وُي�شتَرط 

األ تكون ال�ّشرفات مقفلة باأّي من المواّد، واأل ت�شتخدم لغير الّدور الوظيفّي لل�ّشرفات. وُتمَنع 

البروزات منعًا باتًا.

ي�شــمح بتثبيــت عنا�شر تظليل مّت�شلة بواجهة المبنى وقابلة للّطــّي اأعلى المحاّلت الّتجارّية   -7

في الّدور الأر�شّي، وفق ال�ّشروط الآتية:

األ يقل ارتفاع عنا�شر الّتظليل عن 2.5 مترًا )مترين وخم�شين �شنتيمترًا(.  اأ- 

 ب- األ يتعّدى بروز عنا�شر الّتظليل م�شافة 1 متر )متر واحد( من جدار واجهة المحّل.

 ج- األ تكون هنالك �شرفات في الّدور الأعلى منه في المبنى.

المعنّية  الجهة  من  وُمعتمدة  بها  م�شّرح  مواّد  من  م�شنوعة  الّتظليل  عنا�شر  تكون  اأن   د- 

�شئون  لدى  المّتبعة  وال�ّشالمة  الأمن  لموا�شفات  ووفقًا  والّتراث،  الآثار  على  بالحفاظ 

الّدفاع المدنّي.

المعنّية  الجهة  لدى  الُمعَتَمد  الألــوان  وكود  الّت�شميمّية  وابط  وال�شّ ال�ّشروط  مراعاة   هـ- 

بالحفاظ على الآثار والّتراث.

ُي�شــَمح بتثبيــت اإعالنــات تجارّية موازية وغيــر عمودّية اأعلى واجهات المحــاّلت الّتجارّية اأو   -8

الأن�شطة في الّدور الأر�شّي فقط، ببروز ل يتجاوز 10 �شنتيمترات )ع�شرة �شنتيمترات( عن 

خــّط الواجهــة بــاأّي من عنا�شره، �شمن حّيــز المحّل الّتجارّي، وبما ل يتجــاوز عر�س الباب 

وابــط ال�شادرة عن الجهة  الّرئي�شــّي الموؤّدي اإلى المحّل، وذلَك بح�شــب ال�شــتراطات وال�شّ

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث، ووفقًا لموا�شفات الأمن وال�ّشالمة المّتبعة لدى �شئون 

الّدفاع المدنّي.

ُي�شــمح بتركيب عنا�شر اإ�شاءة فوق مداخل المحاّلت والبيوت وتحت عنا�شر الّتظليل فقط،   -9

وابــط الّت�شميمّية لــدى الجهة  مــع مراعــاة �شــروط ال�ّشــالمة العاّمة واّتبــاع ال�ّشــروط وال�شّ

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.

10-  ل ُي�شــمح باإظهــار المرافــق الفّنّية المتعّلقة بخدمة المبنى من تمديــدات كهربائّية و�شّحّية 

�س  وعنا�شــر الّتكييــف والمداخن وغيرها على واجهات المبنــى الخارجّية. ويجب اأن تخ�شّ

خزائن �شمن حدود العقار لأ�شطوانات الغاز، مع مراعاة �شروط ال�ّشالمة لدى �شئون الّدفاع 

المدنّي.

11-  ُي�شــمح بتركيــب مرافــق لخدمــة المبنــى على ال�ّشــطح مثل: خّزانــات المياه و�شــّخان الماء 

وغيرهــا، علــى اأن تكون محجوبة ب�شريًا عن اأّي من ال�ّشــوارع والممــّرات المحيطة بالعقار، 
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وابط من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث. وفق ال�شتراطات وال�شّ

12-  بالّن�شــبة لإك�شــاء واجهات المباني، فيجب اللتزام بكود الألوان الُمعَتمد لطالء الواجهات 

بح�شب �شوابط وا�شتراطات الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث، وُيحَظر ا�شتخدام 

األواح الّتغطية )Cladding(، البالط، الحجر وغيرها.

الف�شل ال�شاد�س

  UHC - مناطق الرّتاث العمرايّن ج

مادة )230(

اال�شتعماالت:

ي�شــمح في مناطق التراث العمراني )ج( بال�شــتعمالت ال�شــكنية والإدارية )�شــقق �شــكنية   -1

وابط المتبعة لدى الجهة المعنّية بالحفاظ  فقط( في الّدور الأّول فقط، وفق ال�ّشروط وال�شّ

على الآثار والّتراث، وذلك ح�شبما تبينه خرائط ت�شنيف المناطق المعتمدة.

فــي الأرا�شــي ذات الواجهــات التجاريــة ي�شــمح بفتــح محالت تجاريــة بالــدور الأر�شي وفق   -2

وابط الّت�شميمّية لدى الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث. ال�ّشروط وال�شّ

ي�شــمح بمزاولــة الأن�شــطة الثقافية والتعليميــة والترفيهية في اأّي مــن اأدوار المبنى، في حال   -3

كــون العقــار ذا �شفــة تراثّيــة وتاريخّية بح�شــب تقييــم الجهة المعنّيــة بالحفاظ علــى الآثار 

وابط الّت�شميمّية والوظيفّية لدى تلك الجهة. والّتراث، ووفق ال�ّشروط وال�شّ

مادة )231(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الرتاث العمراين )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 200% )مائتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س �شاملة جميع المرافق،   -1

بما فيها المرافق الخدمّية والم�شاحات الّثابتة الم�شقوفة والّليوان.

في حال ال�شماح بالمحالت التجارية والإدارية ي�شمح باإ�شافة ميزانين بن�شبة 70% )�شبعين   -2

بالمائة( من م�شاحة المحل وي�شتخدم كم�شتودع، ول يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية. 

مادة )232(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق الرتاث العمراين )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:
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االرتداد االأمامي:

يكن  ما مل  لالأر�س،  الأمامية  للواجهة  الأمامي  الأر�س  الأر�شي على حد  الدور  بناء  يجب 

هناك خط بناء معتمد ح�شب املخططات التف�شيلية يلزم التقيد به.

االرتداد الجانبي والخلفي:

يجب البناء على حد الأر�س اجلانبي واخللفي مع مراعاة وجود عازل ما بني جدار العقار 

والعقار املجاور له ويف حال عمل فتحات مطلة على اجلار اجلانبي اأو اخللفي، ويلزم ترك مناور 

وابط املتبعة لدى اجلهات اخلدمية. )اأفنية داخلية اأو خارجية( وفق ال�ّشروط وال�شّ

مادة )233(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق الرتاث العمراين )ج( األ يزيد ارتفاع البناء على طابقني 

الوار�س واأي  اأمتار وخم�شون �شنتيمرتًا( �شاماًل  اأمتار )ثمانية   8.50 اأق�شى قدره  اثنني وبحد 

مرافق اأخرى، ول ي�شمح ببناء غرفة ال�شلم. واأل يزيد ارتفاع دور امليزانني على 2.2 مرت )مرتين 

وع�شرين �شنتيمرتًا(. 

مادة )234(

مواقف ال�شيارات:

اإ�شافة مواقف  اإمكانّية  تلزم مراجعة اجلهة املعنّية باحلفاظ على الآثار والرّتاث لدرا�شة 

لل�شيارات، ب�شرط األ يعو�س �شاحب العقار بزيادة ن�شبة البناء يف حال املوافقة.

مادة )235(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  )ج(  العمراين  الرتاث  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

ادرة من الجهة المعنّية بالحفاظ على  وابط الّت�شميمّية والوظيفّية ال�شّ اتباع ال�ّشروط وال�شّ  -1

الآثار والّتراث، ويلزم الح�شول على موافقة هذه الجهة على الخرائط الهند�شّية والّت�شاميم 

قبل مبا�شرة اأّي م�شروع.

في حال كان العقار مال�شقًا اأو مجاورًا لمبنى م�شــّجل على قائمة الّتراث الوطنّي، اأو مدرج   -2

على لئحة الّتراث الإن�شانّي العالمّي لليون�شكو، اأو في المحيط الُمبا�شر لموقع اأثرّي ُم�شّنف، 

يحــّق للجهــة المعنّية بالحفــاظ الآثار والّتراث اأن تطلب توزيعًا مختلفــًا للكتل لحماية القيمة 

الأثرّية، ب�شــرط اأن يكون مجموع الم�شــاحات الكّلّية مطابقًا لكتلة البناء الم�شــموح بها، كما 

يمكــن اأن ُتطبــق �شــروط خا�شة بالرتــدادات والمواّد والألــوان وغيره مختلفة عن ال�ّشــروط 

الّت�شميمّية والوظيفّية المعتمدة للمنطقة.
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في حال وقوع العقار على اأكثر من �شارع، وتم ت�شنيف اإحداها �شكنّيًا والآخر تجاريًا )�شواء   -3

(، فيجــب األ يزيــد عمــق المحــاّلت علــى 50% )خم�شــين  ُمعَتمــدة اأو ذات ت�شنيــف خا�ــسّ

بالمائة( من عمق العقار بين ال�ّشارعين بدءًا من ال�ّشارع الّتجارّي، على األ يقل العمق الُكّلّي 

للمحّل الّتجارّي عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(.

ل ُتحَت�شــب المرافق الّتالية �شمن ن�شــبة البناء، وت�شــمل: الميزانين، ال�ّشــرفات البارزة عن   -4

خّط العقار، ال�ّشرداب.

ُي�شــَمح باإ�شافة ال�ّشــرفات )البلكونات( المك�شــوفة ب�شــرط األ تبرز عن حّد العقار باأكثر من   -5

وابط الّت�شميمّية لدى الجهة المعنّية بالحفاظ على  1 متر )متٍر واحٍد( وفق ال�ّشــروط وال�شّ

الآثــار والّتــراث، متــى كان عر�ــس ال�ّشــارع ل يقّل عــن 4 اأمتار )اأربعــة اأمتار(. وُي�شــتَرط األ 

تكون ال�ّشــرفات مقفلة باأّي من المواّد، واأل ت�شــتخدم لغير الّدور الوظيفّي لل�ّشــرفات، وُتمَنع 

البروزات منعًا باتًا.

ي�شــمح بتثبيــت عنا�شر تظليل مّت�شلة بواجهة المبنى وقابلة للّطــّي اأعلى المحاّلت الّتجارّية   -6

في الّدور الأر�شّي، وفق ال�ّشروط الآتية:

األ يقل ارتفاع عنا�شر الّتظليل عن 2.5 متر )مترين وخم�شين �شنتيمترا( فقط.  اأ- 

واجهة  فقط، من جدار  واحد(  )متر  متر   1 م�شافة  الّتظليل  عنا�شر  بروز  يتعدى  األ   ب- 

المحّل.

 ج- األ تكون هنالك �شرفات في الّدور الأعلى منه في المبنى.

المعنّية  الجهة  من  وُمعتمدة  بها  م�شّرح  مواّد  من  م�شنوعة  الّتظليل  عنا�شر  تكون  اأن   د- 

الّدفاع  لدى  المّتبعة  وال�ّشالمة  الأمن  لموا�شفات  ووفًقا  والّتراث،  الآثار  على  بالحفاظ 

المدنّي.

المعنّية  الجهة  لدى  الُمعَتَمد  الألــوان  وكود  الّت�شميمّية  وابط  وال�شّ ال�ّشروط  مراعاة   هـ- 

بالحفاظ على الآثار والّتراث.

ُي�شــَمح بتثبيــت اإعالنــات تجارّيــة موازيــة وغير عمودّيــة اأعلى واجهــات المحــاّلت الّتجارّية   -7

اأو الأن�شــطة التــي تنــدرج �شمــن الفقرة )3( من المــادة )230( من هذا القــرار، في الّدور 

الأر�شّي فقط، ببروز ل يتجاوز 10 �شــنتيمترات )ع�شــرة �شنتيمترات( عن خّط الواجهة باأّي 

مــن عنا�شــره، �شمن حّيز المحــّل الّتجارّي، وبما ل يتجــاوز عر�س الباب الّرئي�شــّي الموؤّدي 

وابط من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار  اإلى المحّل، وذلَك بح�شــب ال�شــتراطات وال�شّ

والّتراث، ووفًقا لموا�شفات الأمن وال�ّشالمة المّتبعة لدى الّدفاع المدنّي.

ُي�شــمح بتركيب عنا�شر اإ�شاءة فوق مداخل المحاّلت والبيوت وتحت عنا�شر الّتظليل فقط،   -8

وابــط الّت�شميمّية لــدى الجهة  مــع مراعــاة �شــروط ال�ّشــالمة العاّمة واّتبــاع ال�ّشــروط وال�شّ

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.
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ل ُي�شــمح باإظهــار المرافــق الفّنّية المتعّلقة بخدمــة المبنى من تمديــدات كهربائّية و�شّحّية   -9

�س  وعنا�شــر الّتكييــف والمداخن وغيرها على واجهات المبنــى الخارجّية. ويجب اأن تخ�شّ

خزائــن �شمــن حــدود العقار لأ�شــطوانات الغــاز، مع مراعاة �شوابط ال�ّشــالمة لــدى الّدفاع 

المدنّي.

10- ُي�شــمح بتركيــب مرافــق لخدمــة المبنــى على ال�ّشــطح مثــل: خّزانــات المياه و�شــّخان الماء 

وغيرهــا، علــى اأن تكون محجوبة ب�شريًّا عن اأّي من ال�ّشــوارع والممــّرات المحيطة بالعقار، 

وابط من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث. وفق ال�شتراطات وال�شّ

11- بالّن�شــبة لإك�شــاء واجهــات المباني، فيجب اللتزام بكود الألــوان الُمعَتمد لطالء الواجهات 

بح�شب �شوابط وا�شتراطات الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث، وُيحَظر ا�شتخدام 

األواح الّتغطية )Cladding(، البالط، الحجر وغيرها.

الف�شل ال�شابع

NHB - مباين الرّتاث الوطنّي

ماّدة )236(

اال�شتعماالت:

تطّبــق ا�شــتراطات مبانــي التــراث الوطني على المبانــي اأو المعالم اأو مجموعــة من المباني   -1

والمعالــم ذات القيمــة الّتراثّيــة والّتاريخّيــة العالية، بح�شــب معايير الّتقييــم الُمعَتمدة لدى 

الجهــة المعنّيــة بالحفاظ علــى الآثار والّتــراث، وتقوم الجهــة المعنّية بالحفــاظ على الآثار 

والّتــراث باإدراجهــا علــى قائمة الّتراث الوطنّي نظرًا لأهميتها، وقــد تقع هذه المباني �شمن 

مناطق الحدائق التراثية اأو مناطق التراث العمراني. 

ُت�شــَتخدم مباني الّتراث الوطنّي ك�شــواهد تاريخّية لالأجيال الاّلحقة، وُي�شَمح با�شتخدامها،   -2

لغايات واأن�شــطة ثقافّية ُتحّدد بح�شــب طبيعة وخ�شو�شّية كّل مبنى، �شــرط اأن يتّم ترميمها 

واإعــادة تاأهيلهــا وت�شميمهــا واإن�شــائها باإ�شــراف مــن الجهــة المعنّيــة بالحفاظ علــى الآثار 

والّتراث ول تنّفذ اإل بموافقة هذه الجهة.

يمكن ا�شــتخدام مباني الّتراث الوطنّي لال�شــتخدامات الأ�شلّية، مع �شرورة مراجعة الجهة   -3

المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث لدرا�شة الّترميم والّت�شميم.

ُي�شَمح با�شتخدام مباني الّتراث الوطنّي للغايات الّتجارّية، ذات الطبيعة الّثقافّية والّتعليمّية   -4

والّتجارّية اأو الأن�شــطة الم�شــموح بها والم�شــروطة، والتي ُتحّدد بعد ُمراجعة الجهة المعنّية 

بالحفاظ على الآثار والّتراث.
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مادة )237(

ة: ا�شتراطات خا�شّ

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  الوطني  الرتاث  مباين  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:

ُيمنــع اأّي تطويــر اأو بنــاء اأو تعديــل يوؤّثــر علــى الحــال الإن�شــائّية اأو الب�شرّية لمبانــي الّتراث   -1

الوطنّي اأو يخّل بالقيمة الّتراثّية والّتاريخّية لها باأّي �شــكل من الأ�شــكال، وُتحّدد هذه القيمة 

الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث. 

ل يمكــن تنفيــذ اأّي تطوير اأو تدّخل على مبنى الّتراث الوطنّي اإل بعد درا�شــة تف�شيلّية واأخذ   -2

موافقة خطّية من الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث.

يجب الح�شول على موافقة الجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث لتحديد ال�شتخدام   -3

الوظيفّي للمبنى، قبل مبا�شرة اأّي مخّططات ت�شميمّية.

�شّية  يحّق للجهة المعنّية بالحفاظ على الآثار والّتراث طلب تنقيب اأو اإعداد درا�شات تخ�شّ  -4

بح�شب الموقع الذي ُتحّدده الجهة.

الباب الثامن

مناطق امل�شاريع متعددة اال�شتخدامات

الف�شل االأول

SP - مناطق امل�شروعات ذات الطبيعة اخلا�شة

مادة )238(

مناطق امل�شروعات ذات الطبيعة اخلا�شة هي مناطق امل�شروعات غري النمطية والتي مل يرد 

ب�شاأنها ن�شو�س حتكمها يف ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف هذا القرار، وقد تن�شاأ يف 

مناطق مت اإعداد خمططات عمرانية عامة اأو تف�شيلية معتمدة لها، اأو مناطق مفتوحة مل يتم 

اإعداد خمططات لها وقد يتطلب للموافقة عليها اإعداد درا�شات متخ�ش�شة ت�شتمل على الآتي:

التاأثيرات العمرانية التخطيطية للم�شروع على المناطق المتاخمة له.  -1

التاأثيرات المرورية على �شبكة الطرق القائمة على مختلف الم�شتويات.  -2

التاأثيرات البيئية والبحرية.  -3

التاأثيرات الجتماعية والثقافية والقت�شادية.  -4

اأي درا�شات اأخرى لزمة للبت في طلب الم�شروع.  -5

ويعترب امل�شروع ذا طابع خا�س بالنظر اإىل متطلباته العمرانية �شاملة تطوير �شبكات الطرق 
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ذات طبيعة  كم�شروع  امل�شروع  وي�شرتط لعتماد  له،  املتاخمة  الأرا�شي  ويف  موقعه  واملرافق يف 

خا�شة عر�شه على جلنة خمت�شة ي�شدر بت�شكيلها قرار من الوزير املخت�س، وي�شدر بالعتماد 

قرار من الوزير املخت�س.

الف�شل الثاين

MP - مناطق امل�شروعات التطويرية للقطاع اخلا�س

مادة )239(

متعددة  ح�شرية  م�شروعات  مناطق  هي  اخلا�س  للقطاع  التطويرية  امل�شروعات  مناطق 

ال�شتعمالت وا�شعة النطاق يتم تطويرها من قبل القطاع اخلا�س، يتم درا�شة امل�شاريع من قبل 

العامة  املخططات  لعتماد  متهيدًا  اخلدمية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  العمراين  التخطيط  �شئون 

واجلداول التف�شيلية لها من قبل �شئون التخطيط العمراين وقد يتطلب للموافقة عليها اإعداد 

درا�شات متخ�ش�شة مماثلة ملناطق امل�شروعات ذات الطبيعة اخلا�شة.

الباب التا�شع

املناطق ال�شياحية والرتفيهية

الف�شل االأول

HLR - مناطق الفنادق واملنتجعات

مادة )240(

اال�شتعماالت: 

فندقية(  و�شقق  )فنادق  الفندقية  بال�شتعمالت  واملنتجعات  الفنادق  مناطق  يف  ي�شمح 

واملنتجعات ال�شياحية وما يف حكمها ب�شرط احل�شول على موافقة �شئون ال�شياحة وذلك ح�شبما 

تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )241(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق الفنادق واملنتجعات مراعاة ال�شوابط الآتية:

يتم تحديد ن�شبة البناء الكلية بعد اإعداد الدرا�شات المرورية المطلوبة والتي يتم تحديدها   -1

بعد التن�شيق مع �شئون التخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور وبحيث تكون اإيجابية.

يتم تحديد ن�شب ال�شتعمالت التجارية الم�شموح بها بالتن�شيق مع �شئون ال�شياحة.  -2

ي�شــمح ببناء �شــرداب ل تحت�شب م�شاحته �شمن ن�شــبة البناء ي�شتخدم كمواقف لل�شيارات اأو   -3

ا�شتعمالت وخدمات الفنادق اأو جميعها ب�شرط الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.
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مادة )242(

االرتفاعات:

بناًء على  اأن يتم حتديد الرتفاع  الفنادق واملنتجعات  البناء ملناطق  ارتفاعات  ي�شرتط يف 

ارتفاعات املباين املحيطة بعد احل�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراين و�شئون الطريان 

املدين.

مادة )243(

مواقف ال�شيارات:

و�شئون  للمرور  العامة  الإدارة  مع  التن�شيق  املرورية  الناحية  من  امل�شروع  درا�شة  يتطلب 

مواقف  معايري  تطبيق  يجب  كما  املطلوبة  املرورية  الدرا�شة  نوع  لتحديد  العمراين  التخطيط 

ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار.

مادة )244(

اال�شتراطات الخا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  واملنتجعات  الفنادق  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ت�شنيف  �شمن  الواقعة  العقارات  يف  فندقية  �شقق  اأو  فندق  ن�شاط  مبزاولة  ال�شماح  ال�شابقة، 

مناطق املباين متعددة ال�شتخدامات )اأ، ب، ج، و، د( ب�شرط تطبيق ا�شرتاطات املنطقة من 

حيث ن�شب البناء والرتدادات القانونية والرتفاعات مع �شرورة توفري مواقف لل�شيارات طبقًا 

ملعايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار، وبعد احل�شول على موافقة 

�شئون ال�شياحة.

الف�شل الثاين

FB - مناطق املطاعم واملقاهي

مادة )245(

اال�شتعماالت: 

واملقاهي واملخابز وما يف حكمها وذلك  بناء املطاعم  واملقاهي  ي�شمح يف مناطق املطاعم 

ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.
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مادة )246(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق املطاعم واملقاهي مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180 % )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

ي�شــمح ببنــاء ن�شــب اإ�شافيــة ل تزيد على 15% )خم�شــة ع�شــر بالمائة( من م�شــاحة الأر�س   -2

تخ�ش�ــس لمرافــق المطعــم اأو المقهى فقط، وي�شــمح بالبنــاء فيها على حد الجــار الجانبي 

والخلفــي مــن جهــة واحــدة فقط علــى األ يزيد ارتفاعه علــى دور واحد بحــد اأق�شى قدره 4 

اأمتار )اأربعة اأمتار( مقا�شًا من من�شوب الر�شيف.

ي�شمح باإ�شافة ميزانين ل تزيد م�شاحته عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة الدور.  -3

ي�شمح ببناء �شرداب ل تحت�شب م�شاحته �شمن ن�شبة البناء على اأن ي�شتعمل جزٌء منه ل تقل   -4

م�شاحته عن 70% )�شبعين بالمائة( كمواقف لل�شيارات.

مادة )247(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق املطاعم واملقاهي مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االمامي:

يجب ترك ارتداد ل يقل عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من حد الأر�س املطل على ال�شارع الأمامي 

اأو الأكرث اأهمية وت�شتخدم كمواقف لل�شيارات غري امل�شقوفة وممرات للم�شاة وي�شمح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1.20 مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا(. 

االرتداد الجانبي والخلفي:

يجب ترك ارتداد ل يقل عن 2 متر )مترين( من حد العقار الجانبي والخلفي.  -1

ل ي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي.   -2

مادة )248(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق املطاعم واملقاهي األ يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق 

)ثالثة طوابق( وبحد اأق�شى قدره 15 مرتًا )خم�شة ع�شر مرتًا(، ويف حال بناء �شرداب يكون 

احلد الأق�شى لالرتفاع 16.50 مرتًا )�شتة ع�شر مرتًا وخم�شني �شنتيمرتًا(.
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مادة )249(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفري مواقف لل�شيارات بالعقارات الواقعة �شمن مناطق ل حتتوي على مواقف عامة 

العقار طبقًا  وما يف حكمها �شمن حدود  واملخابز  واملقاهي  املطاعم  قريبة خم�ش�شة خلدمة 

ملعايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار.

مادة )250(

واجهات المباني:

يتم حتديد املعايري واملوا�شفات الفنية والطرز املعمارية من خالل جلنة الواجهات.

مادة )251(

اال�شتراطات الخا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق املطاعم واملقاهي بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

في حال بناء اأكثر من مطعم ي�شمح ببناء مرافق لكل مطعم ب�شرط األ تزيد م�شاحة المرافق   -1

متجمعة على 15% )خم�شة ع�شر بالمائة( من م�شاحة العقار.

في حال كان البناء لمطعم اأو مقهى �شياحي فيجب الح�شول على موافقة �شئون ال�شياحة.  -2

فــي حــال توفير مواقف كافية لل�شــيارات في ال�شــرداب ي�شــمح با�شــتعمال الرتــداد الأمامي   -3

كجل�شــات خارجيــة غيــر م�شــقوفة اأو م�شــقوفة موؤقتــًا ب�شــرط اللتــزام بالرتــداد القانونــي 

والح�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور.

ي�شــمح با�شــتعمال الدور الثاني كمكاتب اإدارية ب�شرط ف�شل مداخل المكاتب عن المطعم اأو   -4

المقهى.

في حال وجود خط بناء موحد بحيث تكون 50% )خم�شــين بالمائة( من الأرا�شي المجاورة   -5

مبنية على الحد فيتم الإعفاء من ترك الرتدادات القانونية.

ل ي�شــمح بعمــل مطاعــم للوجبــات ال�شــريعة بالأرا�شــي الواقعــة �شمن مجمــع 338 بمنطقة   -6

الق�شيبية.

لالأرا�شي التي تقل م�شاحتها عن 200 متر مربع )مائتي متر مربع( والتي تقع �شمن مجمع   -7

338 بالق�شيبيــة يتــم التن�شــيق مــع �شــئون التخطيــط العمراني والمعنيين ب�شــئون ال�شــياحة 

بدرا�شة المنطقة المذكورة.

يجوز لعتبارات فنية وتخطيطية ا�شــتثناء ال�شــتراطات الواردة فــي هذا الف�شل وذلك بعد   -8

الح�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراني وموافقة الجهات الخدمية ح�شب الحاجة.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

139

الف�شل الثالث

GBT - مناطق امل�شاريع ال�شياحية اخل�شراء

مادة )252(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق امل�شاريع ال�شياحية اخل�شراء بال�شتعمالت التجارية واملطاعم واملقاهي اأو 

جميعها وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )253(

ن�شب البناء:

حتدد ن�شب البناء يف مناطق امل�شاريع ال�شياحية اخل�شراء على النحو الآتي:

األ يزيــد مجمــوع م�شــطحات البنــاء لكافة الأبنيــة على 100% )مائــة بالمائة( من م�شــاحة   -1

الأر�س. 

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 50% )خم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -3

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمالحق للمبنى اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

�شنتيمترًا( من  الأر�شي على 1،50 متر )متر وخم�شين  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   ج- 

من�شوب الر�شيف.

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة(.  د- 

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -4

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

مادة )254(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق امل�شاريع ال�شياحية اخل�شراء مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )�شتة  اأمتار   6 عن  تقل  ل  م�شافة  بعد  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اأو طريق  �شارع  املطلة على  للواجهة  الأمامي 

الدور الأر�شي وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

140

االرتداد الجانبي:

اأمتار( من حد الأر�س  اأمتار )ثالثة   3 الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن  ي�شمح ببناء 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 

االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س 

اخللفي ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي وت�شتخدم منطقة الرتداد 

للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

مادة )255(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق امل�شاريع ال�شياحية اخل�شراء مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 2 طابق )طابقين( وبحد اأق�شى قدره 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار(،  -1

في حال عمل �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 11.5 مترًا )اأحد ع�شــر مترًا وخم�شين   -2

�شنتيمترًا(. 

مادة )256(

مواقف ال�شيارات: 

يلزم توفري مواقف لل�شيارات ح�شب املعايري املعتمدة يف املادة )396( من هذا القرار وي�شمح 

اأو الأدوار املتكررة ول حتت�شب �شمن ن�شبة البناء والرتفاع  بعمل مواقف ال�شيارات بال�شرداب 

املقررين. 

مادة )257(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق امل�شاريع ال�شياحية اخل�شراء بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:

األ تقــل الم�شــاحة المخ�ش�شــة مــن الأر�ــس للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شــراء والممــرات   -1

والطرقات عن 50% )خم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة من الأر�س للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء عن 40% )اأربعين   -2

بالمائة( من م�شاحة الأر�س.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

141

األ تزيد الم�شــاحة المخ�ش�شة للممرات والطرقات على 10% )ع�شــرة بالمائة( من م�شاحة   -3

الأر�س. 

الف�شل الرابع

WF - مناطق الواجهات البحرية

مادة )258(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق الواجهات البحرية بامل�شاحات املفتوحة واخل�شراء وما يف حكمها وتنق�شم 

اإىل مناطق ال�شواطئ ومناطق الكورني�س وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )259(

ن�شب البناء:

حتدد ن�شب البناء يف مناطق الواجهات البحرية على النحو الآتي:

األ تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة لل�شواطئ والم�شطحات الخ�شراء والم�شاحات والمالعب عن   -1

50% )خم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

األ تزيــد م�شــطحات البنــاء للمن�شــئات المبنيــة والمرافق علــى 30% )ثالثيــن بالمائة( من   -2

م�شاحة الأر�س. 

مادة )260(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق الواجهات البحرية مراعاة ال�شوابط الآتية:

1- في حال ال�شاطئ:

يجب األ يقل عر�س ال�شاطئ عن 25 مترًا )خم�شة وع�شرين مترًا( يبداأ من خط ال�شاحل.  اأ- 

الخلفي  الحد  ابتداًء من  اأمتار(  اأمتار )ع�شرة   10 المم�شى عن  يقل عر�س  األ  يجب   ب- 

لل�شاطئ.

 ج- تخ�ش�س م�شاحات مفتوحة وخ�شراء للتجميل بعر�س ل يقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار(، 

والمقاهي في  للمطاعم  الم�شاحات كمناطق جل�شات خارجية  ا�شتغالل هذه  وبالإمكان 

الأجزاء المخ�ش�شة اأمامه فقط على األ يزيد عمق مناطق الجل�شات الخارجية على 10 

اأمتار )ع�شرة اأمتار(.

ي�شمح باإقامة المن�شاآت بم�شافة ل تقل عن 40 مترًا )اأربعين مترًا( من حد الأر�س المطل   د- 

على الواجهة البحرية. 
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2- في حال الكورني�س:

يجب األ يقل عر�س المم�شى عن 10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( ابتداًء من حد الواجهة البحرية   اأ- 

.)Rock revetment / Vertical Wall - من حاجز الحماية(

10 اأمتار )ع�شرة اأمتار( من حد الأر�س   ب- ي�شمح باإقامة المن�شئات بم�شافة ل تقل عن 

المطل على الواجهة البحرية.  

مادة )261(

االرتفاعات:

طابق   2 على  البناء  ارتفاع  يزيد  األ  البحرية  الواجهات  ملناطق  الرتفاعات  يف  ي�شرتط 

يحجب  ل  ت�شاعدي  بارتفاع  وذلك  اأمتار(،  )ع�شرة  اأمتار   10 قدره  اأق�شى  وبحد  )طابقني( 

الروؤية.

مادة )262(

مواقف ال�شيارات: 

يتطلب اإعداد درا�شة مرورية واإقامة املواقف بعيدة عن مراأى ال�شاطئ. 

مادة )263(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق الواجهات البحرية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

تطبيق هذه ال�شرتاطات على العقارات احلكومية واخلا�شة ماعدا ال�شكنية اخلا�شة لالأفراد واأي 

ا�شتثناء على ذلك يتطلب احل�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراين واجلهات اخلدمية 

ح�شب الإجراءات املتبعة.

الف�شل اخلام�س

REC - املناطق الرتفيهية

مادة )264(

اال�شتعماالت: 

)كافترييا،  التجارية  واملرافق  واملتنزهات  احلدائق  باإن�شاء  الرتفيهية  املناطق  يف  ي�شمح 

األعاب، حمالت هدايا وزهور(، ال�شاحات وامليادين العامة وامل�شاريع الرتفيهية  مقاهي، �شالة 

واملرافق  العامة  امل�شي  وم�شامري  الريا�شية  املالعب  باإن�شاء  ي�شمح  وكذلك  واملغلقة،  املفتوحة 

الريا�شية الالزمة وذلك بح�شب خرائط الت�شنيف املعتمدة. 
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مادة )265(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء يف املناطق الرتفيهية الآتي:

األ يزيــد مجمــوع م�شــطحات البنــاء للمن�شــاآت والمرافــق علــى 30% )ثالثيــن بالمائــة( من   -1

م�شاحة الأر�س. 

األ تقــل م�شــاحة الم�شــطحات الخ�شــراء عــن 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة الأر�س   -2

للمواقع المخ�ش�شة للحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية.

ي�شــمح ببع�س ال�شــتخدامات التجارية لخدمة المرفق الترفيهي بحيث ل تزيد ن�شــبتها على   -3

2.5% )اثنان ون�شف بالمائة( بمعدل 62.5 متر مربع )اثنين و�شتين مترًا مربعًا ون�شف( 

لمالعــب الأطفال التي ل تقل م�شــاحتها عن 2500 )الفين وخم�شــمائة متــر مربع( وبمعدل 

500 متــر مربــع )خم�شــمائة متــر مربــع( للحدائق التي ل تزيد م�شــاحتها علــى 20000 متر 

مربع )ع�شرين األف متر مربع( وبمعدل 1000 متر مربع )األف متر مربع( للمنتزهات التي 

ل تزيد م�شاحتها على 40000 متر مربع )اأربعين األف متر مربع(.

مادة )266(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات للمناطق الرتفيهية مراعاة ال�شوابط الآتية:

ترتد المن�شــاآت والمباني والمرافق العامة م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد   -1

الأر�س على الواجهات المطلة على �شارع اأو طريق. 

ي�شمح ببناء مكتب وغرفة للحرا�شة وغرفة للم�شخات ومخازن مال�شقة لل�شور الأمامي عند   -2

مدخل الأر�س وفي جهة واحدة منها فقط. 

مادة )267(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات للمناطق الرتفيهية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفاع المن�شــاآت والمرافق التجارية والترفيهية علــى طابق اأر�شي وميزانين وبحد   -1

اأق�شى قدره 7 اأمتار )�شــبعة اأمتار(، وُي�شــتثنى من ذلك المن�شــاآت والمباني وال�شالت التي 

تتطلــب ارتفاعــًا اأكثــر اأو التي تتطلب تجهيــزات فنية ذات موا�شفات خا�شة ب�شــرط موافقة 

�شئون التخطيط العمراني وموافقة الجهات الخدمية.

األ يزيد ارتفاع المكتب، اأو غرفة الحار�س، اأو الم�شخات، اأو المخازن على طابق واحد وبحد   -2

اأق�شى قدره 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.
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مادة )268(

مواقف ال�شيارات:

يتم توفري مواقف لل�شيارات �شمن حدود العقار طبقًا ملعايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف 

املادة )396( من هذا القرار وذلك خلدمة جميع املرافق.

مادة )269(

ا�شتراطات خا�شة:

اأن  ال�شابقة،  ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  للمناطق الرتفيهية  يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة 

يكون ال�شتخدام التجاري مفتوحًا من داخل العقار خلدمة مرتادي املرفق ول ي�شمح بالفتح على 

اخلارج.

الف�شل ال�شاد�س

OS - مناطق امل�شاحات املفتوحة

مادة )270(

تخ�ش�س مناطق امل�شاحات املفتوحة للن�شاطات الرتفيهية اخلارجية مع الأخذ بعني العتبار 

اإلزامية تطوير ن�شبة ل تزيد على 5% )خم�شة باملائة( من م�شاحة الأر�س خلدمة الزوار والعامة 

بحيث يتنا�شب حجمها وت�شميمها مع امل�شاحة املفتوحة ككل ول يطغى ا�شتخدامها على ال�شتخدام 

الرئي�شي امل�شرح به ويتطلب تطويرها احل�شول على املوافقات التخطيطية واخلدمية الالزمة 

كما يلزم فيها توفري مواقف لل�شيارات ح�شب املعايري املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار.

الباب العا�شر

مناطق اخلدمات

الف�شل االأول 

IST - مناطق البنية التحتية

مادة )271(

ي�شــمح فــي مناطق البنية التحتية باإن�شــاء محطــات الكهرباء الرئي�شــية والفرعية والممرات   -1

المت�شلــة بهــذه المحطــات وما في حكمها وتخ�شــع لأحكام و�شوابط الجهة المعنية ب�شــئون 

الكهرباء والماء.

ي�شمح في مناطق البنية التحتية باإن�شاء اأبراج ومحطات الت�شالت وما في حكمها وتخ�شع   -2

لأحكام و�شوابط الجهة المعنية ب�شئون الت�شالت.

ي�شــمح في مناطق البنية التحتية باإن�شــاء محطات معالجة مياه ال�شرف ال�شحي الرئي�شــية   -3
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والفرعية وما في حكمها وتخ�شع لأحكام و�شوابط الجهة المعنية ب�شئون ال�شرف ال�شحي.

ي�شــمح فــي مناطــق البنية التحتية باإن�شــاء محطــات �شخ وتوزيــع المياه الرئي�شــية والفرعية   -4

والممرات المت�شلة بهذه المحطات وما في حكمها وتخ�شع لأحكام و�شوابط الجهة المعنية 

ب�شئون الكهرباء والماء.

الف�شل الثاين

ROD - الطرق وال�شوارع

مادة )272(

يخ�ش�س جزء من حرم الطريق ملرور املركبات الآلية وخمتلف و�شائل النقل، وعبور امل�شاة 

يف الأماكن املخ�ش�شة، واإقامة مواقف جانبية لل�شيارات، وقد ت�شتمل على امل�شاحات املحجوزة 

للمرافق العامة واخلدمات والت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء.

الف�شل الثالث

PIC - مناطق ممرات امل�شاة واخلدمات

مادة )273(

لل�شيارات  ي�شتمل على مواقف جانبية  امل�شاة، وقد  الطريق ملرور  يخ�ش�س جزء من حرم 

وامل�شاحات املحجوزة للمرافق العامة واخلدمات والت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء.

الف�شل الرابع

CSS - مناطق خدمات االأن�شطة الريا�شية

مادة )274(

اال�شتعماالت: 

ي�شمح يف مناطق خدمات الأن�شطة الريا�شية املدن الريا�شية والأندية الريا�شية واملالعب 

الريا�شية وامل�شاريع الريا�شية وما يف حكمها ب�شرط احل�شول على موافقة اجلهة املعنية ب�شئون 

الريا�شة وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )275(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق خدمات الأن�شطة الريا�شية مراعاة ال�شوابط الآتية:

يتم تحديد ن�شبة البناء الكلية بعد اإعداد الدرا�شات المرورية المطلوبة والتي يتم تحديدها   -1
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بعد التن�شيق مع �شئون التخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور وبحيث تكون اإيجابية.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -2

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمالحق المبنى اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

�شنتيمترًا( من  متر )متر وخم�شين   1.50 الأر�شي على  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -3

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح بفتح اأن�شــطة تجارية لخدمة الأندية الريا�شية يتم درا�شــتها لكل طلب من قبل �شئون   -4

التخطيط العمراني، كما ي�شمح بها بالأندية الريا�شية الجديدة ب�شرط األ تزيد ن�شبتها على 

10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة النادي مع مراعاة عدم تاأثر المن�شاأة الأ�شا�شية ومواقف 

ال�شيارات للنادي.

مادة )276(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق خدمات الأن�شطة الريا�شية مراعاة ال�شوابط الآتية:

يتم تحديد الرتفاع بناًء على ارتفاعات المباني المحيطة وبعد الح�شول على موافقة �شئون   -1

التخطيط العمراني و�شئون الطيران المدني.

األ يزيــد ارتفــاع المبانــي المخ�ش�شة لالأنديــة الريا�شية علــى 4 اأدوار )اأربعة اأدوار( وبحد   -2

اأق�شى 20 متر )ع�شرون مترًا( وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 21.50 

متر )واحدًا وع�شرون مترًا وخم�شون �شنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى الأدوار المخ�ش�شة للخدمات 

ومواقف ال�شيارات. 

األ يزيــد ارتفــاع الأن�شــطة التجاريــة علــى دورين وميزانين وبحــد اأق�شى 10 اأمتار )ع�شــرة   -3

اأمتار( وفي حال بناء �شرداب 11.50 متر )اأحد ع�شر مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.
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مادة )277(

مواقف ال�شيارات:

و�شئون  للمرور  العامة  الإدارة  مع  التن�شيق  املرورية  الناحية  من  امل�شروع  درا�شة  يتطلب 

لل�شيارات  الدرا�شة املرورية املطلوبة، كما يلزم توفري مواقف  العمراين لتحديد نوع  التخطيط 

ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار.

مادة )278(

اال�شتراطات الخا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق خدمات الأن�شطة الريا�شية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:

ي�شــمح بمزاولــة الأن�شــطة الريا�شيــة في العقــارات الواقعــة �شمن ت�شنيف مناطــق المباني   -1

متعددة ال�شتخدامات ب�شرط تطبيق ا�شتراطات المنطقة من حيث ن�شب البناء والرتدادات 

القانونية وب�شرط درا�شة المو�شوع من الناحية المرورية من قبل �شئون التخطيط العمراني 

والإدارة العامة للمرور وبعد الح�شول على موافقة الجهة المعنية ب�شئون الريا�شة.

ي�شمح بالأن�شطة التجارية التالية فقط لخدمة الأندية الريا�شية )كافتيريا، مقهى، محالت   -2

مالب�ــس ريا�شية، محالت اأجهزة ومعدات ريا�شية وبحرية، مركز طبي ريا�شي تخ�ش�شي، 

�شيدلية، فرع بنك، �شراف اآلي( وي�شــمح فيها فقط في حال كون النادي متكاماًل وي�شــتمل 

على جميع المرافق الريا�شية والمرافق الم�شــاندة له بح�شــب معايير الجهة المعنية ب�شــئون 

الريا�شة.

الف�شل اخلام�س  

CSH - مناطق اخلدمات ال�شحية

مادة )279(

اال�شتعماالت:

الطبية  والعيادات  ال�شحية  واملراكز  بامل�شت�شفيات  ال�شحية  اخلدمات  مناطق  يف  ي�شمح 

ب�شرط  حكمها  يف  وما  اخل�شراء  ال�شحية  وامل�شاريع  الطبية  واملراكز  التاأهيل  اإعادة  ومراكز 

احل�شول على موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية ووزارة ال�شحة وذلك 

ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.



ملحق العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

148

مادة )280(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق اخلدمات ال�شحية مراعاة ال�شوابط الآتية:

يتم تحديد ن�شبة البناء الكلية بعد اإعداد الدرا�شات المرورية المطلوبة والتي يتم تحديدها   -1

بعد التن�شيق مع �شئون التخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور وبحيث تكون اإيجابية.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -2

الآتية:

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمالحق المبنى اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1،50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

يجب تطبيق الن�شب التالية للم�شاريع ال�شحية الخ�شراء:  -3

األ تزيد ن�شبة البناء الكلية على 140% )مائة واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  اأ- 

 ب- األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب تحت الجزء المخ�ش�س للبناء ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقًا   -4

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمواقف ال�شيارات اأو لمالحق المبنى.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة   د- 

ال�شرداب.

 هـ- األ يزيد ارتفاع اأر�شية الدور الأر�شي على 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا( من 

من�شوب الر�شيف.
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مادة )281(

االرتدادات: 

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق اخلدمات ال�شحية مراعاة ال�شوابط الآتية:

تطبق الرتدادات التالية على امل�شاريع ال�شحية اخل�شراء املبينة �شمن خرائط الت�شنيف 

املعتمدة:

االرتداد االأمامي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )ع�شرة  اأمتار   10 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اأو طريق  �شارع  املطلة على  للواجهة  الأمامي 

الدور الأر�شي وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

االرتداد الجانبي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )خم�شة  اأمتار   5 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 

االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي مب�شافة ل تقل عن 15 مرتًا )خم�شة ع�شر مرتًا( من حد الأر�س 

اخللفي ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي وت�شتخدم منطقة الرتداد 

للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

مادة )282(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق اخلدمات ال�شحية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع الم�شت�شــفيات وما في حكمها على 10 طوابق )ع�شــرة طوابق( وبحد اأق�شى   -1

قدره 50 مترًا )خم�شون مترًا(، وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 51.50 

متر )واحدًا وخم�شــون مترًا وخم�شــون �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفاع الأدوار المخ�ش�شة 

للخدمات ومواقف ال�شيارات.

األ يزيــد ارتفــاع المراكــز ال�شحية على 10 طوابق )ع�شــرة طوابق( وبحــد اأق�شى قدره 50   -2

متر)خم�شــون متــرًا(، وفــي حال بناء �شــرداب يكــون الحــد الأق�شى لالرتفــاع 51.50 متر 

)واحــد وخم�شــون متــرًا وخم�شــون �شــنتيمترًا( بالإ�شافــة اإلــى ارتفــاع الأدوار المخ�ش�شــة 

للخدمات ومواقف ال�شيارات.

األ يزيــد ارتفــاع مراكــز اإعــادة التاأهيــل وما في حكمها علــى 6 طوابق )�شــتة طوابق( وبحد   -3

اأق�شى قدره 30 مترًا )ثالثون مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 
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31.50 متــر )واحــدًا وثالثيــن متــرًا وخم�شــون �شــنتيمترًا( بالإ�شافــة اإلــى ارتفــاع الأدوار 

المخ�ش�شة للخدمات ومواقف ال�شيارات.

األ يزيــد ارتفــاع المراكز الطبية وما فــي حكمها على 4 طوابق )اأربعة طوابق( وبحد اأق�شى   -4

قدره 20 مترًا )ع�شرون متر(، وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 21.50 

متر )واحد وع�شــرون مترًا وخم�شــون �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفاع الأدوار المخ�ش�شة 

للخدمات ومواقف ال�شيارات.

األ يزيــد ارتفــاع العيادات الطبية وما في حكمها على 3 طوابق )ثالثة طوابق( وبحد اأق�شى   -5

قــدره 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفاع 

16.50 متر )�شتة ع�شر مترًا وخم�شين �شنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفاع الأدوار المخ�ش�شة 

للخدمات ومواقف ال�شيارات.

األ يزيــد ارتفاع البناء للم�شــاريع ال�شحيــة الخ�شراء على 5 طوابق )خم�شــة طوابق( وبحد   -6

اأق�شى قدره 25 مترًا )خم�شــة وع�شــرون مترًا( وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى 

لالرتفاع 26.50 متر )�شتة وع�شرين مترًا وخم�شون �شنتيمترًا(.  

مادة )283(

مواقف ال�شيارات:

و�شئون  للمرور  العامة  الإدارة  مع  بالتن�شيق  املرورية  الناحية  من  امل�شروع  درا�شة  يتطلب 

لل�شيارات  الدرا�شة املرورية املطلوبة، كما يلزم توفري مواقف  العمراين لتحديد نوع  التخطيط 

ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار، وي�شمح بعمل مواقف 

ال�شيارات بال�شرداب اأو الأدوار املتكررة ول حتت�شب �شمن ن�شبة البناء والرتفاع املقررين.

 

مادة )284(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق اخلدمات ال�شحية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

ي�شــمح بمزاولــة الأن�شــطة ال�شحية فــي العقارات الواقعــة �شمن ت�شنيف مناطــق العمارات   -1

متعددة ال�شتخدامات ب�شرط تطبيق ا�شتراطات المنطقة من حيث ن�شب البناء والرتدادات 

القانونية واأن يتم درا�شة المو�شوع من الناحية المرورية من قبل �شئون التخطيط العمراني 

والإدارة العامة للمرور وبعد الح�شول على موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

ال�شحية ووزارة ال�شحة.
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األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة من اأر�س الم�شاريع ال�شحية الخ�شراء للت�شجير والم�شطحات   -2

الخ�شــراء والممــرات والطرقات عن 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة الأر�ــس، على األ 

تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة للت�شجير والم�شــطحات الخ�شراء عن 60% )�شتين بالمائة( من 

م�شــاحة الأر�ــس، واأل تزيــد الم�شــاحة المخ�ش�شة للممــرات والطرقات على 10% )ع�شــرة 

بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

الف�شل ال�شاد�س

CSE - مناطق اخلدمات التعليمية 

مادة )285(

اال�شتعماالت:

التعليمية  واملراكز  الأطفال  وريا�س  باحل�شانات  التعليمية  اخلدمات  مناطق  يف  ي�شمح 

ب�شرط احل�شول  وما يف حكمها  اخل�شراء  التعليمية  وامل�شاريع  واجلامعات  واملعاهد  واملدار�س 

على موافقة وزارة الرتبية والتعليم وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )286(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق اخلدمات التعليمية مراعاة ال�شوابط الآتية:

يتم تحديد ن�شبة البناء الكلية بعد اإعداد الدرا�شات المرورية المطلوبة والتي يتم تحديدها   -1

بعد التن�شيق مع �شئون التخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور وبحيث تكون اإيجابية.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -2

الآتية:

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمالحق المبنى اأو لمواقف ال�شيارات اأو لكليهما.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

من  �شنتيمترًا(  وخم�شين  )متر  متر   1,50 على  الأر�شي  الدور  اأر�شية  ارتفاع  يزيد  األ   د- 

من�شوب الر�شيف.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شرط الح�شول 

على موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

يجب تطبيق ن�شب البناء التالية على الم�شاريع التعليمية الخ�شراء:  -3

م�شاحة  من  بالمائة(  وخم�شين  )مئة   %150 على  الأبنية  لكافة  البناء  ن�شبة  تزيد  األ   اأ- 

الأر�س. 

 ب- األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 
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ي�شــمح ببناء �شــرداب تحت الجزء المخ�ش�س للبناء ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقًا   -4

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمواقف ال�شيارات اأو لمالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة   د- 

ال�شرداب.

1,50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا( من  اأر�شية الدور الأر�شي على  األ يزيد ارتفاع   هـ- 

من�شوب الر�شيف.

مادة )287(

االرتدادات:

تطبق الرتدادات التالية على امل�شاريع التعليمية اخل�شراء املبينة �شمن خرائط الت�شنيف 

املعتمدة:

االرتداد االأمامي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )ع�شرة  اأمتار   10 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اأو طريق  �شارع  املطلة على  للواجهة  الأمامي 

الدور الأر�شي وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

االرتداد الجانبي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )خم�شة  اأمتار   5 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 

االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي مب�شافة ل تقل عن 15 مرتًا )خم�شة ع�شر مرتًا( من حد الأر�س 

اخللفي ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي وت�شتخدم منطقة الرتداد 

للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 
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مادة )288(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق اخلدمات التعليمية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع الح�شانات وريا�ــس الأطفال وما في حكمها علــى 3 طوابق )ثالثة طوابق(   -1

وبحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شة ع�شر مترًا(، وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى 

لالرتفاع 16.50 متر )�شتة ع�شر مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

األ يزيــد ارتفــاع المعاهد والمراكــز التعليمية وما في حكمها على 4 طوابــق )اأربعة طوابق(   -2

وبحــد اأق�شــى قدره 20 مترًا )ع�شــرون مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكــون الحد الأق�شى 

لالرتفاع 21.50 متر )واحدًا وع�شرين مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

األ يزيد ارتفاع المدار�س والم�شاريع التعليمية الخ�شراء وما في حكمها على 5 طوابق )خم�شة   -3

طوابق( وبحد اأق�شى قدره 25 مترًا )خم�شــة وع�شــرون مترًا(، وفي حال بناء �شرداب يكون 

الحد الأق�شى لالرتفاع 26.50 متر )�شتة وع�شرون مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

األ يزيــد ارتفــاع الجامعــات وما في حكمها عن 6 طوابق )�شــتة طوابق( وبحــد اأق�شى قدره   -4

30 متــرًا )ثالثــون متــر(، وفــي حــال بناء �شــرداب يكــون الحــد الأق�شى لالرتفــاع 31.50 

متــر )واحدًا وثالثين مترًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفــاع الأدوار المخ�ش�شة 

للخدمات ومواقف ال�شيارات.

مادة )289(

مواقف ال�شيارات:

و�شئون  للمرور  العامة  الإدارة  مع  التن�شيق  املرورية  الناحية  من  امل�شروع  درا�شة  يتطلب 

لل�شيارات  مواقف  توفري  يلزم  كما  املطلوبة  املرورية  الدرا�شة  نوع  لتحديد  العمراين  التخطيط 

ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار، وي�شمح بعمل مواقف 

ال�شيارات بال�شرداب اأو الأدوار املتكررة ول حتت�شب �شمن ن�شبة البناء والرتفاع املقررين.

مادة )290(

اال�شتراطات الخا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق اخلدمات التعليمية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

ي�شــمح بمزاولة الأن�شــطة التعليميــة في العقــارات الواقعة �شمن ت�شنيــف مناطق العمارات   -1

متعددة ال�شتخدامات ب�شرط تطبيق ا�شتراطات المنطقة من حيث ن�شب البناء والرتدادات 
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القانونية ودرا�شة المو�شوع من الناحية المرورية من قبل �شئون التخطيط العمراني والإدارة 

العامة للمرور وبعد الح�شول على موافقة وزارة التربية والتعليم.

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة للم�شاريع التعليمية الخ�شراء من الأر�س للت�شجير والم�شطحات   -2

الخ�شــراء والممــرات والطرقــات غيــر الم�شــقوفة عن 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة 

الأر�س على األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة للت�شجير والم�شطحات الخ�شراء عن 60% )�شتين 

بالمائــة( من م�شــاحة الأر�س واأل تزيد الم�شــاحة المخ�ش�شة للمرات غير الم�شــقوفة على 

10% )ع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

ال�شماح بتوفير م�شار خا�س لتنزيل وا�شتالم الطلبة في المدرا�س الحكومية والخا�شة �شمن   -3

حدود العقار.

الف�شل ال�شابع

CSR - مناطق اخلدمات الدينية

مادة )291(

اال�شتعماالت:

وما يف  واملعابد  والكنائ�س  واملاآمت  واجلوامع  بامل�شاجد  الدينية  مناطق اخلدمات  ي�شمح يف 

ي�شمح فيها  املعتمدة، كما  الت�شنيف  تبينه خرائط  لها، وذلك ح�شبما  التابعة  حكمها واملرافق 

ببع�س الأن�شطة املحددة وفق ال�شوابط واملعايري املتبعة.

مادة )292(

ن�شب البناء:

مع مراعاة الفقرة )3( من املادة )295( من هذا القرار، ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق 

اخلدمات الدينية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــبة بنــاء الم�شــجد، اأو الجامــع، اأو الماأتم، اأو الكني�شــة اأو المعبــد وكافة مالحقه   -1

ومرافقه على 240% )مائتين واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد م�شطحات البناء على 80% )ثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شمح بالأن�شطة التجارية ب�شرط اأن يتم درا�شة كل طلب من قبل �شئون التخطيط العمراني.  -3

مادة )293(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق اخلدمات الدينية مراعاة ال�شوابط الآتية:
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االرتداد االأمامي: 

ي�شمح بالبناء بم�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س الأمامي المطل على   -1

�شــارع اأو طريق وتخ�ش�س هذه الم�شــافة كمواقف لل�شــيارات، كما ي�شــمح بالبناء على الحد 

لالأرا�شي التي تقل م�شاحتها عن 300 متر مربع )ثالثمائة متر مربع(.

اأن يكــون ال�شــتخدام التجــاري فــي الجهــة المطلة على ال�شــارع وبعمق ل يزيد علــى 5 اأمتار   -2

)خم�شة اأمتار( من حد البناء الأمامي.

االرتداد الجانبي والخلفي:

يرتد البناء م�شافة ل تقل عن 2 مرت )مرتين( من حد الأر�س اجلانبي واخللفي، ول ي�شمح 

بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي، كما ي�شمح ببناء املرافق ال�شكنية واخلدمية 

على احلد اجلانبي واخللفي، اأو من �شمن املبنى العام وفق ال�شوابط واملعايري املتبعة لدى �شئون 

الأوقاف.

مادة )294(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق اخلدمات الدينية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يتجــاوز ارتفــاع الم�شــجد، اأو الجامــع، اأو الماأتم، اأو المعبد، اأو الكني�شــة 3 طوابق )ثالثة   -1

طوابق( وبحد اأق�شى 15 مترًا )خم�شة ع�شر مترًا(.

األ يتجاوز ارتفاع المئذنة 25 مترًا )خم�شــة وع�شــرين مترًا( وفي حال تجاوز الرتفاع الحد   -2

المذكور فيتطلب ذلك الح�شول على موافقة كل من �شئون الأوقاف و�شئون الطيران المدني 

و�شئون التخطيط العمراني.

مادة )295(

مواقف ال�شيارات:

يتم توفير مواقف لل�شــيارات ح�شــب معايير مواقف ال�شــيارات المو�شحة في المادة )396(   -1

من هذا القرار تكفي لخدمة جميع الأن�شطة الم�شموح بها �شمن حدود العقار.

في حال كانت م�شاحة الأر�س تقل عن 600 متر مربع )�شتمائة متر مربع( وكانت تقع �شمن   -2

مخططات معتمدة تحتوي على مواقف �شيارات باأرا�شي مال�شقة اأو قريبة تم عملها لخدمة 

المرفق الديني والمنطقة التجارية القريبة منه، فيمكن ال�شتعانة بتلك المواقف ل�شتكمال 

عدد المواقف المطلوبة.

فــي حــال وقوع الأر�س �شمن منطقة قديمة غير مرتبطة ب�شــبكة الطــرق، اأو كانت تطل على   -3
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�شارع يقل عر�شه عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( ي�شمح بالإعفاء من توفير مواقف لل�شيارات ويتم 

تقليل ن�شبة البناء اإلى 160% )مائة و�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

مادة )296(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق اخلدمات الدينية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

في حال اإن�شاء �شالة للمنا�شبات اأو مرافق دينية اأخرى يتطلب اإعداد درا�شات مرورية وفنية   -1

ومن ثم الح�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية الموقع للتعمير من �شئون التخطيط 

العمراني.

ل ي�شمح ببناء �شرداب.  -2

يجب اأن يكون ال�شتخدام التجاري مف�شوًل ف�شاًل تامًا.  -3

يجب اأن تكون المنطقة القريبة بحاجة اإلى ال�شتخدامات التجارية المطلوبة.  -4

ي�شمح ببناء �شقق �شكنية لالإمام والموؤذن بالدور الأر�شي اأو الأدوار العلوية.  -5

ي�شمح بعمل ف�شول درا�شية لخدمة المرفق بالأدوار العلوية.  -6

لطلبات هدم واإعادة بناء المباني القديمة ي�شمح بالبناء ح�شب الو�شع ال�شابق في حال عدم   -7

تغيير الموقع اأو الم�شاحات الإن�شائية.

الف�شل الثامن

CSD - مناطق اخلدمات الدبلوما�شية

مادة )297(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق اخلدمات الدبلوما�شية بال�شفارات وامللحقيات ومكاتب التمثيل الدبلوما�شي 

وما يف حكمها واملرافق التابعة لها، وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )298(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق اخلدمات الدبلوما�شية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 240% )مائتين واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2
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مادة )299(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق اخلدمات الدبلوما�شية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يتجــاوز ارتفــاع المباني علــى 4 طوابق )اأربعــة طوابق( وبحد اأق�شى 20 مترًا )ع�شــرين   -1

متــرًا( وفــي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 21.50 متر )واحدًا وع�شــرين 

مترًا وخم�شين �شنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى الأدوار المخ�ش�شة للخدمات ومواقف ال�شيارات.

ي�شــمح بزيــادة الرتفــاع فــي بع�س الحــالت الخا�شة ب�شــرط الح�شــول على موافقــة وزارة   -2

الخارجية و�شئون التخطيط العمراني و�شئون الطيران المدني. 

مادة )300(

مواقف ال�شيارات:

يتم توفري مواقف لل�شيارات ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من 

هذا القرار تكفي خلدمة جميع الأن�شطة امل�شموح بها �شمن حدود العقار، ويجب توفريها بالدور 

والرتفاع  البناء  ن�شبة  �شمن  حت�شب  ول  جميعها  اأو  ال�شرداب  اأو  املتكررة  بالأدوار  اأو  الأر�شي 

امل�شموح بهما.

مادة )301(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  الدبلوما�شية  اخلدمات  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، وجوب احل�شول على موافقة وزارة اخلارجية. 

الف�شل التا�شع

CSA - مناطق اخلدمات االإدارية واالأمنية

مادة )302(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق اخلدمات الإدارية والأمنية مبراكز الأمن واملرور والدفاع املدين وما يف 

الوزارات  ومباين  الداخلية،  وزارة  موافقة  على  احل�شول  ب�شرط  لها  التابعة  واملرافق  حكمها 

والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية وما يف حكمها، وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.
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مادة )303(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق اخلدمات الإدارية والأمنية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيــد ن�شــب البناء لمراكز الأمن وما في حكمها علــى 180% )مائة وثمانين بالمائة( من   -1

م�شاحة الأر�س.

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لمباني الدفــاع المدني وما في حكمهــا على 240% )مائتيــن واأربعين   -2

بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيــد ن�شــبة البنــاء لمباني المرور وما في حكمها على 360% )ثالثمائة و�شــتين بالمائة(   -3

من م�شاحة الأر�س. 

األ تزيد ن�شــبة البناء لمباني الوزارات والهيئات والموؤ�ش�شــات الحكومية وما في حكمها على   -4

720% )�شبعمائة وع�شرين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد م�شطحات البناء على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -5

ي�شــمح ببناء دور واحد يخ�ش�س للمرافق والخدمات على األ يزيد م�شــطح البناء على %60   -6

)�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س ول تح�شب هذه الن�شبة �شمن ن�شبة البناء الكلية.

مادة )304(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق اخلدمات الإدارية والأمنية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بم�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س الأمامي   -1

للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق، كما ي�شمح بفتح مداخل عليه. 

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع يرتــد البناء م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة   -2

اأمتــار( مــن حد الأر�س المطل على ال�شــارع الأكثــر اأهمية للموقع مع ال�شــماح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا( وم�شافة ل 

تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س المطل على ال�شوارع الفرعية وُي�شمح بعمل بروزات 

علوية بحد اأق�شى 1 متر )متر واحد( جهة ال�شوارع الفرعية.

االرتداد الجانبي والخلفي:

من  لكل  الأر�س  حد  من  )مرتين(  مرت   2 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

الواجهات اجلانبية واخللفية وت�شتخدم كممرات للم�شاة ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار 

التي تعلو الدور الأر�شي لهذه الواجهات اجلانبية واخللفية.
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مادة )305(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق اخلدمات الإدارية والأمنية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء لمراكــز الأمــن وما فــي حكمها علــى 3 طوابق )ثالثــة طوابق( بحد   -1

اأق�شــى قــدره 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر متــرًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى 

لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شــر مترًا وخم�شين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفاع الطوابق 

المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات والخدمات.

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء لمباني الدفاع المدني وما في حكمها علــى 4 طوابق )اأربعة طوابق(   -2

بحــد اأق�شــى قدره 20 مترًا )ع�شــرون متــرًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكــون الحد الأق�شى 

لالرتفــاع 21.50 متــر )واحدًا وع�شــرين مترًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافــة اإلى ارتفاع 

الطوابق المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات والخدمات.

األ يزيد ارتفاع البناء لمباني المرور وما في حكمها على 6 طوابق )�شتة طوابق( بحد اأق�شى   -3

قدره 30 مترًا )ثالثون متر(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 31.50 

متر )واحدًا وثالثين مترًا وخم�شــين �شــنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى ارتفاع الطوابق المخ�ش�شة 

لمواقف ال�شيارات والخدمات.

فــي حــال عمل �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -4

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )306(

مواقف ال�شيارات:

يجب توفري مواقف ال�شيارات املطلوبة بالطابق الأر�شي، اأو بالأدوار املتكررة، اأو بال�شرداب، 

هذا  من   )396( املادة  يف  املو�شحة  ال�شيارات  مواقف  معايري  تطبيق  يتم  اأن  على  جميعها  اأو 

القرار. كما ي�شمح ببنائها على حدود الأر�س من جميع اجلهات، ول حت�شب مواقف ال�شيارات 

�شمن ن�شب البناء والرتفاع امل�شموح بهما ويف حال توفري مواقف ال�شيارات بالدور الأر�شي �شمن 

حدود البناء فيلزم فتح مدخل وخمرج لدخول وخروج ال�شيارات مع �شرورة معاجلة املتبقي من 

الواجهات بعنا�شر اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء املواقف.

مادة )307(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق اخلدمات الإدارية والأمنية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط 

ال�شابقة، ما ياأتي:
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ي�شمح ببناء �شرداب ي�شتخدم كمواقف لل�شيارات والخدمات.   -1

فــي حــال وجود اأي ا�شــتخدامات خا�شة اأو طلب زيادة الرتفاع ون�شــبة البناء يلزم الح�شول   -2

على موافقة �شئون التخطيط العمراني.

يتــم تحديــد اآليــة الترخي�س للم�شــاريع الأمنية وذلك بالتن�شــيق مع الجهات الأمنية و�شــئون   -3

التخطيط العمراني.

الف�شل العا�شر

CSC - مناطق اخلدمات االجتماعية

مادة )308(

اال�شتعماالت:

رعاية  ومراكز  اخلريية  وال�شناديق  باجلمعيات  الجتماعية  اخلدمات  مناطق  يف  ي�شمح 

امل�شنني ومراكز املعاقني وما يف حكمها واملرافق التابعة لها ب�شرط احل�شول على موافقة �شئون 

التنمية الجتماعية وموافقة اجلهات اخلدمية، وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )309(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق اخلدمات الجتماعية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء للجمعيات وال�شناديق الخيرية على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من   -1

م�شاحة الأر�س.

األ تزيد ن�شبة البناء لمراكز رعاية الم�شنين ومراكز المعاقين على 240% )مائتين واأربعين   -2

بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

األ تزيد م�شطحات البناء على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -3

ي�شــمح ببنــاء دور واحــد يخ�ش�ــس للمرافق والأن�شــطة الترفيهيــة والخدمات علــى اأن يزيد   -4

م�شــطح البناء على 60% )�شــتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س ول تح�شب هذه الن�شبة �شمن 

ن�شبة البناء الكلية.

ي�شــمح بال�شتعمالت التجارية بن�شــبة بناء ل تزيد على 20% )ع�شرين بالمائة( من م�شاحة   -5

الــدور الأر�شــي بحيــث يعــود ريعها لخدمــة الجمعيــة اأو ال�شنــدوق الخيري اأو مركــز رعاية 

الم�شنين وبحيث يتم الفتح من داخل العقار ول ي�شمح بالفتح على ال�شارع مبا�شرة. 
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مادة )310(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق اخلدمات الجتماعية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بم�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س الأمامي   -1

للواجهة المطلة على �شارع اأو طريق ي�شمح بفتح مداخل عليه. 

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع يرتــد البناء م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة   -2

اأمتــار( مــن حد الأر�س المطل على ال�شــارع الأكثــر اأهمية للموقع مع ال�شــماح بعمل بروزات 

علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا( وم�شافة ل 

تقل عن 2 متر )مترين( من حد الأر�س المطل على ال�شوارع الفرعية وُي�شمح بعمل بروزات 

علوية بحد اأق�شى 1 متر )متر واحد( جهة ال�شوارع الفرعية.

االرتداد الجانبي والخلفي:

من  لكل  الأر�س  حد  من  )مرتين(  مرت   2 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

الواجهات اجلانبية واخللفية وت�شتخدم كممرات للم�شاة ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار 

التي تعلو الدور الأر�شي لهذه الواجهات اجلانبية واخللفية.

مادة )311(

مواقف ال�شيارات:

يجــب توفيــر مواقــف لل�شــيارات بالطابق الأر�شــي، اأو بــالأدوار المتكررة، اأو بال�شــرداب، اأو   -1

جميعهــا علــى اأن يتــم تطبيــق معاييــر مواقف ال�شــيارات المو�شحــة في المــادة )396( من 

هــذا القــرار، كما ي�شــمح ببنائها على حدود الأر�ــس من جميع الجهات، ول تح�شــب مواقف 

ال�شــيارات �شمن ن�شــب البناء والرتفاع الم�شــموح بهما. وفي حال توفير مواقف ال�شــيارات 

بالــدور الأر�شــي �شمن حدود البناء فيلزم فتح مدخل ومخرج لدخول وخروج ال�شــيارات مع 

�شرورة معالجة المتبقي من الواجهات بعنا�شر اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء المواقف.

يلزم توفير مواقف لل�شيارات لال�شتعمالت التجارية �شمن حدود العقار.  -2

مادة )312(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية  اخلدمات  ملناطق  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة، ما ياأتي:
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ي�شمح ببناء �شرداب ي�شتخدم كمواقف لل�شيارات فقط.   -1

فــي حــال وجود اأي ا�شــتخدامات خا�شة اأو طلب زيادة الرتفاع ون�شــبة البناء يلزم الح�شول   -2

على موافقة �شئون التنمية الجتماعية و�شئون التخطيط العمراني.

ي�شمح باأن�شطة مراكز رعاية الم�شنين ومراكز المعاقين بجميع الأدوار بالمباني ال�شتثمارية   -3

ب�شرط الح�شول على موافقة �شئون التنمية الجتماعية و�شئون التخطيط العمراني.

الف�شل احلادي ع�شر

TRN - مناطق خدمات النقل

مادة )313(

ي�شمح يف مناطق خدمات النقل باملطارات واملوانئ وحمطات القطار وخدماتها ح�شبما هو 

مبني يف خرائط الت�شنيف املعتمدة وتتطلب احل�شول على موافقة �شئون الطريان املدين كما 

يلزم فيها توفري مواقف لل�شيارات ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من 

هذا القرار.

الف�شل الثاين ع�شر

CP - مناطق مواقف ال�شيارات

مادة )314(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق مواقف ال�شيارات مبواقف ال�شيارات امل�شقوفة اأو غري امل�شقوفة )املفتوحة( 

اأو املواقف متعددة الأدوار وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة ب�شرط احل�شول على 

موافقة الإدارة العامة للمرور و�شئون التخطيط العمراين.

 

مادة )315(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق مواقف ال�شيارات مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س الأمامي ب�شرط اأن يتم معاجلة الواجهات بعنا�شر اإن�شائية 

معمارية جمالية لإخفاء املواقف.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح بالبناء على حد الأر�س اجلانبي واخللفي ب�شرط اأن يتم معاجلة الواجهات بعنا�شر 

اإن�شائية معمارية جمالية لإخفاء املواقف.
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مادة )316(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق مواقف ال�شيارات مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع المبانــي المخ�ش�شة كمواقف لل�شــيارات على 10 طوابق )ع�شــرة طوابق(   -1

وبحد اأق�شى 50 مترًا )خم�شين مترًا( وفي حال بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 

51.50 متر )واحدًا وخم�شين مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حال بناء �شــرداب يجب األ يزيــد ارتفاع الدور الأر�شي على 1.50 متر )متر وخم�شــين   -2

�شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )317(

اال�شتراطات الخا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق مواقف ال�شيارات بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ال�شماح بال�شتعمالت التجارية بالدور الأر�شي مبباين مواقف ال�شيارات متعددة الأدوار بن�شب 

بناء ل تزيد على 20% )ع�شرين باملائة( من م�شاحة الدور الأر�شي، كما ي�شمح باإ�شافة ميزانني 

وتطبق عليه ال�شروط الواردة يف الباب الثاين ع�شر من هذا القرار.

 

الف�شل الثالث ع�شر

PTR - مناطق حمطات الوقود

مادة )318(

اال�شتعماالت:

فيها  وي�شمح  بالوقود وخدماتها  التزود  باإن�شاء حمطات  الوقود  ي�شمح يف مناطق حمطات 

وتبديل  ال�شيارات  وت�شحيم  ب�شيانة  اخلا�شة  اخلدمية  وبال�شتعمالت  التجاري  بال�شتعمال 

الإطارات وما يف حكمها وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة ب�شرط احل�شول على 

املجل�س  من  املنبثقة  الفنية  واللجنة   )BAPCO( البحرين  نفط  و�شركة  النفط  �شئون  موافقة 

وات الطبيعية.  َ الأعلى للمرور ملحطات التزود بالوقود ووزارة الداخلية واللجنة العليا للطاقة والرثَّ

مادة )319(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق حمطات الوقود مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شــبة البناء الكلية لجميع ال�شــتخدامات على 55% )خم�ــس وخم�شين بالمائة( من   -1

م�شاحة الأر�س وتكون موزعة كالآتي:
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األ تزيــد ن�شــب م�شخــات الوقــود وخدمــات المحطة علــى 30% )ثالثين بالمائة( من ن�شــبة   -2

البناء الكلية.

األ تزيد ن�شب ال�شتخدامات التجارية على 10% )ع�شرة بالمائة( من ن�شبة البناء الكلية.  -3

األ تزيد ن�شــب ال�شــتعمالت الخدمية الخا�شة على 15% )خم�شــة ع�شرة بالمائة( من ن�شبة   -4

البناء الكلية.

مادة )320(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق حمطات الوقود مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

يرتــد موقــع م�شخات الوقود م�شــافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتــار( من الحد الأمامي   -1

لالأر�س.

ترتــد المرافــق التجاريــة والخدميــة م�شــافة ل تقــل عــن 5 اأمتار )خم�شــة اأمتــار( من الحد   -2

الأمامي لالأر�س.

االرتداد الجانبي والخلفي:

يرتد موقع م�شخات الوقود م�شــافة ل تقل عن 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( من حد الأر�س لكل   -1

من الواجهات الجانبية والخلفية.

ي�شــمح ببنــاء المرافــق التجارية والخدمية على الحــد الجانبي والخلفي، علــى اأن ترتد هذه   -2

المرافق م�شافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من م�شخات الوقود.

مادة )321(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق حمطات الوقود مراعاة ال�شوابط الآتية:

تخ�شع ارتفاعات موقع الم�شخات في المحطة لموافقة �شئون النفط.  -1

األ يزيد ارتفاع بناء المرافق التجارية والخدمية على طابق اأر�شي مع ميزانين وبحد اأق�شى   -2

قدره 7.50 متر )�شبعة اأمتار وخم�شون �شنتيمترًا(.
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مادة )322(

مواقف ال�شيارات:

و�شئون  للمرور  العامة  الإدارة  مع  بالتن�شيق  املرورية  الناحية  من  امل�شروع  درا�شة  يتطلب 

لل�شيارات  الدرا�شة املرورية املطلوبة، كما يلزم توفري مواقف  العمراين لتحديد نوع  التخطيط 

طبقًا ملعايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار.

مادة )323(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق حمطات الوقود بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

ي�شمح باإن�شاء محالت تجارية وخدمية في محطات التزود بالوقود التي تزيد م�شاحة الأر�س   -1

فيها على 1500 متر مربع )األف وخم�شمائة متر مربع( واأن يحدد ال�شتعمال فيها بمحالت 

البقالــة ال�شغيــرة )ميني ماركت( والمقاهــي والمطاعم وما �شــابه، وكذلك محالت تبديل 

الطارات وبيع م�شــتلزمات ال�شــيارات وما �شــابه، على اأن تكون المداخل من داخل المحطة 

ول ي�شمح بالفتح على ال�شارع مبا�شرة.

ي�شــمح باأن�شــطة غ�شيل وت�شــحيم و�شيانة ال�شيارات وما �شــابه في محطات الوقود التي تزيد   -2

م�شاحتها على 2500 متر مربع )األفين وخم�شمائة متر مربع(، على اأن يكون مدخلها داخل 

المحطة ول ي�شمح بالفتح على ال�شارع مبا�شرة.

ي�شمح باأجهزة ال�شراف الآلي داخل المحطة على اأن يكون لها م�شار خا�س في داخل المحطة   -3

دون التاأثير على حركة المركبات وال�شاحنات، ويتطلب الح�شول على موافقة الإدارة العامة 

للمرور.

الف�شل الرابع ع�شر

GY - مناطق املقابر

مادة )324(

اال�شتعماالت:

مناطق املقابر هي الأرا�شي املخ�ش�شة للمقابر وما تت�شمنه من مرافق ومن�شاآت م�شاحبة 

والتي  التجارية  بال�شتخدامات  فيها  وي�شمح  املعتمدة،  الت�شنيف  خرائط  تبينه  ح�شبما  وذلك 

يعود ريعها خلدمة املقربة وتتطلب احل�شول على موافقة �شئون الأوقاف.
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مادة )325(

ن�شب البناء:

لال�شتعمالت  املخ�ش�شة  الن�شبة  تزيد  األ  مراعاة  املقابر  ملناطق  البناء  ن�شب  يف  ي�شرتط 

التجارية على 1% )واحد باملائة( من اإجمايل م�شاحة الأر�س يعود ريعها خلدمة املقربة.

مادة )326(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق املقابر مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

اأمتار   5 عن  تقل  ل  م�شافة  التجارية  وال�شتخدامات  للمقربة  امل�شاحبة  املن�شئات  ترتد 

)خم�شة اأمتار( من حد الأر�س الأمامي املطل على �شارع اأو طريق ي�شمح بالفتح عليه.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ترتد املن�شئات امل�شاحبة للمقربة وال�شتخدامات التجارية م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة 

اأمتار( من حد الأر�س اجلانبي واخللفي.

مادة )327(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق املقابر مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ارتفاعات المن�شــاآت الم�شاحبــة للمقبرة على طابقين وبحد اأق�شى قدره 10 اأمتار   -1

)ع�شرة اأمتار(.

األ يزيــد ارتفاع ال�شــتعمالت التجارية على دور اأر�شــي وميزانين وبحد اأق�شى قدره 7.50   -2

متر )�شبعة اأمتار وخم�شون �شنتيمترا(.

مادة )328(

مواقف ال�شيارات:

يلزم توفري مواقف لل�شيارات ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من 

هذا القرار.
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الباب احلادي ع�شر

املناطق التجارية

الف�شل االأول

COM - مناطق املعار�س التجارية

مادة )329(

اال�شتعماالت:

اأو  ال�شكنية،  اأو  الإدارية،  اأو  التجارية،  بال�شتعمالت  التجارية  املعار�س  مناطق  يف  ي�شمح 

جميعها ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )330(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق املعار�س التجارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 300% )ثالثمائة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

األ يقل عر�س واجهة المعر�س التجاري الواحد عن 8 اأمتار )ثمانية اأمتار(.   -3

ي�شــمح بعمــل ميزانيــن ل تزيد م�شــاحته على 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة المعر�س   -4

التجاري ول يح�شب �شمن ن�شب البناء الم�شموح بها.

ي�شــمح ببنــاء مالحــق للمبنى فــي الجهة الخلفيــة من �شــطح المبنى من بعد خــط منت�شف   -5

ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية، اأو كليهما بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثين 

بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني ل تح�شب �شمن ن�شبة البناء. 

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -6

الآتية: 

 اأ- احل�شول على موافقة اجلهات اخلدمية.

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق املبنى.

م�شاحة  من  باملائة(  )�شبعني   %70 عن  ال�شيارات  ملواقف  املخ�ش�شة  امل�شاحة  تقل  األ   ج- 

ال�شرداب.

 د- ل حتت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء املذكورة امل�شموح بها.

 هـ- ي�شمح ببناء منحدر لدخول ال�شيارات على احلد الأمامي اأو اجلانبي ب�شرط احل�شول 

على موافقة اجلهات اخلدمية اإذا كان ال�شرداب خم�ش�شًا ملواقف ال�شيارات.
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األ تقــل م�شــاحة المعر�ــس الواحد عن 100 متر مربع )مائة متــر مربع(، على األ يزيد عمق   -7

المعر�س على 100 متر )مائة متر( مقا�شًا من خط التنظيم المعتمد اأو بعمق الملكية اأيهما 

اأقل.

ُي�شمح ببناء مخازن تابعة للمعار�س التجارية بن�شبة ل تزيد على 30% )ثالثين بالمائة( من   -8

ن�شبة البناء، ويجوز رفع ن�شبة بناء المخازن بعد الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.

9- ي�شمح بال�شتخدام التجاري بالأدوار المتكررة على اأن يكون وحدة واحدة.

مادة )331( 

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق املعار�س التجارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

ي�شــمح ببنــاء الــدور الأر�شــي والميزانين بم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتــار( من حد   -1

الأر�ــس الأمامــي وتخ�ش�س مناطــق الرتدادات لمواقف ال�شــيارات غير الم�شــقوفة لخدمة 

المعار�ــس التجاريــة على اأن يتم تهيئتها من قبل المالك وي�شــمح بعمل بروزات بالأدوار التي 

تعلو الدور الأر�شي والميزانين بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.

فــي حــال وقــوع الأر�ــس على اأكثر من �شــارع يرتــد البناء م�شــافة ل تقل عن 3 اأمتــار )ثالثة   -2

اأمتــار( مــن حــد الأر�س المطــل على ال�شــوارع التي ل ي�شــمح بالفتح التجــاري عليها، ويرتد 

بم�شــافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شــتة اأمتار( من حد الأر�س المطل على �شــوارع ي�شــمح بالفتح 

التجاري عليها وُي�شــمح بعمل بروزات علوية جهة ال�شــوارع الفرعية بحد اأق�شى 1 متر )متر 

واحد(. 

يجــوز البنــاء علــى الحد الأمامي فــي العقارات المطلة على ال�شــوارع التي يتــم توفير اأماكن   -3

خدمة ومواقف �شــيارات اأمامها، ب�شــرط توفير مواقف لل�شــيارات لجميع ال�شــتخدامات في 

الجهة الخلفية، اأو الجانبية، اأو الأدوار المتكررة، اأو ال�شرداب.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شــمح ببنــاء الدور الأر�شي بم�شــافة ل تقل عــن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( مــن حد الأر�س لكل   -1

مــن الواجهــات الجانبيــة والخلفيــة ول ي�شــمح بعمل بروزات علويــة بالأدوار التــي تعلو الدور 

الأر�شي.

ي�شــمح بالبنــاء علــى الحد الجانبي من جهة واحدة )جهة الجار( فــي كٍل من الدور الأر�شي   -2

والميزانين للمحالت التجارية على اأن يتم تطبيق الرتدادات القانونية في الأدوار المتكررة. 
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مادة )332(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق املعار�س التجارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 5 طوابق )خم�شــة طوابق( وبحد اأق�شى قدره 25 مترًا )خم�شــة   -1

وع�شــرون متــرًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفاع 26.50 متر )�شــتة 

وع�شرين مترًا وخم�شين �شنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى الأدوار المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات اإن 

وجدت.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

مادة )333(

مواقف ال�شيارات: 

يلــزم توفيــر مواقــف لل�شــيارات اإ�شافية بواقــع موقف واحد لــكل 100 متر مربــع )مائة متر   -1

مربع( لال�شتعمالت الإدارية وال�شكنية. ويجب توفير مواقف ال�شيارات المطلوبة اإما بالدور 

الأر�شي، اأو بالأدوار المتكررة، اأو بال�شــرداب اأو جميعها، وي�شــمح ببنائها على حدود الأر�س 

من الجهات الجانبية والخلفية، ول تح�شــب مواقف ال�شــيارات �شمن ن�شــب البناء والرتفاع 

الم�شموح بهما.

2-  عنــد ا�شــتحداث مواقــف متعــددة الطوابق، فــاإن توفير مواقف ال�شــيارات يكــون على النحو 

الآتي:

كمواقف  تخ�ش�س  اأمتار(  )�شتة  اأمتار   6 بمقدار  الأمامية  الواجهة  من  الرتــداد  يلزم   اأ- 

وُت�شتثنى من ذلك  والميزانين،  الأر�شي  الدور  في  التجارية  المعار�س  لخدمة  �شيارات 

ال�شوارع القائمة والم�شموح بالبناء عليها ح�شب خط تنظيم قائم.

 ب- توفري املواقف الالزمة لال�شتخدامات ال�شكنية والإدارية الأخرى عن طريق ال�شرداب اأو 

يف الأدوار املتكررة ول حت�شب م�شاحة هذه املواقف يف ن�شبة البناء والرتفاع املقررين.

مادة )334(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق املعار�س التجارية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

ي�شــمح بال�شــتعمالت ال�شكنية فقط ل�شــكن العاملين �شمن مرافق ال�شكن الواقعة في �شطح   -1
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المبنى على األ تزيد الن�شــبة على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شــاحة ال�شــطح وبحيث يكون 

ال�شكن في الجهة الخلفية من الأر�س غير المطلة على ال�شارع الأمامي.

يلــزم توفير م�شــاحات خا�شة لل�شــحن والتفريغ �شمن حــدود الملكية ل تتعار�ــس والعنا�شر   -2

الأخرى المكونة للمبنى وملحقاته.

في حال وقوع العقار على اأكثر من �شارع يتم الفتح التجاري على ال�شارع الأكثر اأهمية.  -3

فــي الأرا�شــي التــي ل تتما�شــى م�شــاحاتها واأطــوال الواجهــات فيهــا عمــا جاء فــي الالئحة   -4

التنفيذيــة للمر�شــوم بقانون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدة للتعمير 

والتطوير يتم البناء ح�شب ال�شروط الآتية:

والميزانين،  الأر�شي  للدور  بالمنطقة  القائمة  بالمباني  اأ�شوة  ارتداد جانبي  عدم ترك   اأ- 

على اأن يتم ترك ارتداد جانبي ل يقل عن 2 متر )مترين( لالأدوار العلوية.

 ب- ال�شماح بترك ارتداد اأمامي ل يقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( وارتداد خلفي ل يقل عن 

2 متر )مترين(.

 ج- األ تزيد ن�شبة البناء على 300% )ثالثمائة بالمائة( من م�شاحة العقار.

الف�شل الثاين

RTA - )مناطق املراكز التجارية )اأ

مادة )335(

اال�شتعماالت:

وذلك  ال�شكنية  وال�شتعمالت  التجارية  باملحالت  )اأ(  التجارية  املراكز  مناطق  يف  ي�شمح 

ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )336(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق املراكز التجارية )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 110% )مائة وع�شرة بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

ي�شــمح بعمــل ميزانيــن ل تزيــد م�شــاحته علــى 70% )�شــبعين بالمائــة( من م�شــاحة المحل   -2

التجاري ول يح�شب �شمن ن�شبة البناء الم�شموح بها.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -3

الآتية: 
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الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة 

ال�شرداب.

ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.  د- 

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -4

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح ببنــاء مالحــق للمبنى فــي الجهة الخلفيــة من �شــطح المبنى من بعد خــط منت�شف   -5

ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية، اأو كليهما بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثين 

بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء.

مادة )337( 

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق املراكز التجارية )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

اأمتار( من حد  اأمتار )خم�شة   5 ي�شمح ببناء الدور الأر�شي وامليزانني مب�شافة ل تقل عن 

الأر�س الأمامي وتخ�ش�س مناطق الرتدادات ملواقف ال�شيارات غري امل�شقوفة خلدمة املحالت 

التجارية على اأن يتم تهيئتها من قبل املالك وي�شمح بعمل بروزات بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي 

وامليزانني بحد اأق�شى قدره 1.20 مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي مب�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من حد الأر�س لكل 

من الواجهات اجلانبية واخللفية ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

مادة )338(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق املراكز التجارية )اأ( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى طابقيــن وبحــد اأق�شــى قــدره 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتــار(، وفي   -1

حــال بناء �شــرداب يكــون الحد الأق�شــى لالرتفاع 11.50 متر )اأحد ع�شــر مترًا وخم�شــين 

�شنتيمترًا( بالإ�شافة اإلى الأدوار المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات اإن وجدت.

فــي حــال بناء �شــرداب يجــب األ يزيــد ارتفاع اأر�شيــة الــدور الأر�شي علــى 1.50متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.
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مادة )339(

مواقف ال�شيارات: 

100 مرت مربع )مائة مرت  لكل  2 موقف )موقفني(  لل�شيارات مبعدل  مواقف  توفري  يجب 

مربع( من م�شاحة البناء.

الف�شل الثالث

RTB - )مناطق املراكز التجارية )ب

مادة )340(

اال�شتعماالت:

ي�شمح يف مناطق املراكز التجارية )ب( باملحالت التجارية والإدارية، وذلك ح�شبما تبينه 

خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )341(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق املراكز التجارية )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

ي�شــمح بعمــل ميزانيــن ل تزيد م�شــاحته على 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة المعر�س   -2

التجاري ول يح�شب �شمن ن�شب البناء الم�شموح بها.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -3

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة 

ال�شرداب.

ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.  د- 

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -4

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح ببنــاء مالحــق للمبنى فــي الجهة الخلفيــة من �شــطح المبنى من بعد خــط منت�شف   -5

ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية، اأو كليهما بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثين 

بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء.
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مادة )342( 

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات ملناطق املراكز التجارية )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

اأمتار( من حد  اأمتار )خم�شة   5 ي�شمح ببناء الدور الأر�شي وامليزانني مب�شافة ل تقل عن 

الأر�س الأمامي وتخ�ش�س مناطق الرتدادات ملواقف ال�شيارات غري امل�شقوفة خلدمة املحالت 

التجارية على اأن يتم تهيئتها من قبل املالك وي�شمح بعمل بروزات بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي 

وامليزانني بحد اأق�شى قدره 1.20 مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا(.

االرتداد الجانبي والخلفي:

علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبية  الأر�س  حدود  على  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي.

مادة )343(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات ملناطق املراكز التجارية )ب( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع البنــاء علــى 3 طوابق وميزانيــن بحد اأق�شى قدره 15 مترًا )خم�شــة ع�شــر   -1

مترًا(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 16.50 متر )�شــتة ع�شــر مترًا 

وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حــال بناء �شــرداب يجــب األ يزيــد ارتفاع اأر�شيــة الــدور الأر�شي علــى 1.50متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

يجب األ يزيد ارتفاع دور مالحق المبنى على 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.   -3

مادة )344(

مواقف ال�شيارات: 

100 مرت مربع )مائة مرت  لكل  2 موقف )موقفني(  لل�شيارات مبعدل  مواقف  توفري  يجب 

مربع( من م�شاحة البناء.
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الف�شل الرابع

RTC - )مناطق املراكز التجارية )ج

مادة )345(

اال�شتعماالت:

تبينه خرائط  وذلك ح�شبما  التجارية،  باملحالت  التجارية )ج(  املراكز  مناطق  ي�شمح يف 

الت�شنيف املعتمدة.

مادة )346(

ن�شب البناء:

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق املراكز التجارية )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 120% )مائة وع�شرين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

ي�شــمح بعمــل ميزانيــن ل تزيد م�شــاحته على 70% )�شــبعين بالمائة( من م�شــاحة المعر�س   -2

التجاري ول يح�شب �شمن ن�شب البناء الم�شموح بها.

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -3

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات ومالحق المبنى.

 ج- األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة 

ال�شرداب.

ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.  د- 

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -4

موافقة الجهات الخدمية اإذا كان ال�شرداب مخ�ش�شًا لمواقف ال�شيارات.

ي�شــمح ببنــاء مالحــق للمبنى فــي الجهة الخلفيــة من �شــطح المبنى من بعد خــط منت�شف   -5

ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية، اأو كليهما بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثين 

بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء.

مادة )347( 

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق املراكز التجارية )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:
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االرتداد االأمامي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي وامليزانني مب�شافة ل تقل عن 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من حد العقار 

جهة ال�شارع الرئي�شي وتخ�ش�س كمواقف �شيارات ومم�شى على الواجهة التجارية.

االرتداد الجانبي والخلفي:

للواجهة  الأر�س  حد  من  )مرتين(  مرت   2 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

اجلانبية واخللفية، ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار العلوية.

مادة )348(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق املراكز التجارية )ج( مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على 2 طابق )طابقين( وميزانين بحد اأق�شى قدره 10 اأمتار )ع�شرة   -1

اأمتار(، وفي حال بناء �شــرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 11.50 متر )اأحد ع�شــر مترًا 

وخم�شين �شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

يجب األ يزيد ارتفاع دور مالحق المبنى عن 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.   -3

مادة )349(

مواقف ال�شيارات: 

100 مرت مربع )مائة مرت  لكل  2 موقف )موقفني(  لل�شيارات مبعدل  مواقف  توفري  يجب 

مربع( من م�شاحة البناء.

الف�شل اخلام�س

 CB - مناطق البلوكات التجارية

مادة )350(

اال�شتعماالت: 

خرائط  تبينه  ح�شبما  وذلك  التجارية  بال�شتعمالت  التجارية  البلوكات  مناطق  يف  ي�شمح 

الت�شنيف املعتمدة. 
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مادة )351(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء ملناطق البلوكات التجارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء على 55% )خم�شة وخم�شين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -1

ي�شــمح ببناء �شــرداب علــى حدود الأر�س ويكــون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقــًا لل�شوابط   -2

الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب كمواقف لل�شيارات.

 ج- ل تحت�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

ي�شــمح ببناء منحدر لدخول ال�شــيارات على الحد الأمامي اأو الجانبي ب�شــرط الح�شول على   -3

موافقة الجهات الخدمية.

ي�شــمح ببنــاء مالحــق للمبنى فــي الجهة الخلفيــة من �شــطح المبنى من بعد خــط منت�شف   -4

ال�شــطح مقا�شــًا من الواجهة الأمامية، اأو كليهما بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثين 

بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني، ول تح�شب �شمن ن�شبة البناء.

مادة )352(

االرتدادات:

ي�شرتط يف ارتدادات البناء ملناطق البلوكات التجارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

 5 الأر�شي مب�شافة ل تقل عن  الدور  ببناء  اأكرث ي�شمح  اأو  يف حال وقوع الأر�س على �شارع 

اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س للواجهة الأمامية املطلة على �شارع اأو طريق ي�شمح بالفتح 

عليه ويعترب الأكرث اأهمية، وت�شتخدم مناطق الرتداد كممرات للم�شاة ومواقف ال�شيارات غري 

امل�شقوفة على اأن يتم تهيئتها من قبل املالك ول ي�شمح بعمل بروزات علوية.

االرتداد الجانبي:

ي�شمح بالبناء على حدي الأر�س اجلانبيني ويف حال عمل ممر اأو فتحات جانبية َيلزم ترك 

م�شافة ل تقل عن 2 مرت )مرتين( من حد الأر�س اجلانبي.

االرتداد الخلفي:

ي�شمح ببناء الدور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 2 مرت )مرتين( من حد الأر�س للواجهة 

اخللفية ول ي�شمح بعمل بروزات علوية.
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مادة )353(

االرتفاعات:

 ي�شرتط يف ارتفاعات البناء ملناطق البلوكات التجارية مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيد ارتفاع البناء على دور اأر�شي وميزانين وبحد اأق�شى 7 اأمتار )�شبعة اأمتار(.  -1

فــي حــال بناء �شــرداب يكون الحــد الأق�شى لالرتفــاع 8.50 متــر )ثمانية اأمتار وخم�شــين   -2

�شنتيمترًا(.

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -3

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.

يجب األ يزيد ارتفاع دور مالحق المبنى على 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.   -4

مادة )354(

مواقف ال�شيارات:

املادة )396(  املو�شحة يف  ال�شيارات  مواقف  معايري  ال�شيارات ح�شب  مواقف  يتم حتديد 

الواردة يف هذا القرار.

مادة )355(

ا�شتراطات خا�شة:

يراعى يف ال�شرتاطات اخلا�شة ملناطق البلوكات التجارية بالإ�شافة اإىل ال�شوابط ال�شابقة، 

ما ياأتي:

فــي حــال وقــوع العقار على طريــق واحد فقــط ويكون عبارة عن �شــارع خدمة يخــدم العقار   -1

والعقارات المجاورة وي�شتمل على مواقف لل�شيارات، فاإنه يلزم ترك ارتداد اأمامي ل يقل عن 

1.50 متر )متر وخم�شــين �شــنتيمترًا( ي�شتخدم كممرات للم�شــاة مع �شرورة توفير مواقف 

لل�شيارات بال�شرداب اأو في الجهة الخلفية للعقار تكفي لخدمة جميع الأن�شطة القائمة. 

ي�شــمح بعمــل ميزانيــن ل يح�شــب �شمن ن�شــبة البنــاء ول تزيد م�شــاحته عن 70% )�شــبعين   -2

بالمائة( من م�شاحة الطابق الأر�شي.

في الحالت التي ل تنطبق عليها ال�شتراطات المذكورة يتم درا�شة الحال على حده من قبل   -3

لجنة الم�شروعات ذات الطبيعة الخا�شة ح�شب الإجراءات المتبعة.
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الف�شل ال�شاد�س

CM - مناطق املجمعات التجارية

مادة )356(

ي�شمح يف مناطق املجمعات التجارية باإقامة جممعات جتارية ب�شرط احل�شول على موافقة 

جلنة امل�شروعات ذات الطبيعة اخلا�شة ح�شب الإجراءات املتبعة.

الف�شل ال�شابع

GC - املنطقة التجارية اخل�شراء

مادة )357(

اال�شتعماالت: 

ي�شمح يف املنطقة التجارية اخل�شراء بال�شتعمالت التجارية والإدارية اأو كليهما ول ي�شمح 

بال�شتعمالت ال�شكنية وذلك ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 

مادة )358(

ن�شب البناء: 

ي�شرتط يف ن�شب البناء للمنطقة التجارية اخل�شراء مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ تزيد ن�شبة البناء لكافة الأبنية على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.   -1

األ تزيد م�شطحات البناء لأي دور على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  -2

ي�شــمح ببناء �شــرداب تحت الجزء المخ�ش�س للبناء ويكون مت�شاًل بالمبنى الرئي�شــي وفقًا   -3

لل�شوابط الآتية: 

الح�شول على موافقة الجهات الخدمية.  اأ- 

 ب- تخ�شي�س ال�شرداب لمواقف ال�شيارات اأو لمالحق المبنى.

 ج- ل تح�شب م�شاحة ال�شرداب �شمن ن�شبة البناء المذكورة الم�شموح بها.

األ تقل الم�شاحة المخ�ش�شة لمواقف ال�شيارات عن 70% )�شبعين بالمائة( من م�شاحة   د- 

ال�شرداب.

اأر�شية الدور الأر�شي على 1،50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا( من  األ يزيد ارتفاع   هـ- 

من�شوب الر�شيف.

ي�شــمح ببنــاء مالحــق للمبنى فــي الجهة الخلفيــة من �شــطح المبنى من بعد خــط منت�شف   -4

ال�شــطح، مقا�شــًا من الواجهة الأمامية، اأو الجهة الخلفية، اأو كليهما بن�شــبة اإ�شافية ل تزيد 

على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة ال�شطح المبني ل تح�شب �شمن ن�شبة البناء.
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مادة )359(

االرتدادات:

ي�شرتط يف الرتدادات للمنطقة التجارية اخل�شراء مراعاة ال�شوابط الآتية:

االرتداد االأمامي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )ع�شرة  اأمتار   10 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

اأو طريق ول ي�شمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو  الأمامي للواجهة املطلة على �شارع، 

الدور الأر�شي، وت�شتخدم منطقة الرتداد للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء. 

االرتداد الجانبي:

الأر�س  حد  من  اأمتار(  )خم�شة  اأمتار   5 عن  تقل  ل  مب�شافة  الأر�شي  الدور  ببناء  ي�شمح 

منطقة  وت�شتخدم  الأر�شي،  الدور  تعلو  التي  بالأدوار  علوية  بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  اجلانبي، 

الرتداد للت�شجري وكممرات للم�شاة. 

 االرتداد الخلفي:

الأر�س  20 مرتًا )ع�شرين مرتًا( من حد  تقل عن  ل  الأر�شي مب�شافة  الدور  ببناء  ي�شمح 

بروزات  بعمل  ي�شمح  ول  وامل�شطحات اخل�شراء،  للت�شجري  الرتداد  وت�شتخدم منطقة  اخللفي، 

علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأر�شي. 

مادة )360(

االرتفاعات:

ي�شرتط يف الرتفاعات للمنطقة التجارية اخل�شراء مراعاة ال�شوابط الآتية:

األ يزيــد ارتفــاع المبنى على طابقين وبحد اأق�شى قدره 10 اأمتار )ع�شــرة اأمتار( وفي حال   -1

بناء �شرداب يكون الحد الأق�شى لالرتفاع 11.5 متر )اأحد ع�شر مترًا وخم�شين �شنتيمترًا(. 

فــي حــال بنــاء �شــرداب يجــب األ يزيد ارتفــاع اأر�شية الــدور الأر�شي علــى 1.50 متر )متر   -2

وخم�شين �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف.

يجب األ يزيد ارتفاع مالحق المبنى على 4 اأمتار )اأربعة اأمتار(.    -3

مادة )361(

مواقف ال�شيارات:

يجب توفري مواقف لل�شيارات ح�شب معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من 

اأو كليهما ول ي�شمح  اأو الأدوار املتكررة  هذا القرار. ويكون توفري مواقف ال�شيارات بال�شرداب 

فيها بالدور الأر�شي، ول حتت�شب مواقف ال�شيارات �شمن ن�شبة البناء والرتفاع املقررين. 
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مادة )362(

ا�شتراطات خا�شة:

ال�شوابط  اإىل  بالإ�شافة  اخل�شراء  التجارية  للمنطقة  اخلا�شة  ال�شرتاطات  يف  يراعى 

ال�شابقة األ تقل امل�شاحة املخ�ش�شة من الأر�س للت�شجري وامل�شطحات اخل�شراء واملمرات غري 

امل�شقوفة عن 70% )�شبعني باملائة( من م�شاحة الأر�س على اأن تت�شمن الآتي: 

األ تقل الم�شــاحة المخ�ش�شة للت�شــجير والم�شــطحات الخ�شراء عن 60 % )�شتين بالمائة(   -1

من م�شاحة الأر�س 

األ تزيــد الم�شــاحة المخ�ش�شــة للممــرات غير الم�شــقوفة علــى 10% )ع�شــرة بالمائة( من   -2

م�شاحة الأر�س. 

الباب الثاين ع�شر 

اأحكام عامة

مادة )363(

الالئحة  يف  الواردة  امل�شاحات  عن  الأرا�شي  قطع  م�شاحات  فيها  تقل  التي  احلالت  يف 

التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

تطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية الواردة يف املناطق التي تتفق مع م�شاحاتها ب�شرط احل�شول 

على موافقة تخطيطية على �شالحية املوقع للتعمري.

مادة )364(

ل ي�شمح بالتعمري يف مناطق احلزام الأخ�شر وتعترب مناطق خم�ش�شة للت�شجري وامل�شطحات 

اخل�شراء فقط بغر�س احلفاظ عليها وتنميتها للحفاظ على البيئة املحيطة بها وذلك ح�شبما 

تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )365(

اأهمية عمرانية قد  اأو ذات  اأو يف املواقع احليوية  ال�شوارع الرئي�شية  الواقعة على  الأرا�شي 

تتطلب ا�شرتاطات اأو موافقات اإ�شافية من جلنة الواجهات اأو اأي جهات اأو جلان اأخرى خمت�شة 

بالواجهات ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة. 
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مادة )366(

يف حال كانت الأرا�شي مطلة على الطرق وال�شوارع اأو ممرات امل�شاة واخلدمات، فاإنه ي�شمح 

بعمل مداخل لربط الأرا�شي بحد الطريق ب�شرط األ ت�شكل خطرًا على ال�شالمة املرورية، وذلك 

بالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية.

مادة )367(

يف حال كانت الأرا�شي مطلة على �شوارع رئي�شية غري م�شموح بفتح مداخل لل�شيارات عليها، 

في�شمح بعمل مداخل للم�شاة فقط يف احلالت التي ل ت�شكل خطرًا على ال�شالمة املرورية للم�شاة 

بالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية.

مادة )368(

اأن ترتد جميع املباين واملن�شاآت بالرتدادات التي ين�س عليها خط التنظيم املعتمد  يجب 

حال وجوده.

مادة )369(

تقع  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  من  ال�شادرة  ال�شكنية  الق�شائم  كانت  حال  يف 

ال�شرتاطات  عليها  تطبق  فاإنه  الإ�شكانية،  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  غري  مناطق  ت�شنيف  يف 

اأن يكون ال�شتعمال �شكنيًا فقط واأل ي�شمح  التنظيمية اخلا�شة بالت�شنيف املعتمد للعقار على 

باأكرث من وحدة �شكنية يف نف�س العقار، ب�شرط احل�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية 

املوقع للتعمري.

مادة )370(

يف جميع الأرا�شي ذات الواجهات التجارية التي ي�شمح فيها بفتح حمالت جتارية يف غري 

ت�شنيف املناطق التجارية تطبق ال�شرتاطات الآتية:

يجب فتح المحالت على ال�شارع اأو الطريق الذي ي�شمح بالفتح التجاري عليه.  -1

يجب األ يقل عر�س واجهة المحل التجاري الواحد عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(.  -2

يجب األ تقل م�شاحة المحل عن 15 مترًا مربعًا )خم�شة ع�شر مترًا مربعًا(.  -3

ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول تزيد م�شــاحته على 70% )�شبعين   -4

بالمائة( من م�شاحة المحل التجاري.

فــي العقــارات المطلــة على البحر يجــب اأن يرتد البناء م�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شــة   -5
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اأمتار( من جهة البحر ويخ�ش�س الرتداد كممر للم�شــاة، وي�شــمح بالفتح التجاري على هذا 

الممر.

فــي حــال عدم وجــود مواقف عموميــة �شمن حــرم الطريق، يلــزم اأن يرتد البناء م�شــافة 5   -6

اأمتار )خم�شــة اأمتار( من جهة الفتح التجاري لتوفير مواقف لل�شــيارات يتم تهيئتها من قبل 

المالــك. علمــا باأن هــذه المواقف مخ�ش�شة لال�شــتعمال التجاري ول ينطبــق عليها معايير 

مواقف ال�شيارات المو�شحة في المادة )396( من هذا القرار. 

ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي والميزانين بحد اأق�شى قدره 1.2 متر )متر   -7

وع�شرون �شنتيمترًا(.

ي�شــمح بالبناء على اأحد الحدين الجانبيين لالأر�س وذلك للطابق الأر�شي والميزانين فقط   -8

وبعمــق ل يتجــاوز 8 اأمتــار )ثمانيــة اأمتــار(، علــى اأن تطبق الرتــدادات الجانبيــة القانونية 

للطوابق العليا.

مادة )371(

مناطق  ت�شنيف  غري  يف  فيها  جتارية  معار�س  بفتح  فيها  ي�شمح  التي  الأرا�شي  جميع  يف 

املعار�س التجارية، تطبق ال�شرتاطات الآتية:

يجب فتح المعار�س على ال�شارع اأو الطريق الذي ي�شمح بالفتح التجاري عليه.  -1

يجب األ يقل عر�س واجهة المعر�س الواحد عن 8 اأمتار )ثمانية اأمتار(.  -2

يجب األ تقل م�شاحة المعر�س عن 100 متر مربع )مائة متر مربع(.   -3

ي�شــمح باإ�شافة ميزانين ل يح�شــب �شمن ن�شــبة البناء ول تزيد م�شــاحته على 70% )�شبعين   -4

بالمائة( من م�شاحة المعر�س.

فــي العقــارات المطلــة على البحر يجــب اأن يرتد البناء م�شــافة ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شــة   -5

اأمتار( من جهة البحر ويخ�ش�س الرتداد كممر للم�شــاة، وي�شــمح بالفتح التجاري على هذا 

الممر.

فــي حــال عدم وجــود مواقف عموميــة �شمن حــرم الطريق، يلــزم اأن يرتد البناء م�شــافة 5   -6

اأمتار )خم�شــة اأمتار( من جهة الفتح التجاري لتوفير مواقف لل�شــيارات يتم تهيئتها من قبل 

المالــك. علمــا باأن هــذه المواقف مخ�ش�شة لال�شــتعمال التجاري ول ينطبــق عليها معايير 

مواقف ال�شيارات المو�شحة في المادة )396( من هذا القرار.

ي�شــمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي والميزانين بحد اأق�شى قدره 1.2 متر )متر   -7

وع�شرون �شنتيمترًا(.
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ي�شمح بالبناء على اأحد الحدين الجانبيين لالأر�س وذلك للطابق الأر�شي والميزانين فقط،   -8

على اأن تطبق الرتدادات الجانبية القانونية للطوابق العليا.

مادة )372(

ي�شمح باإ�شافة اأدوار للعمارات القائمة يف مناطق املباين متعددة ال�شتخدامات )اأ، ب، ج، 

د( وفقًا لرتداداتها، على اأن يكون ذلك ح�شب ال�شرتاطات الآتية:

اأن يتم توفير مواقف ال�شيارات بالعدد المطلوب للبناء مع الإ�شافة وفقًا لأحكام هذا القرار.  -1

عدم تجاوز ن�شبة البناء المحددة.  -2

تطبيق جميع ال�شتراطات التنظيمية الأخرى للتعمير في هذه المنطقة.  -3

الح�شــول علــى �شــهادة تحمــل اإ�شافــة للمبنى مــن مكتبين ا�شت�شــاريين معتمديــن لالأعمال   -4

الإن�شائية فئة )اأ (.

العمارات  القائمة ول تطبق على  للعمارات  اأحكام هذه املادة على طلبات الإ�شافة  وتطبق 

اجلديدة اأو التي يتم هدمها واإعادة بنائها.

مادة )373(

اإذا كانت الأر�س تطل على الواجهات البحرية، تطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية اخلا�شة 

مبعايري الواجهة البحرية املبينة يف املواد )258( و)259( و)260( و)261( و)262( و)263( 

تطبيق  ويتم  البحرية،  الواجهة  حد  اأو  ال�شاحل  حد  من  تطبيقها  ويتم  القرار،  هذا  يف  املبينة 

العقارات  ال�شرتاطات على  ويتم تطبيق هذه  العقار،  باقي  املعتمد على  الت�شنيف  ا�شرتاطات 

احلكومية واخلا�شة ماعدا ال�شكنية اخلا�شة لالأفراد واأي ا�شتثناء على ذلك يتطلب احل�شول 

على موافقة �شئون التخطيط العمراين واجلهات اخلدمية ح�شب الإجراءات املتبعة.

مادة )374(

يجب تطبيق معايري الت�شميم املعتمدة لل�شوارع املتكاملة على األ يقل عر�س ال�شارع عن 20 

مرتًا )ع�شرين مرتًا(.

مادة )375(

اللجان:

مع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)13( ل�شنة 1977، ي�شدر الوزير املخت�س القرارات اخلا�شة بت�شكيل اللجان الآتية:
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لجنــة الواجهــات: لجنة ت�شع الأ�ش�ــس التي ت�شــاهم في تطويــر الواجهات القائمة والتن�شــيق   -1

بيــن واجهات المبانــي الجديدة والرتقاء بالطابع المعمــاري والعمراني للمناطق المو�شحة 

فــي خرائــط الت�شنيــف المعتمدة، وت�شم فــي ع�شويتها عدد من ممثلــي الجهات المخت�شة 

بالتعمير في المملكة.

لجنة الم�شــروعات ذات الطبيعة الخا�شة: لجنة فنية ا�شت�شــارية لدرا�شــة طلبات الم�شــاريع   -2

ذات الطبيعــة الخا�شــة وال�شــتراطات المتعلقــة بالمناطــق ذات الطابــع العمرانــي المميز، 

ت�شــم فــي ع�شويتهــا عــددًا مــن ممثلي الجهــات المخت�شــة بالتعميــر والمرافــق والخدمات 

والطرق، ويجوز للجنة اأن تطلب من اأ�شحاب الم�شروعات المذكورة اإعداد الدرا�شات الفنية 

والقت�شادية التي تتعلق بالتاأثيرات الجتماعية والعمرانية والقت�شادية والبيئية والمرورية 

المبا�شرة لإقامة مثل هذه الم�شروعات.

مادة )376(

التعمير على حدود الطرق الرئي�شية:

ب�شاأن  ل�شنة 1994   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  مراعاة  مع 

العمرانية  للمخططات  الرئي�شية وفقًا  الطرق  بالتعمري على حدود  ي�شمح  العمراين،  التخطيط 

العامة والتف�شيلية املعتمدة من الوزير املخت�س والتي حتدد املنطقة التعمريية املخ�ش�شة لكل 

منها، على اأن ترتد املباين اإىل خط البناء املو�شح بهذه املخططات اأو بالقرارات الوزارية، كما 

اأو القرارات الوزارية عمق البناء امل�شموح به مقا�شًا من حمور الطريق  حتدد هذه املخططات 

وحتديد ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري على تلك الطرق.

مادة )377(

يلزم توفري مواقف لل�شيارات يف الرتدادات الأمامية التي يرتد البناء فيها م�شافة 5 اأمتار 

التجارية،  الواجهات  ذات  الأرا�شي  جلميع  وذلك  الأمامي  الأر�س  حد  من  اأمتار(  )خم�شة 

وي�شتثنى من ذلك:

المبانــي اأو الأرا�شــي ذات الواجهــات التجارية التي تم ت�شميمها بتوفيــر مواقف )طولية اأو   -1

عر�شيــة اأو مائلــة( �شمن حرم ال�شــارع نف�شــه، وذلــك لتوحيد خط البناء فــي هذه المناطق 

ح�شب ال�شتراطات التنظيمية للمنطقة. 

المبانــي اأو الأرا�شــي ذات الواجهات التجارية غير الم�شــموح بفتح مداخل لل�شــيارات عليها   -2

لدواعــي تخطيطيــة اأو لمقت�شيــات ال�شــالمة المروريــة، وي�شــمح بالبنــاء علــى حــد الأر�ــس 

الأمامي ما لم يكن هناك خط تنظيم معتمد لل�شارع يلزم ارتداد البناء اإليه، وفي حال كانت 
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الأرا�شي مطلة على �شــارعين، يرتد البناء جهة ال�شــارع الذي ي�شمح بفتح مداخل لل�شيارات 

عليه م�شافة 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( من حد الأر�س لت�شتخدم كمواقف لل�شيارات. 

مادة )378(

يف حال الرغبة يف اإقامة مرافق ل حتت�شب �شمن ن�شبة البناء، يتطلب احل�شول على موافقة 

اجلهات اخلدمية.

مادة )379(

ال�شناعة  ب�شئون  املخت�شة  اجلهة  حتددها  خا�شة  تنظيمية  ا�شرتاطات  بتطبيق  ي�شمح 

لالأرا�شي التابعة لها، وذلك ب�شرط احل�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية املوقع للتعمري.

مادة )380(

ت�شتمل م�شطحات البناء على ما يلي:

م�شطحات كافة الأدوار في الفراغات المقفلة للمبنى.  -1

الفراغات الناتجة عن عنا�شر اإن�شائية والتي يمكن اأن ت�شبح �شالحة لال�شتعمال.  -2

كافة الم�شاحات المبنية التي لم يتم ا�شتثناوؤها عند ح�شاب الم�شطحات البنائية.  -3

كافة الفراغات المغلقة )الم�شعد والدرج وما في حكمها( بالدور الأر�شي فقط.  -4

وُت�شتثنى من م�شطحات البناء ُكٌل مما يلي:

ال�شاللم والم�شاعد والمناور.  -1

2- البلكونات التي ل يزيد عمقها على 1.50 مترًا )متر وخم�شين �شنتيمترًا( والممرات الداخلية 

الم�شتركة التي ل يزيد عر�شها على 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( في المبنى.

كافة الفراغات الناتجة من عنا�شر اإن�شائية غير �شالحة لال�شتعمال.  -3

مادة )381(

ي�شمح ببناء ال�شرداب على حدود الرتدادات القانونية اأو على حدود الأر�س، وقد حتت�شب 

ي�شمح  التي  للمناطق  الواردة  ال�شرتاطات  بح�شب  الكلية  البناء  ن�شبة  من  ُت�شتثنى  اأو  م�شاحته 

فيها ببناء �شرداب �شمن هذه ال�شرتاطات، كما ي�شمح ب�شم جزء من ال�شرداب للدور الأر�شي، 

ويعامل مدخل ال�شرداب املوؤدي للمواقف معاملة مواقف ال�شيارات ب�شرط اأخذ موافقة اجلهات 

اخلدمية.
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مادة )382(

يجب األ يتجاوز عمق البلكونة 1.5 مرت )مرتًا وخم�شني �شنتيمرتًا(، ويف حال جتاوز العمق 

املذكور يتم احت�شابه �شمن ن�شبة البناء املحددة.

مادة )383(

التي ل ي�شمح  40 �شنتيمرتًا )اأربعون �شنتيمرتًا( يف �شطح الأجزاء  للوار�س  اأق�شى ارتفاع 

بالإ�شافة فوقها يف مناطق ال�شكن احلدائقي والزراعي، ويكون اأق�شى ارتفاع للوار�س يف الأجزاء 

الأخرى من ال�شطح وباقي الت�شنيفات بارتفاع 1.50 مرت )مرت وخم�شني �شنتيمرتًا(.

مادة )384(

ل يدخل يف ح�شاب ارتفاع البناء كل من القباب واملاآذن يف املباين الدينية واآبار ال�شالمل اأو 

غرف اآلت امل�شاعد وخزانات املياه واأجهزة التكييف اإن وجدت والتي ي�شمح بها بارتفاعات ل 

تزيد على 7 اأمتار )�شبعة اأمتار( اأعلى �شطح �شقف الطابق العلوي، با�شتثناء الوار�س واملحدد 

ارتفاعه مبوجب هذا القرار. 

مادة )385(

الدور امل�شتقطع هو جزء م�شتقطع من ارتفاع الدور الأ�شلي يدخل �شمن ت�شميم الفراغات 

لكل  البناء  م�شطح  باملائة( من  ع�شر  15% )خم�شة  تتعدى  ل  بن�شبة  ال�شكنية  للبيوت  الداخلية 

دور. وي�شمح بتطبيقه على جميع الفلل ال�شكنية املدرجة �شمن ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

املرافقة لهذا القرار، على اأن يحت�شب �شمن ن�شبة البناء الكلية و�شمن الرتفاع الأ�شلي يف املبنى 

الرئي�شي فقط، ويراعى اللتزام بالرتفاع الكلي امل�شموح به للبناء ح�شب ت�شنيف املنطقة.

مادة )386(

الأر�شي  بالدور  التجارية  بال�شتعمالت  التجارية )*(  الواجهات  ذات  الأرا�شي  ُي�شمح يف 

كاماًل ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة ب�شرط ترك ارتداد ل يقل عن 6.50 مرت )�شتة 

�شارع  على  املطل  العقار  حد  من  عليها  الفتح  مطلوب  جهة  كل  يف  �شنتيمرتًا(  وخم�شني  اأمتار 

والباقي  لل�شيارات  كمواقف  منها  اأمتار(  )خم�شة  اأمتار   5 ت�شتغل  اأن  على  عليه  بالفتح  ي�شمح 

الأر�شي وامليزانني  الدور  بالبناء على احلدين اجلانبني يف كل من  للم�شاة، وال�شماح  كممرات 

ب�شرط تطبيق الرتداد اخللفي وتطبيق الرتدادات القانونية يف الأدوار املتكررة وب�شرط األ يتم 

احت�شاب الزيادة يف ن�شبة بناء الدور الأر�شي من ن�شب البناء املعتمدة للمنطقة، مع الأخذ يف 

العتبار وجوب تطبيق باقي ا�شرتاطات املنطقة ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.
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مادة )387(

ُي�شمح يف الأرا�شي ذات الواجهات التجارية )**( بال�شتعمالت التجارية بالدور الأر�شي 

بعمق ل يزيد عن 30 مرتًا )ثالثني مرتًا( من حد العقار املطل على �شارع واحد فقط ي�شمح بالفتح 

عليه ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة، ويف حال كون اجلزء املتبقي من العقار ل ي�شتويف 

لال�شتخدام  اجلزء  هذا  �شم  بالإمكان  فاإنه  املنطقة،  ت�شنيف  ح�شب  للوحدة  الأدنى  امل�شاحة 

التجاري. ويلزم ترك ارتداد ل يقل عن 6.50 مرت )�شتة اأمتار وخم�شني �شنتيمرتًا( يف كل جهة 

مطلوب الفتح عليها من حد العقار املطل على �شارع ي�شمح بالفتح عليه، على اأن ت�شتغل 5 اأمتار 

احلدين  على  بالبناء  وال�شماح  للم�شاة،  كممرات  والباقي  لل�شيارات  كمواقف  اأمتار(  )خم�شة 

اجلانبني يف كل من الدور الأر�شي وامليزانني ب�شرط تطبيق الرتداد اخللفي وتطبيق الرتدادات 

من  الأر�شي  الدور  بناء  ن�شبة  يف  الزيادة  احت�شاب  يتم  األ  على  املتكررة،  الأدوار  يف  القانونية 

تبينه خرائط  املنطقة ح�شبما  ا�شرتاطات  باقي  تطبيق  وب�شرط  للمنطقة  املعتمدة  البناء  ن�شب 

الت�شنيف املعتمدة.

مادة )388(

ي�شمح يف الأرا�شي ذات واجهات املعار�س التجارية باملعار�س التجارية بالدور الأر�شي بعمق 

ل يزيد عن 100 مرت )مائة مرت( من خط التنظيم املعتمد اأو من حد امللكية اأيهما اأقل، ب�شرط 

تطبيق باقي ا�شرتاطات الت�شنيف ح�شبما تبينه خرائط الت�شنيف املعتمدة.

مادة )389(

ُي�شمح يف الأرا�شي ذات الواجهات اخلدمية بال�شتعمالت اخلدمية وور�س وحمالت خدمية 

30 مرتًا )ثالثني مرتًا( من حد العقار  وما يف حكمها بالدور الأر�شي بعمق معني ل يزيد عن 

املطل على �شارع واحد فقط ي�شمح بالفتح عليه ح�شبما تبينه املخططات التف�شيلية املعتمدة، 

ب�شرط ترك ارتداد ل يقل عن 6.50 مرت )�شتة اأمتار وخم�شني �شنتيمرتًا( من حد العقار املطل 

على �شارع ي�شمح بالفتح عليه على اأن ت�شتغل 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( كمواقف لل�شيارات والباقي 

الت�شنيف  خرائط  تبينه  ح�شبما  املنطقة  ا�شرتاطات  باقي  تطبيق  وب�شرط  للم�شاة،  كممرات 

املعتمدة.

مادة )390(

يجب األ تقل م�شاحة املحل التجاري عن 15 مرتًا مربعًا )خم�شة ع�شر مرتًا مربعًا( وباأبعاد 

ل تقل عن 5 اأمتار )خم�شة اأمتار( يف 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( كحد اأدنى، بحيث ل يقل عر�س 

الواجهة الأمامية عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(، وي�شتثنى من ذلك املحالت القائمة املوجودة يف 

الأ�شواق القدمية واملجمعات التجارية.
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مادة )391(

يجب األ يزيد م�شطح البناء يف دور امليزانني على 70% )�شبعني باملائة( من م�شاحة الدور 

الأر�شي، ول ي�شمح يف دور امليزانني بعمل مداخل مبا�شرة له من اخلارج، وتكون مداخله من 

الدور الأر�شي. 

ويجب األ يزيد ارتفاع امليزانني على 3.20 مرت )ثالثة اأمتار وع�شرين �شنتيمرتًا(، وب�شرط 

األ يزيد ارتفاع الدور الأر�شي �شاماًل امليزانني على 7.50 مرت )�شبعة اأمتار وخم�شني �شنتيمرتًا( 

الإن�شائية  اجل�شور  كما ل حتت�شب  الطريق،  �شطح  اأو من  وجد  اإن  الر�شيف  اأعلى  من�شوب  من 

الكلي  الرتفاع  �شمن  امليزانني  ارتفاع  كذلك  ُيحت�شب  ول  املعتمد  الرتفاع  �شمن  من  العلوية 

للمبنى، ويف حال طلب زيادة الرتفاع يجب احل�شول على موافقة �شئون التخطيط العمراين.

مادة )392(

معتمدًا ح�شب  ت�شنيفًا  التي حتمل  املناطق  املجمدة )Freeze( هي  العقارات  اأو  املناطق 

لتاأثرها  موؤقتًا  فيها  والتعمري  البناء  اأعمال  تاأجيل  مت  قد  اأنه  اإل  املعتمدة،  الت�شنيف  خرائط 

اأي  قبول  يتم  ول  حكمها،  يف  وما  التخطيطية  الدرا�شات  اأو  التحتية  البنية  خدمات  مب�شاريع 

ترخي�س للبناء خالل فرتة جتميد الأر�س.

مادة )393(

ا�شتكمال  وتتطلب  لها  تف�شيلية  اعتماد خمططات  التي مت  التنفيذ )IS( هي  قيد  مناطق 

اإجراءات تنفيذها ومن ثم حتديث ت�شنيف الأرا�شي بح�شب املخطط املعتمد.

مادة )394(

ت�شعها  خا�شة  ا�شرتاطات  ح�شب  وذلك  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  يف  املالجئ  بعمل  ُي�شمح 

اجلهات الر�شمية املعنية، كما تتطلب احل�شول على موافقة اجلهات اخلدمية. 

مادة )395(

مع عدم الخالل باأبعاد املواقف املن�شو�س عليها يف كل ف�شل من هذا القرار، يجب األ تقل 

اأبعاد مواقف ال�شيارات عن 2.70 مرت )مرتين و�شبعني �شنتيمرتًا( عر�شًا، و5.50 مرت )خم�شة 

اأمتار وخم�شني �شنتيمرتًا( طوًل.
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مادة )396(

مع مراعاة الأحكام التي تناولها كل ف�شل على حدة ب�شاأن مواقف ال�شيارات، تطبق معايري 

توفري مواقف ال�شيارات ح�شب ال�شتخدامات الآتية:

معايير توفير مواقف ال�شياراتال�شتخدامالرقم

ال�شتخدامات ال�شياحية

الفنادق/المنتجعات1

- موقف لكل غرفتين في الفندق.

- موقف لكل �شقة م�شاحتها اأ�شغر من 100 متر 

مربع اأو موقفين لكل �شقة م�شاحتها اأكثر من 100 

متر مربع.

- موقف لكل غرفة مع مطبخ �شغير.

- المطاعم موقفين لكل 100 متر مربع.

- ال�شالت والقاعات 4 مواقف لكل 100 متر 

مربع.

- المكاتب والمحالت موقفين لكل 100 متر مربع.

- اأما ما يتعلق باأماكن )اإدارة المكاتب، ومراكز 

الترفيه، ومراكز الأعمال والخدمات )المطابخ 

والممرات( المخ�ش�شة ل�شتخدامات الفندق 

ونزلئه فهي معفاة من توفير مواقف ال�شيارات(.

2

المطاعم الراقية /المطاعم 

العتيادية / المقاهي / 

مطاعم الوجبات ال�شريعة

5 مواقف لكل 100 متر مربع.

ال�شتخدامات ال�شحية والطبية

الم�شت�شفيات العامة3
موقف لكل �شرير اأو موقف لكل 100 متر مربع، 

اأيهما اأكثر.

4
المراكز الطبية والم�شت�شفيات 

الخا�شة
.)GFA( 4 مواقف لكل 100 متر مربع

م�شت�شفيات الولدة5
موقف لكل �شرير اأو موقف لكل 100 متر مربع، 

اأيهما اأكثر.

3 مواقف لكل 100 متر مربع.المراكز ال�شحية )الحكومية(6
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4 مواقف لكل طبيب.العيادات الطبية )الخا�شة(7

1 موقف لكل 100 متر مربع.مراكز رعاية الم�شنين8

موقفين لكل 100 متر مربع.ال�شيدليات9

ال�شتخدامات الإدارية

4 مواقف لكل 100 متر مربع.المكاتب الإدارية10

مراكز الأعمال11
موقف لكل 4 مكاتب اأي 4.167 موقف لكل 100 

متر مربع.

5 مواقف لكل 100 متر مربع. البنوك12

13

الجمعيات/المنظمات 

الأهلية/ المراكز الجتماعية 

والثقافية وال�شبابية

موقفين لكل 100 متر مربع.

14
مراكز ال�شرطة والإطفاء 

والمرور والمراكز الأمنية
1.27 موقف لكل 100 متر مربع.

ال�شتخدامات التعليمية

0.667 موقف لكل 100 متر مربع.الرو�شات والح�شانات15

16
المدار�س الحكومية بجميع 

اأنواعها
0.12 موقف لكل طالب.

17

المدار�س والموؤ�ش�شات 

التعليمية الخا�شة وما في 

حكمها

0.12 موقف لكل طالب.

18

الجامعات الخا�شة والمعاهد 

وما في حكمها )التي تقوم 

بتدري�س الطالب بمقراتها(

موقف لكل 4 طالب.

موقف لكل 100 متر مربع.المكتبات العامة19

1.5 موقف لكل 100 متر مربع.المتاحف والمعار�س20

ال�شتخدامات التجارية

موقفين لكل 100 متر مربع من م�شاحة المجمع.المجمعات التجارية21
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موقفين لكل 100 متر مربع.المراكز التجارية22

المحالت التجارية23
1.428 موقف لكل 100 مربع من ال�شتخدام 

التجاري اأو موقف لكل محل تجاري اأيهما اأكثر.

5 مواقف لكل 100 متر مربع.ال�شوبرماركت24

محطات الوقود25
4 مواقف لكل محطة �شخ بالإ�شافة اإلى مواقف 

الأن�شطة الإ�شافية اإن وجدت.

26

اأجهزة ال�شراف الآلي 

)منف�شلة( ل تنطبق على 

)Drive Through( مقترحات

موقفين لكل جهاز �شراف اآلي.

موقفين لكل 100 متر مربع.معار�س ال�شيارات والأثاث27

28
خدمات الرعاية ال�شخ�شية 

)SPA ،شالونات الحالقة�(
موقفين لكل 100 متر مربع.

ال�شتخدامات الدينية

3 مواقف لكل 100 متر مربع.الجامع29

30

الم�شاجد والماآتم والمعابد 

والكنائ�س )لالأرا�شي التي ل 

تقل م�شاحاتها عن 600 متر 

مربع(

موقفين لكل 100 متر مربع.

ال�شتخدامات الترفيهية والأن�شطة الريا�شية

31
الأندية الريا�شية وما في 

حكمها

موقفين لكل 100 متر مربع 

موقف لكل 5 مقاعد في حال وجود مدرج 

للجمهور.

32
مالعب البادل والري�شة 

والتن�س
4 مواقف لكل ملعب.

33
ال�شالت الريا�شية المتعددة 

المالعب
3 مواقف لكل ملعب.

34
مالعب الأطفال/ الحدائق/

المنتزهات / المما�شي
موقف لكل 100 متر مربع.

35
 Marina( النوادي البحرية

)Clubs
موقف لكل 5 مرا�شي.
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القاعات المتعددة ال�شتخدام36
4 مواقف لكل 100 متر مربع اأو موقف لكل 5 

مقاعد اأيهما اأكثر.

موقف لكل 5 مقاعد.دور ال�شينما والم�شارح37

ال�شتخدامات ال�شناعية 

المخازن اأو الم�شتودعات38

ل يلزم توفير مواقف لل�شيارات لأن التحميل 

والتفريغ عملية فورية. واتباع معايير اأي اأن�شطة 

اإ�شافية كالمكاتب.

0.25 موقف لكل 100 متر مربع.�شكن العمال39

حال  يف   )Drive Thru( بنظام  واملقاهي  للمطاعم  بالن�شبة  ال�شيارات  مواقف  وحتت�شب 

 .)Walk in( ي�شتمل امل�شروع على مناطق للجلو�س اأو نقاط لال�شتالم

التخطيط  و�شئون  للمرور  العامة  الإدارة  موافقة  على  احل�شول  يلزم  الأحوال  جميع  ويف 

حال  يف  توفريها  املطلوب  ال�شيارات  مواقف  عدد  ب�شاأن  املوافقة  على  للح�شول  العمراين 

ال�شتخدامات التي مل يتم ذكرها �شمن جدول معايري توفري مواقف ال�شيارات واملواد الأخرى 

يف هذا القرار. 

مادة )397(

يتم تطبيق معايري مواقف ال�شيارات املو�شحة يف املادة )396( من هذا القرار لتوفري احلد 

ال�شيارات، ويجوز زيادة هذه املعايري مبا ترتئيه �شئون التخطيط  الأدنى من متطلبات مواقف 

ب�شرط  وذلك  ال�شيارات،  ملواقف  امليدانية  والدرا�شات  الإح�شاءات  مبوجب  منا�شبًا  العمراين 

احل�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية املوقع للتعمري مع حتديد ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري اخلا�شة بكل ترخي�س وذلك بالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية.

 مادة )398(

ُي�شمح بالتعمري يف املناطق التي تقل م�شاحتها عن احلد الأدنى مل�شاحات الأرا�شي املحددة 

مبوجب الالئحة التنفيذية للمر�شوم رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير، وذلك ب�شرط احل�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية املوقع للتعمري من �شئون 

بكل ترخي�س، وذلك  للتعمري اخلا�شة  التنظيمية  ال�شرتاطات  العمراين مع حتديد  التخطيط 

بالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية.
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مادة )399(

يتم حتديد الأن�شطة امل�شموح فيها لكل ت�شنيف وفق �شوابط ت�شعها �شئون التخطيط والتطوير 

وال�شتخدامات  الأن�شطة  باإقامة  وي�شمح  املخت�س،  الوزير  العمراين وذلك �شمن قرار ي�شدره 

التي مل يتم ذكرها يف هذا القرار، وذلك ب�شرط احل�شول على موافقة تخطيطية على �شالحية 

املوقع للتعمري من �شئون التخطيط العمراين مع حتديد ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري اخلا�شة 

بكل ترخي�س، وذلك بالتن�شيق مع اجلهات اخلدمية.

مادة )400(

يتم حتديد نطاقات احلماية من قبل �شئون التخطيط العمراين، وذلك ح�شبما تبينه خرائط 

الت�شنيف املعتمدة ال�شادرة عنها.


