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فــي تطبيــق أحــكام هــذا القــرار، يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي 
المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــِض ســياُق النــص خــاَف ذلــك:

المملكة: مملكة البحرين.
 

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون التخطيط العمراني.
 

شئون التخطيط العمراني: هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
 

التعميــر: القيــام بعمليــة البنــاء أو اإلعــداد لــه أو تجزئــة األرض تمهيــدًا إلقامــة منشــآت عليهــا أو 
ــات فــوق أو فــي باطــن األرض أو إجــراء  ــة عملي ــاء أو الحفــر ألجــل التعديــن أو أي ــردم ألجــل البن ال

ــر أساســي فــي اســتعمال المبانــي أو األراضــي أو الفراغــات داخــل قطعــة األرض. تغيي

األراضــي المعــدة للتعميــر: جميــع األراضــي الصالحــة للبنــاء أو التعمير والتي تــم اعتماد مخططات 
ــر علــى أن يكــون متصــًا  ــة علــى شــارع واحــد نافــذ ومعتمــد أو أكث ــة لهــا والمطل عامــة وتفصيلي

بشــبكة الطــرق والمرافــق العامــة.

الوحــدة الســكنية: الحيــز أو الفــراغ المعيشــي والــذي يوفــر لإلنســان احتياجــات الحيــاة األساســية 
ومقومــات اإلقامــة، وعــادة مــا يحتــوي علــى منافــع أو مكونــات المعيشــة الرئيســية. وتكــون 
ذات أنمــاط متعــددة يتــم تحديدهــا بحســب التصنيــف المعتمــد للمنطقــة والكثافــة الســكانية 
المســتهدفة، وقــد تأخــذ نمــط البيــوت، أو الفلــل الســكنية المنفصلــة، أو المتصلــة، أو الشــقق 

ــر. ــد أو أكث ــق واح الســكنية بطاب
 

تعــدد الوحــدات: بنــاء أكثــر مــن وحــدة ســكنية داخــل قطعــة األرض وفــق ضوابــط واشــتراطات 
محــددة للتصانيــف التــي يســمح فيهــا بتعــدد الوحــدات.

مناطــق الســكن الخــاص: مناطــق مخصصــة للســكن يســمح فيهــا ببنــاء وحــدة ســكنية واحــدة لــكل 
قطعــة أرض وذات كثافــة بنائيــة منخفضــة أو متوســطة.

ــدة  ــدة ســكنية واح ــاء وح ــا ببن مناطــق الســكن المتصــل: مناطــق مخصصــة للســكن يســمح فيه
ــة. ــة متوســطة أو عالي ــة بنائي ــون ذات كثاف ــر وتك ــد أو أكث ــب واح ــة مــن جان متصل
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منطقة السكن الحدائقي: مناطق مخصصة للسكن ذات طابع حدائقي وكثافة بنائية منخفضة.

الفيــا: بيــت ســكني مكــون مــن مبنــى مســتقل أو متصــل يشــتمل علــى غــرف المعيشــة والنــوم 
والطعــام والمرافــق الصحيــة والفراغــات المقفلــة والمكشــوفة ويكــون مســتقًا بمداخلــه مــن 

الطريــق أو الشــارع ومســتقًا بســلمه الداخلــي عــن أي فيــا أخــرى أو ضمــن مجمــع ســكني.

ــخ الخارجــي وغرفــة  ــل المطب مرافــق الســكن: مرافــق متعــددة االســتعماالت تخــدم المســكن مث
الطعــام وغرفــة الحــراس والعامليــن بالمنــزل وغرفــة الغســيل والمخــازن ومــا فــي حكمهــا وتكــون 
متصلــة بالبنــاء الرئيســي أو منفصلــة عنــه ويســمح فيهــا بفتــح نوافــذ علــى الشــوارع والطــرق وال 

يســمح بالفتــح علــى ممــرات الخدمــات.

المجلــس الخارجــي: مرفــق الســتقبال الضيــوف، وقــد يكــون متصــًا أو منفصــًا عــن الفيــا أو عــن 
مرافــق الســكن، ويتكــون مــن صالــة ومرافــق تابعــة لــه، ويمكــن أن يقــع علــى الواجهــة األماميــة أو 

الجانبيــة أو الخلفيــة.

ماحــق المبنــى: مرافــق تخــدم المبنــى - كالعمــارة الســكنية أو التجاريــة أو اإلداريــة ومــا فــي 
حكمهــا - وتشــمل غرفــة الحــارس أو غــرف الغــاز أو محطــات الكهربــاء الفرعيــة الخاصــة بالمبنــى، أو 
المرافــق، أو المخــازن، أو جميعهــا ومــا فــي حكمهــا وتكــون متصلــة بالبنــاء الرئيســي أو منفصلــة 

عنــه.

الســور الخارجــي: الحائــط الــذي يحيــط بالمبنــى أو األرض ويقــام علــى جميــع الجهــات مــع التقيــد 
بحــدود العقــار ويلــزم بإنشــائه جهــة الجيــران الماصقيــن.

ــم الفراغــات  ــدور األصلــي يدخــل ضمــن تصمي ــدور المســتقطع: جــزء مســتقطع مــن ارتفــاع ال ال
ــم الهندســية. ــة فــي التصامي ــداع والحري ــا، حيــث يضيــف جانــب مــن اإلب ــة للفي الداخلي

 
الســرداب: بنــاء تحــت الــدور األرضــي ويكــون طابقــًا أو أكثــر مدفــون جزئيــًا أو كليــًا تحــت منســوب 

أرض القســيمة.

ــم الفراغــات  ــدور األصلــي يدخــل ضمــن تصمي ــدور المســتقطع: جــزء مســتقطع مــن ارتفــاع ال ال
ــم الهندســية. ــة فــي التصامي ــداع والحري ــا، حيــث يضيــف جانــب مــن اإلب ــة للفي الداخلي
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الســرداب: بنــاء تحــت الــدور األرضــي ويكــون طابقــًا أو أكثــر مدفــون جزئيــًا أو كليــًا تحــت منســوب 
أرض القســيمة.

 
الشــقة: وحــدة ســكنية أو إداريــة مســتقلة عــن باقــي الطبقــات وتتكــون مــن غرفــة أو أكثــر وتشــتمل 
علــى مرافــق وخدمــات مســاندة وقــد تكــون مــن دور واحــد أو أكثــر متصليــن بســلم داخلــي، ويمكــن 
لشــاغلها الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا دون المــرور عبــر شــقة أخــرى فــي نفــس الطبقــة أو المبنى، 
كمــا يمكــن الســماح بتصميمهــا علــى نظــام الشــقق المفتوحــة )اإلســتوديو( حســب المســاحات 

المحــددة فــي كل تصنيــف.

المكتــب: كل جــزء مــن طبقــة يكــون وحــدة مســتقلة عــن باقــي الطبقــات، ويكــون لغــرض النشــاط 
اإلداري وذلــك بحســب االشــتراطات التنظيميــة للتعميــر بالمنطقــة.

البلكونــة: منصــات خارجيــة علــى مســتوى الطابــق العلــوي مــع درابزيــن علــى الجوانــب المفتوحــة 
تنطلــق مــن الجــدار الخارجــي أو تمتــد منــه. بمــا فــي ذلــك شــرفات الســطح التــي يمكــن الوصــول 

إليهــا عمومــًا والمعــارض الخارجيــة.

الوارش: تحويط للحد الخارجي للسطح النهائي لكل بناء.

المحــل التجــاري: بنــاء مفتــوح علــى ممــر عــام، أو شــارع، أو طريــق واحــد، أو أكثر يســمح فيــه بمزاولة 
األنشــطة التجاريــة وذلــك حســب الشــروط الــواردة فــي هــذا القــرار أو مــا تبينــه خرائــط التصنيــف 

المعتمدة.

الواجهــات التجاريــة: واجهــة األراضــي التــي يســمح فيهــا باالســتعماالت التجاريــة بالــدور األرضــي 
وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة، وتنقســم الــى قســمين حســب الشــروط الــواردة 

فــي بــاب االحــكام العامــة.

واجهــات المعــارض التجاريــة: واجهــة األراضــي التــي ُيســمح فيهــا بالمعــارض التجاريــة بالــدور 
األرضــي بعمــق معيــن مــن خــط التنظيــم المعتمــد أو مــن حــد الملكيــة أيهمــا أقــل بشــرط تطبيــق 

ــط التصنيــف المعتمــدة. ــه خرائ باقــي اشــتراطات التصنيــف حســبما تبين
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الواجهــات التجاريــة: واجهــة األراضــي التــي يســمح فيهــا باالســتعماالت التجاريــة بالــدور األرضــي 
وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة، وتنقســم الــى قســمين حســب الشــروط الــواردة 

فــي بــاب االحــكام العامــة.

واجهــات المعــارض التجاريــة: واجهــة األراضــي التــي ُيســمح فيهــا بالمعــارض التجاريــة بالــدور 
األرضــي بعمــق معيــن مــن خــط التنظيــم المعتمــد أو مــن حــد الملكيــة أيهمــا أقــل بشــرط تطبيــق 

ــط التصنيــف المعتمــدة. ــه خرائ باقــي اشــتراطات التصنيــف حســبما تبين
 

نســبة البنــاء: أقصــى نســبة مئويــة مســموح بهــا لجملــة مســطحات المبانــي منســوبة إلــى 
األرض. مســاحة قطعــة 

مســطحات البنــاء: المســاحات المبنيــة لكافــة األدوار فــي المبنــى أو المباني الواقعــة داخل قطعة 
األرض مقاســه مــن الوجــه الخارجــي للحوائــط الخارجيــة أو مــن الخط المنصف للحائط المشــترك.

الميزانيــن: دور مســتقطع يشــمل جــزءًا مــن ارتفــاع الــدور األرضــي ســواء كان محــًا تجاريــًا، أو 
ــن  مصنعــًا، أو ورشــة، أو محــًا للخدمــة، أو معــرض تجــاري، أو مخــزن، ويخصــص ألغــراض التخزي
واإلدارة والمكاتــب والعمــل والمطاعــم والجلســات الملتحقــة بهــا أو أي خدمــات مســاندة أخــرى 
تتناســب مــع نــوع االســتعمال المقتــرح فــي الميزانيــن بمــا ال يتعــارض مــع موافقــة الجهــات 

الخدميــة  األخــرى.

الواجهــة األماميــة: الجهــة التــي يتحــدد عليهــا االرتــداد القانونــي األمامــي بحســب التصنيــف 
ــى  ــة عل ــة اخــرى والمطل ــاء أو اي اشــتراطات تنظيمي ــم البن ــار أو بحســب خــط تنظي المعتمــد للعق
الطريــق العــام الــذي ُيســمح بالفتــح عليــه، وال يلــزم أن يكــون المدخــل الرئيســي للمبنــى أو المنــزل 
عليهــا. وفــي حالــة وقــوع قطعــة األرض علــى أكثــر مــن شــارع تكــون الواجهــة األمامية هــي الواجهة 
المطلــة علــى الشــارع األكثــر أهميــة، ويتــم تحديــد عــرض الواجهــة األماميــة للعقــارات المطلــة علــى 

أكثــر مــن شــارع متعامديــن )زاويــة رؤيــة( باعتمــاد الخــط المنصــف للعقــار.

ــاء  ــى الشــارع وخــط البن ــة المطــل عل ــن حــد الملكي ــى للمســافة بي ــداد األمامــي: الحــد األدن االرت
للواجهــة المطلــة عليــه بالــدور األرضــي وبــاألدوار المتكــررة مــا لــم يكــن مســموحًا ببــروزات علويــة.

االشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين  | هيئة التخطيط والتطوير العمراني  
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االرتــداد الجانبــي: الحــد األدنــى للمســافة بيــن حــد الملكيــة المطــل علــى الجــار الجانبــي فــي الجهــة 
المتعامــدة علــى الواجهــة األماميــة وخــط البنــاء للواجهــة المطلــة عليــه ســواء كان الجــار قطعــة 
أرض، أو حديقــة، أو براحــة، أو ممــر مشــاة، وذلــك بالــدور األرضــي وكافــة األدوار المتكــررة مالــم 

يكــن مســموحًا ببــروزات علويــة.

االرتــداد الخلفــي: الحــد األدنــى للمســافة بيــن حــد الملكيــة المطــل علــى الجــار الخلفــي فــي الجهــة 
المقابلــة للواجهــة األماميــة وخــط البنــاء للواجهــة المطلــة عليــه ســواء كان الجــار قطعــة أرض، أو 
حديقــة، أو براحــة، أو ممــر مشــاة، أو ممــر خدمــات، وذلــك بالــدور األرضــي وكافــة األدوار المتكــررة 

مالــم يكــن مســموحًا ببــروزات علويــة.

ارتفــاع البنــاء: البعــد الرأســي أمــام واجهــة البنــاء مــن منســوب أعلــى ســطح الرصيــف إن وجــد أو 
مــن ســطح الطريــق إلــى أعلــى ســطح ســقف الطابــق العلــوي، ويقــاس مــن منتصــف واجهــة البنــاء 

فــي حالــة الشــوارع المنحــدرة ذات الميــول.

خــط البنــاء: الخــط الــذي يحــدد المســاحة المســموح بالبنــاء فيهــا بالعقــار داخــل قطعــة األرض مقاســًا 
مــن منتصــف الطريــق، أو الشــارع، أو الحديقــة، أو ممــر المشــاة إلــى حــد العقــار وقــد يتطابــق مــع 
خــط التنظيــم المعتمــد إن وجــد أو يرتــد عــن حــد الطريــق، أو الشــارع، أو الحديقــة، أو ممــر المشــاة 
بارتــدادات تحددهــا االشــتراطات التنظيميــة للتعميــر للواجهــات المطلــة عليهــا أو المخططــات 

التفصيليــة المعتمــدة ويتــم تحديــده مــن قبــل شــئون التخطيــط العمرانــي.

خــط التنظيــم المعتمــد: الخــط الــذي يلــزم أن يرتــد إليــه البنــاء حســبما تبينــه شــهادات المســح 
العقــاري أو الخرائــط التنظيميــة أو طبقــًا لمــا يصــدر بشــأنه قــرار مــن شــئون التخطيــط العمرانــي 

ــات العامــة. ــات الخاصــة لألراضــي والملكي ــن الملكي ــذي يفصــل بي وهــو ال
 

حد العقار: الخط الذي يحد العقار من جميع األضلع ويحدد مساحة األرض.

محور الطريق: مسار الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق.
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حــد الطريــق: الخــط الــذي يحــدد نصــف عــرض الطريــق مــن جهــة واحــدة مــن محــور الطريــق، ولــكل 
طريــق حــدان.

حــرم الطريــق: الحيــز المحصــور بيــن حــدي الطريــق المتقابليــن ويشــمل زوايــا الرؤيــة والتقاطعــات 
والمســاحات المحجــوزة للمرافــق العامــة علــى طــول الطريــق، وقــد يشــمل علــى ممــرات المشــاة 

والخدمــات إن وجــدت.

ــق ويســتخدم لمــرور  ــن األمــاك وحــد الطري ــذي يفصــل بي ــز ال ممــرات المشــاة والخدمــات: الحي
ــه. ــة مــن خال ــات اآللي المشــاة أو الخدمــات أو كليهمــا وال يســمح بمــرور العرب

مواقــف الســيارات المســقوفة: مســاحات تخصــص لمواقــف الســيارات علــى أن يكون لها ســقف 
مــن الخرســانة أو أي مــواد إنشــائية أخــرى لحمايتهــا مــن كافــة العوامــل الخارجية.

مواقف السيارات غير المسقوفة: مساحات تخصص لمواقف السيارات وليس لها سقف.

مواقــف الســيارات متعــددة األدوار: أدوار أو أجــزاء مــن أدوار متكــررة فــي المبنــى أو فــي مبانــي 
منفصلــة تخصــص لمواقــف الســيارات.  

 
الواجهــات الخدميــة: واجهــة األراضــي التــي ُيســمح فيهــا باالســتعماالت الخدميــة ورش ومحــات 

خدميــة ومــا فــي حكمهــا بالــدور األرضــي بعمــق معيــن.  

فئاتهــا  بمختلــف  واإلنتاجيــة  الصناعيــة  لألغــراض  المخصصــة  المناطــق  الصناعيــة:  المناطــق 
وخدماتهــا المســاندة مــن مخــازن ومســتودعات والتــي يتــم فيهــا تحويــل المــواد الخــام المصنعــة 

وشــبه المصنعــة إلــى منتجــات أخــرى. 

المناطــق الزراعيــة: مناطــق مخصصــة لاســتعماالت الزراعية واألنشــطة المرتبطة بهــا مثل البيوت 
المحميــة والمشــاتل والحظائــر واإلســطبات والمنشــآت المرتبطــة بالثــروة الحيوانيــة والنباتيــة 
ــط  ــة المســاندة كمــا يســمح باالســتعماالت الســكنية وفــق ضواب والمرافــق واألنشــطة الترفيهي

محــددة.
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المناطــق الخضــراء: مناطــق مخصصــة لاســتعماالت الزراعيــة والســكنية والتجاريــة واإلداريــة وذلك 
حســب خرائــط التصنيــف المعتمدة.

خرائــط التصنيــف المعتمــدة: خرائــط المخططــات التفصيليــة للمناطــق التــي يســمح بالتعميــر فيهــا 
ــر التــي تطبــق فيهــا االشــتراطات  وفقــًا لقــرار الوزيــر المختــص، وتتضمــن تحديــد مناطــق التعمي
التنظيميــة للتعميــر الــواردة فــي هــذا القــرار علــى أراضيهــا، كمــا توضــح الطــرق العامــة وخطــوط 
التنظيــم إن وجــدت والمناطــق المفتوحــة والمناطــق التــي يســمح فيهــا بالتعميــر وفقــًا لشــروط 

تعميريــه وبنائيــة خاصــة وكذلــك المناطــق التــي يرجــأ التعميــر فيهــا.

موافقــة الجهــات الخدميــة: موافقــة تصدرهــا الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة وذلــك حســب 
االختصــاص.

موافقــة تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع للتعميــر: موافقة تصدرها شــئون التخطيــط العمراني، 
ــر شــاملة االســتعماالت واالشــتراطات  ــة الموقــع للتعمي ــك العقــار بصاحي ــب مال ــاًء علــى طل بن
البنائيــة وشــروط توفيــر مواقــف الســيارات وغيرهــا مــن االشــتراطات التنظيميــة للتعميــر وذلــك 

وفقــًا للمخططــات العمرانيــة المعتمــدة.

ــر المخططــة UP: مناطــق غيــر قابلــة للتعميــر بحســب الوضــع الحالــي، ممــا يتطلــب  المناطــق غي
تعديــل وضعيــات األراضــي القائمــة بهــا وربطهــا بشــبكات الشــوارع والبنيــة التحتيــة وتوفيــر 

الخدمــات المجتمعيــة بهــا.

مناطــق قيــد الدراســة US: مناطــق قيــد الدراســة التخطيطيــة وغيــر قابلــة للتعميــر حتــى االنتهــاء 
مــن دراســتها.

المناطق العامة الخضراء GS: مناطق المساحات الخضراء دون إنشاءات ترفيهية.

المناطق المحمية PRT : مناطق ال يسمح بالتعمير فيها ويجب أن تبقى كما هي. 

ــى  ــر بشــروط خاصــة بعــد الحصــول عل ــا بالتعمي المناطــق المحفوظــة PRV: مناطــق يســمح فيه
ــة. ــات الخدمي ــة الجه ــي و موافق ــط العمران ــة شــئون التخطي موافق

الماجئ: مأوى محصن يستخدم لإليواء وتوفير الحماية.
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المناطق السكنية 

الباب الثاني
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02.10  فئات مناطق المباني السكنية
تتكــون المناطــق الســكنية مــن 8 فئــات موزعــه علــى فصــول كل فضــل يتضمــن االســتعماالت 

فئــة  الخاصــة ضمــن  واالشــتراطات  واالرتفاعــات  واالرتــدادات  البنــاء  ونســب  بهــا  المســموح 

. التصنيــف 

المناطق السكنية
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02.20  الفصل األول | مناطق السكن الخاص أ
02.21  االستعماالت 

ُيسمح في مناطق السكن الخاص )أ( ببناء الفلل، وال يسمح فيها بالشقق السكنية، وفقًا لما 

تبينه خرائط التصنيف المعتمدة

RAمناطق السكن الخاص أ

 ءانبلا بسن  02.22

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  ضرألا ةحاسم نم %15 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  طقف ةدحاو ةهج نم يفلخلا وأ يبناجلا : دحلا ىلع ءانبلا§
  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 
 يسيئرلا ىنبملا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي يسيئرلا ىنبملاب ةلصتم تناك لاح يف§
  اليفلا نع ةلزعنم قفارملا ءانبب حمسيو§
 رخآلا علضلا نم %40 نع قفارملا قمع ةبسن ديزت ال§
 ةينكسلا ةدحولا دوجو نود نكسلل قفارم ءانبب حمسي ال§

  نكسلا قفارم
)يضرألا رودلاب(

  ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

  نكسلا قفارم
)ىنبملا حطس قوف(

 ضرألا ةحاسم نم( %10 ىلع هتحاسم ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 سلجملا ةهجاو لوط ديزي ال ثيحب يفلخلا وأ يبناجلا وأ يمامألا : دحلا ىلع ءانبلا§

  ةهجاولا لوط نم )ةئاملاب نيسمخ( % 50 ىلع تارايسلا فقاوم لخادمو
 .فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
يجراخلا سلجملاب ةصاخلا ذفاونلاو ةيجراخلا لخادملل عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي§
 .ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب يجراخلا سلجملا ءانبب حمسي الو§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت

يجراخلا سلجملا
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RAمناطق السكن الخاص أ

 تارايسلا فقاوم ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت الو ,ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل نيفقوم ريفوت مزلي

 ىلع لوصحلا طرشب ،يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
  ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم
  امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 ىنبملا نوك لاح يف بادرسلا ةحاسم نم %100 ةبسنب ةينكسلا تامادختسالاب حمسي§

 اليف نع ةرابع
 حتفلاب حمسي ال نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا
 ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا
 بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا§

 فيصرلا
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا

  تادادترالا  02.23

  رتم 3 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 راقعلا لخدم هب عقي يذلا عراشلا ةهج نم رتم 3 نع لقي ال : عراش نم رثكأ ىلع راقعلا§
 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 رتم
.دادترا كرت نود ضرألا دح ىلع بادرسلا ءانبب حمسي§

 يمامالا دادترالا

 .ةيفلخلاو ةيبناجلا ةهجاولل ضرألا دح نم رتم 2 نع لقي ال§
 : يولعلا زوربلا§
  يولعلا زوربلاب حمسي ال : عراش ىلع لطي راقعلا-
 نم يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي   :عراش نم رثكأ ىلع لطي راقعلا-

 .رتم 1 هردق ىصقأ دحب يعرفلا عراشلا ههح
.دادترا كرت نود ضرألا دح ىلع بادرسلا ءانبب حمسي§

 يفلخلا و يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 02.24

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

 .يضرألا رودلا عافترا نع يجراخلا روسلا عافترا ديزي ال
يجراخلا روسلا عافترا  .تاهجاولا ةنجل ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب عافترالا ةدايزب حمسي

  تادحولا ددعت 02.25

 قطانم ىلإ راقعلا فينصت رييغتب كلذو عقوملا ةيحالص ىلع ةيطيطخت هقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو تادحولا ددعتب حمسي
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو )RAc( ةينكسلا تاعمجملا

رتم 32 نع اهيف علض رغصأ لوط لقي الأ طرشبو عبرم رتم 600 نع راقعلا ةحاسم لقت ال1.

  عبرم رتم 300 نع ةدحاولا ةدحولا بيصن لقي ال2.
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  تادحولا ددعت 02.25

 فقاومل قطانم صيصخت ةلاح يف راتمأ 8 وأ قيرطلا بناج يف تارايسلل فقاوم ريفوت ةلاح يف رتم 11 ضرعب رمم ريفوتب مزلي3.
ةعبتملا ريياعملا بسح تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب راقعلا نمض تارايسلا

ةينكس ةدحو لكل راوزلل فقوم 1.5و ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت بلطتي4.

 راقعلل ةباوبو روس ريفوت بلطتي5.

ةلصفنمو ةدحاو ةهج نم ةلصتمو ةلصتم تادحو ةماقإب حمسي6.

 رتم 4 نع لقت ال ةيفلخو ةيبناج تادادترا ريفوتو عراش ىلع لطملا ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال يمامأ دادترا ريفوت بجي7.

 ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو ءاشنإب راقعلا كلام لفكتي8.

 ميسقتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا عم حرتقملا ميسقتلا يشامت مدع ةلاح يف راقعلا ميسقتب حمسي ال9.
  ينارمعلا طيطختلا نوئش ىدل )Master Plan( ططخم دامتعإ بلط ميدقت متي عبرم رتم 50,000 نع راقعلا ةحاسم ةدايز ةلاح يف10.

 ةصاخلا تاطارتشالا 02.26

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي نأ
 ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ضرألا ميسقت يف ةبغرلا لاح يف
ةيكلم ةقيثو نم رثكأل ًالبقتسم

.طقف ةدحاو ةهج يف يبناجلا راجلا دح ىلع ءانبلاب حمسي
 رتم 300 نع اهتحاسم لقت يتلا يضارالا
 رتم 15-12 ةيمامالا ههجاولا وا عبرم

 .نييبناجلا نيراجلا دح ىلع ءانبلاب حمسي
  رتم 3  :يمامألا دادترالا§
 رتم 1٫50 :يفلخلا دادترالا§
.رتم 1.20 ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسُيو§

 رتم 12 نم لقا ةيماما ةهجاوب يضارالا
 عبرم رتم 200 نع اهتحاسم لقت وا

 .ةدحاو ةهج يف اهعيمجت طارتشا نود اهءانبب حمسي§
  عبرم رتم 50 نع ديزت ال : ءانبلا ةحاسم§
 يلوط رتم %50 نع يجراخلا راقعلا دودح ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§

 رودلاب يجراخ سلجمو نكسلل قفارم ءانب
 يضرألا

  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت

 قفارمو تارايسلا فقاوم قوف ءانبلا
 يجراخلا سلجملاو نكسلا

  راقعلا دودح ىلع اهئانبب حمسي§
 ةينوناقلا تادادترالا كرت مزلي ةكربلا فيقست لاح يف§
.ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي ال§

ةحابسلا كرب

 متي الو ةيجراخلا قفارملا نمض قلغم لصفنم جرد لمعب حامسلا ةيناكمإ§
 .ءانبلا ةبسن نمض هباستحا

 يف ةينكسلا اليفلل ةيمامألا ةهجاولاب سراحلل مامحو ةفرغ ةفاضإب حمسي§
 عبرم رتم 1500 اهتحاسم زواجتت يتلا تاراقعلا

 ةرشابم لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب تادادترالا يف دعاصملا ءانبب حمسي§
.نيقصالملا ناريجلا ىلع

 ال ةبـسنب لـلفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي§
 ءاـنبلا ةبـسن نمـض بـستحي نأ ىـلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم %15 ىدعتت
 ىـعاريو طـقف يـسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
.ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

ىرخأ قفارم

 رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا§
 طورشلا هيلع قبطتو ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال )نينازيم( ةفاضإب حامسلا§

 .ةدراولا رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا
 طرشب نينازيملا ولعت يتلا راودألاب دحاو ناونعب ةينكس ةدحو ءانبب حامسلا§

 دودح نمض ةيراجتلاو ةينكسلا تامادختسالا عيمجل تارايسلل فقاوم ريفوت
.ةيولعلا راودألاب ةيرادإ وأ ةينكس ققش لمعب حامسلا مدع عم راقعلا

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
ةيمدخلا
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02.30  الفصل الثاني | مناطق السكن الخاص ب
02.31  االستعماالت 

يسمح في مناطق السكن الخاص )ب( بناء الفلل والشقق السكنية، وفقًا لما تبينه خرائط 

التصنيف المعتمدة.

 ءانبلا بسن  02.32

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  ضرألا ةحاسم نم %20 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  طقف ةدحاو ةهج نم يفلخلا وأ يبناجلا : دحلا ىلع ءانبلا§
  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

 

 يسيئرلا ىنبملا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي يسيئرلا ىنبملاب ةلصتم قفارملا نوك لاح يف§
 .اليفلا نع ةلزعنم قفارملا ءانبب حمسي§
 .رخألا علضلا نم %50نع قفارملا قمع ديزت ال§
 .ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي الو§
 .يفلخلا وأ يبناجلا وأ يمامألا ضرألا دح ىلع سلجملا ءانبب حمسي§
 .ةهجاولا لوط نم % 50 ىلع تارايسلا فقاوم لخادمو سلجملا ةهجاو لوط ديزي ال§
 يجراخلا سلجملاب ةصاخلا ذفاونلاو ةيجراخلا لخادملل عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي§
 قـــيبطت طرـــشب ةينكـــسلا ققـــشلا يناـــبم يـــف يجراـــخلا ســـلجملاو نكـــسلل قـــفارم ءاـــنبب حمـــسي§

 .ةمزاللا تاطارتشالا

 رودــــلاب( نكــــسلا قــــفارم
 ســــــــلجملاو )يــــــــضرألا
يجراخلا

  ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

 قوـــــف( نكـــــسلا قـــــفارم
)ىنبملا حطس
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 ةينكس ةقش لكل نيفقوم ريفوتو ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل نيفقوم ريفوت مزلي
 .ةيمدخلاو ةيراجتلا تالامعتسالل عبرم رتم 100 لكل نيفقومو
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

 تارايسلا فقاوم

 يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع دحاو رود نم بادرس ءانبب حمسي
  ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب،
  امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 ىنبملا نوك لاح يف بادرسلا ةحاسم نم %100 ةبسنب ةينكسلا تامادختسالاب حمسي§

 اليف نع ةرابع
 حتفلاب حمسي ال نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا
 ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا
 بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا§

 فيصرلا
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا

  تادادترالا  02.33

  رتم 3 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 راقعلا لخدم هب عقي يذلا عراشلا ةهج نم رتم 3 نع لقي ال : عراش نم رثكأ ىلع راقعلا§
 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 رتم
  ةيمامألا ضرألا دودح ىلإ تارايسلا فقاوم فيقستب حمسي :ةينكسلا ققشلا§
يمامألا ضرألا دح نم 1.8 ةفاسم ةيولعلا راودألا يف ءانبلا دتري§

 يمامالا دادترالا

  ةيفلخلاو ةيبناجلا ةهجاولل ضرألا دح نم رتم 2 نع لقي ال§
 : يولعلا زوربلا§
  يولعلا زوربلاب حمسي ال : عراش ىلع لطي راقعلا -
 ةهج نم يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي   :عراش نم رثكأ ىلع لطي راقعلا -
 رتم 1 هردق ىصقأ دحب يعرفلا عراشلا

 يفلخلا و يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 02.34

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

  يضرألا رودلا زواجتيال عافترإب نع يجراخلا روسلا عافترا ديزي ال
يجراخلا روسلا عافترا  تاهجاولا ةنجل ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب عافترالا ةدايزب حمسي

  تادحولا ددعت 02.35

 قطانم ىلإ راقعلا فينصت رييغتب كلذو ريمعتلل عقوملا ةيحالص ىلع ةيطيطخت هقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو تادحولا ددعتب حمسي
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو )RBc( ةينكسلا تاعمجملا

رتم 32 نع اهيف علض رغصأ لوط لقي الأ طرشبو عبرم رتم 600 نع راقعلا ةحاسم لقت ال1.

  عبرم رتم 300 نع ةدحاولا ةدحولا بيصن لقي ال2.



19

RBمناطق السكن الخاص ب

  تادحولا ددعت 02.35

 فـقاومل قطاـنم صيـصخت ةـلاح يـف راـتمأ 8 وأ قيرطلا بناج يف تارايسلل فقاوم ريفوت ةلاح يف رتم 11 ضرعب رمم ريفوتب مزلي3.
ةعبتملا ريياعملا بسح تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب راقعلا نمض تارايسلا

ةينكس ةدحو لكل راوزلل فقوم 1.5و ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت بلطتي4.

 راقعلل ةباوبو روس ريفوت بلطتي5.

ةلصفنم وأ ةدحاو ةهج نم ةلصتم وأ نيتهج نم ةلصتم تادحو ةماقإب حمسي6.

رتم 4 نع لقت ال ةيفلخو ةيبناج تادادترإ ريفوتو عراش ىلع لطملا ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال يمامأ دادترإ ريفوت بجي7.

 ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو ءاشنإب راقعلا كلام لفكتي8.

 ميسقتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا عم حرتقملا ميسقتلا يشامت مدع ةلاح يف راقعلا ميسقتب حمسي ال9.
  ينارمعلا طيطختلا نوئش ىدل )Master Plan( ططخم دامتعإ بلط ميدقت متي عبرم رتم 50,000 نع راقعلا ةحاسم ةدايز ةلاح يف10.

 ةصاخلا تاطارتشالا 02.36

 ةنــسل )3( مــقر نوناــقب موــسرملل ةــيذيفنتلا ةــحئاللا يــف درو اــمب مازــتلالا متــي نأ
 ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ضرألا ميـــــسقت يـــــف ةـــــبغرلا لاـــــح يـــــف
ةيكلم ةقيثو نم رثكأل ًالبقتسم

.طقف ةدحاو ةهج يف يبناجلا راجلا دح ىلع ءانبلاب حمسي  رـتم 300 نـع اهتحاسم لقت يتلا يضارالا
 رتم 15-12 ةيمامالا ههجاولا وأ عبرم

 .نييبناجلا نيراجلا دح ىلع ءانبلاب حمسي
  رتم 3  :يمامألا دادترالا§
 رتم 1٫50 :يفلخلا دادترالا§
.رتم 1.20 ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسُيو§

 رـتم 12 نـم لقا ةيماما ةهجاوب يضارالا
 عبرم رتم 200 نع اهتحاسم لقت وا

ً ارـتم 150 نـع ةدـحاولا ةقـشلا ةحاـسم لـقت ال نأ ىـلع ةينكـس ققـش ءانبب حمسي
ةينكسلا ققشلا ًاعبرم

  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت

 ســلجملا و تارايــسلا فــقاوم قوــف ءاــنبلا
 يجراخلا

  راقعلا دودح ىلع اهئانبب حمسي§
 ةينوناقلا تادادترالا كرت مزلي ةكربلا فيقست لاح يف§
.ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي ال§

ةحابسلا كرب

 يـف ةينكـسلا اليـفلل ةـيمامألا ةـهجاولاب سراـحلل ماـمحو ةـفرغ ةفاضإب حمسي§
 يلخاد عراش دوجو لاح يف عبرم رتم 1500 اهتحاسم زواجتت يتلا تاراقعلا

 ةرـشابم لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب تادادترالا يف دعاصملا ءانبب حمسي§
.نيقصالملا ناريجلا ىلع

 ال ةبـسنب لـلفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي§
 ءاـنبلا ةبـسن نمـض بـستحي نأ ىـلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم %15 ىدعتت
 ىـعاريو طـقف يـسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
.ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

ىرخأ قفارم

 عــم ليلدــلا اذــه نــم رــشع يناــثلا باــبلا يــف ةدراوــلا طورــشلا اــهيلع قــبطي§
 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا

  ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال )نينازيم( ةفاضإب حمسي§
 هـلخدم رمم كرت طرشب يراجتلا عمجملا ماظنب ةيراجت تالحم ءانبب اهيف حمسي§

 نأ طرتـشيو ةـيراجتلا تالحملا نيب رتم 3 نع ةضرع لقي ال يراجتلا عراشلا نم
 فــقاوم ريفوــت ةاــعارم عــم رــمملا ىــلع تارــمملا كــلتل يراــجتلا حتــفلا نوــكي
 فـــقاومو يراـــجتلا مادختـــسالا ةحاـــسم نـــم عـــبرم رـــتم 50 لـــكل تارايـــسلل
 ىرخألا تامادختسالل تارايسلل

 راودألا لـصف مزـلي ،اهريغ وأ ةيراجتلا وأ ةيرادإلا تالامعتسالا ددعت لاح يف§
 دعاـصملاو لخادـملا لـصف ىـلإ ةـجاحلا نود تالامعتـسالا يقاب نع ةينكسلا
.ملالسلاو

 وأ ةــــــــيراجتلا تاــــــــهجاولا تاذ يــــــــضارألا
ةيمدخلا
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02.40  الفصل الثالث | مناطق الشقق السكنية الخاصة
02.41  االستعماالت 

يسمح في مناطق الشقق السكنية الخاصة ببناء الشقق السكنية، وال يسمح فيها بالفلل، وفقًا 

لما تبينه خرائط التصنيف المعتمدة.

 ءانبلا بسن  02.42

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  ضرألا ةحاسم نم %20 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 نــم %50 نــع قــفارملا قــمع دــيزت الو  طــقف ةدــحاو ةــهج نــم يــفلخلا وأ يبناــجلا : دــحلا ىــلع ءاــنبلا§

  ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي الو رخآلا علضلا
 ىنبملا نع ةلزعنم قفارملا ءانبب حمسيو يسيئرلا ىنبملا ىلع رشابملا حتفلاب حمس§
  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

 رودـلاب( نكـسلا قفارم
)يضرألا

  ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
 عـبرم رـتم100 نـع لـقت رودـلا ةحاـسم تـناك اذإو حطـسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§

  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

 قوــف( نكــسلا قــفارم
)ىنبملا حطس

 ضرألا ةحاسم نم%20 ىلع هتحاسم ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 لخادــمو ســلجملا ةــهجاو لوــط دــيزي ال ثــيحب يــفلخلا وأ يبناــجلا وأ يماــمألا : دــحلا ىــلع ءاــنبلا§

 .ةهجاولا لوط نم %50 ىلع تارايسلا فقاوم
  .يجراخلا سلجملاب ةصاخلا ذفاونلاو ةيجراخلا لخادملل عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي§
  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 .فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت ال

يجراخلا سلجملا
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 ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب ضرألا ةعطق لخاد تارايسلا فقاوم ريفوت مزلي§
 .ةيمدخلاو ةيراجتلا تالامعتسالل عبرم رتم 100 لكل نيفقومو

 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت ال
 تارايسلا فقاوم

 تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب، يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
  ةيمدخلا
  امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا
 فيصرلا بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا§
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا

  تادادترالا  02.43

  رتم 3 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 .راقعلا لخدم هب عقي يذلا عراشلا ةهج نم رتم 3 نع لقي ال : عراش نم رثكأ ىلع راقعلا§
 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 يعرفلا عراشلا ةهج رتم 1 و رتم
 يف ءانبلا دتري نأ ىلع ةيمامألا ضرألا دودح ىلإ تارايسلا فقاوم فيقستب حمسي§

.يمامألا ضرألا دح نم رتم 1.80 ةفاسم ةيولعلا راودألا

 يمامالا دادترالا

  ةيفلخلاو ةيبناجلا ةهجاولل ضرألا دح نم رتم 2 نع لقي ال§
 : يولعلا زوربلا§
  يولعلا زوربلاب حمسي ال : عراش ىلع لطي راقعلا -
 ههج نم يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي   :عراش نم رثكأ ىلع لطي راقعلا -
 رتم 1 هردق ىصقأ دحب يعرفلا عراشلا

يفلخلا و يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 02.44

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
  رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 لوصحلا طرشب عافترالا ةدايزب حمسيو .يضرألا رودلا نع يجراخلا روسلا عافترا ديزي ال
.تاهجاولا ةنجل هقفاوم ىلع

 عافترا ىصقا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 02.45

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي نأ
 ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ضرألا ميسقت يف ةبغرلا لاح يف
ةيكلم ةقيثو نم رثكأل ًالبقتسم

.طقف ةدحاو ةهج يف يبناجلا راجلا دح ىلع ءانبلاب حمسي  رتم 300 نع اهتحاسم لقت يتلا يضارالا
 رتم 15-12 ةيمامالا ههجاولا وأ عبرم

 .نييبناجلا نيراجلا دح ىلع ءانبلاب حمسي
  رتم 3  :يمامألا دادترالا§
 رتم 1٫50 :يفلخلا دادترالا§
.رتم 1.20 ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسُيو§

 رتم 12 نم لقا ةيماما ةهجاوب يضارالا
 عبرم رتم 200 نع اهتحاسم لقت وا

 ًارتم 150 نع ةدحاولا ةقشلا ةحاسم لقت ال نأ ىلع ةينكس ققش ءانبب حمسي
.ةقش لكل نيفقوم ريفوت عم ًاعبرم ةينكسلا ققشلا

  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت

 سلجملا و تارايسلا فقاوم قوف ءانبلا
 يجراخلا

  راقعلا دودح ىلع اهئانبب حمسي§
 ةينوناقلا تادادترالا كرت مزلي ةكربلا فيقست لاح يف§
.ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي ال§

ةحابسلا كرب

 ةرشابم لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب تادادترالا يف دعاصملا ءانبب حمسي§
.نيقصالملا ناريجلا ىلع ىرخأ قفارم

  ليلدلا اذه يف رشع يناثلا بابلا ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا§
 طورشلا هيلع قبطتو ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال )نينازيم( ةفاضإب حمسي§

 ليلدلا اذه يف ةدراولا رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا
 هلخدم رمم كرت طرشب يراجتلا عمجملا ماظنب ةيراجت تالحم ءانبب اهيف حمسي§

 نأ طرتشيو ةيراجتلا تالحملا نيب رتم 3 نع ةضرع لقي ال يراجتلا عراشلا نم
 فقاوم ريفوت ةاعارم عم رمملا ىلع تارمملا كلتل يراجتلا حتفلا نوكي
 فقاومو يراجتلا مادختسالا ةحاسم نم عبرم رتم 50 لكل تارايسلل
 ىرخألا تامادختسالل تارايسلل

 راودألا لصف مزلي ،اهريغ وأ ةيراجتلا وأ ةيرادإلا تالامعتسالا ددعت لاح يف§
 دعاصملاو لخادملا لصف ىلإ ةجاحلا نود تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا
.ملالسلاو

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
ةيمدخلا
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02.50  الفصل الرابع | مناطق الفلل السكنية
02.51  االستعماالت 

يسمح في مناطق الفلل السكنية ببناء الفلل، وال يسمح فيها بالشقق السكنية، وفقًا لما تبينه 

خرائط التصنيف المعتمدة.

 

 ءانبلا بسن  02.52

ضرالا ةحاسم نم 120%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  ضرألا ةحاسم نم %15 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 نــع قــفارملا قــمع دــيزت الو  طــقف ةدــحاو ةــهج نــم يــفلخلا وأ يبناــجلا : دــحلا ىــلع ءاــنبلا§

  ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي الو رخآلا علضلا نم 50%
  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

)يضرألا رودلاب( نكسلا قفارم

  ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

 حطـــــس قوـــــف( نكـــــسلا قـــــفارم
)ىنبملا

 ضرألا ةحاسم نم %10 ىلع هتحاسم ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 ةـهج نـم  قـيرط وأ عراـش ىـلع لـطملا يـفلخلا وأ يبناـجلا وأ يماـمألا : دـحلا ىـلع ءانبلا§

 نـم %50 ىـلع تارايسلا فقاوم لخادمو سلجملا ةهجاو لوط ديزي ال ثيحب طقف هدحاو
 .ةهجاولا لوط

 .فيصرلا بوسنم نم رتم 4 هردق ىصقأ دحب دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 يجراخلا سلجملاب ةصاخلا ذفاونلاو ةيجراخلا لخادملل عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت

يجراخلا سلجملا
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  تاعافترالا 02.54

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

 نيقباط 2
  رتم 10 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
  رتم 11٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 ىلع لوصحلا طرشب عافترالا ةدايزب حمسيو .يضرألا رودلا نع يجراخلا روسلا عافترا ديزي ال
.تاهجاولا ةنجل هقفاوم

 عافترا ىصقا

.ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل نيفقوم ريفوت مزلي
 تارايسلا فقاوم ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

 لوصحلا طرشب، يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ءانبلا حطسم دودح ىلع هئانبب حمسي
  ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع
  امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 بادرسلا ةحاسم نم %100 ةبسنب ةينكسلا تامادختسالاب حمسي§
 حتفلاب حمسي ال نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا
 ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا
 بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا§

 فيصرلا
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا

  تادادترالا  02.53

  رتم 5 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 راقعلا لخدم هب عقي يذلا عراشلا ةهج نم رتم 5 نع لقي ال : عراش نم رثكأ ىلع راقعلا§
 1.20 هردـق ىـصقأ دـحب يـضرألا رودـلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

رتم

 يمامالا دادترالا

  ةيفلخلاو ةيبناجلا ةهجاولل ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال§
 : يولعلا زوربلا§
  يولعلا زوربلاب حمسي ال : عراش ىلع لطي راقعلا -
 ةـهج نـم يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي   :عراش نم رثكأ ىلع لطي راقعلا -
 رتم 1 هردق ىصقأ دحب يعرفلا عراشلا

 يفلخلا و يبناجلا دادترالا
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  تادحولا ددعت 02.55

 قطانم ىلإ راقعلا فينصت رييغتب كلذو عقوملا ةيحالص ىلع ةيطيطخت هقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو تادحولا ددعتب حمسي
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو )RVC( ةينكسلا تاعمجملا

 رتم 32 نع اهيف علض رغصأ لوط لقي الا طرشبو عبرم رتم 1,000 نع راقعلا ةحاسم لقت ال1.

 عبرم رتم 500 نع ةدحاولا ةدحولا بيصن لقي ال2.

 فقاومل قطانم صيصخت ةلاح يف راتمأ 8 وأ قيرطلا بناج يف تارايسلل فقاوم ريفوت ةلاح يف رتم 11 ضرعب رمم ريفوتب مزلي3.
ةعبتملا ريياعملا بسح تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب راقعلا نمض تارايسلا

 .ةينكس ةدحو لكل راوزلل فقوم 1.5و ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت بلطتي4.

 راقعلل ةباوبو روس ريفوت بلطتي5.

ةلصفنمو ةدحاو ةهج نم ةلصتمو ةلصتم تادحو ةماقإب حمسي6.

 رتم 4 نع لقتال ةيفلخو ةيبناج تادادترا ريفوتو عراش ىلع لطملا ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال يمامأ دادترا ريفوت بجي7.

 ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو ءاشنإب راقعلا كلام لفكتي8.

 ميسقتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا عم حرتقملا ميسقتلا يشامت مدع ةلاح يف راقعلا ميسقتب حمسي ال9.
  ينارمعلا طيطختلا نوئش ىدل )Master Plan( ططخم دامتعإ بلط ميدقت متي عبرم رتم 50,000 نع راقعلا ةحاسم ةدايز ةلاح يف10.

 ةصاخلا تاطارتشالا 02.56

  دحاو رود نع ديزي ال : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت

 سلجملا و تارايسلا فقاوم قوف ءانبلا
 يجراخلا

  راقعلا دودح ىلع اهئانبب حمسي§
ةحابسلا كرب ةينوناقلا تادادترالا كرت مزلي ةكربلا فيقست لاح يف§

 يف ةينكسلا اليفلل ةيمامألا ةهجاولاب سراحلل مامحو ةفرغ ةفاضإب حمسي§
 .عبرم رتم 1500 اهتحاسم زواجتت يتلا تاراقعلا

 ةرشابم لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب تادادترالا يف دعاصملا ءانبب حمسي§
.نيقصالملا ناريجلا ىلع

 .ةينكسلا ةدحولا دوجو نودب قفارملا ءانبب حمسي ال§
 ال ةبسنب للفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي§

 ءانبلا ةبسن نمض بستحي نأ ىلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم %15 ىدعتت
 ىعاريو طقف يسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
.ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

ىرخأ قفارم
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02.60  الفصل الخامس | مناطق السكن المتصل أ
02.61  االستعماالت 

يسمح في مناطق السكن المتصل )أ( ببناء الفلل، وال يسمح فيها بالشقق السكنية، وفقًا لما 

تبينه خرائط التصنيف المعتمدة.

 ءانبلا بسن  02.62

ضرالا ةحاسم نم 210%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 70% رود يأل ءانبلا حطسم

 ضرألا ةحاسم نم %50 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  طقف يفلخلا : دحلا ىلع ءانبلا§
 راتمأ 10 ىصقأ دحب نيرود نع ديزي ال : عافترالا§
 يسيئرلا ىنبملاب ةلصتم وأ ةلصفنم§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

  نكسلا قفارم
)يضرألا رودلاب(

 فصتنم طخ دعب نم حطسلا نم ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
 ةيمامألا ةهجاولا نم ًاساقم حطسلا

  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

  نكسلا قفارم
)ىنبملا حطس قوف(

 .)اليف( ةينكسلا ةدحولل نيفقوم لدعمب ضرألا ةعطق لخاد تارايسلا فقاوم ريفوت مزلي§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

 

 طقف ةيمامألا ةهجاولا نم %50 زواجتت ال ةبسنب وأ دحاو فقوم فيقستب حمسي§
 وأ دحاو فقوم ىلع ءانبلاب حمسي ةيمامألا ةهجاولا حتف وأ فقوم نم رثكأ لمع لاح يف§

 .ةينكسلا للفلا لاح يف طقف ةيمامالا ةهجاولا نم %50 زواجتت ال ةبسنب

 تارايسلا فقاوم
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 ىلع لوصحلا طرشب، يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي§
  ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم

  امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 ىنبملا نوك لاح يف بادرسلا ةحاسم نم %100 ةبسنب ةينكسلا تامادختسالاب حمسي§

 )اليف( ةينكس ةدحو نع ةرابع
 حتفلا نوكي نأ بجي نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي الو ،ضرألا ةعطق لخاد نم بادرسلل
 ضرألا ةعطق

 ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§
 .تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم

 بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا§
 فيصرلا
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا

  تادادترالا  02.63

  رتم 3 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 عقوملل ةيمهأ رثكألا عراشلا ةهج نم رتم 3 نع لقي ال : عراش نم رثكأ ىلع راقعلا§
 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

رتم

 يمامالا دادترالا

 ضرألا دح ىلع يضرألا رودلا ءانبب حمسُي :رثكأ وأ دحاو قيرط وأ عراش ىلع راقعلا§
 نييبناجلا

 )ةيجراخو ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت مزلي ،يبناجلا راجلا ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يفو§
 مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ينابملا ميظنت نوناقل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امبسح
  م1977 ةنسل )13(

 حمسي ال : يولعلا زوربلا§

يبناجلا دادترالا

 يفلخلا ضرألا دح نم رتم 2 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسُي
 لاح يفو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي ال: يولعلا زوربلا
 يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي عراش ىلع يفلخلا دادترإلا ةهج ضرألا عوقو
 .رتم 1 هردق ىصقأ دحب يعرفلا عراشلا ةهج نم

 يفلخلا دادترالا

  تاعافترالا 02.64

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عاغترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عافترا ىصقا

 طرشب عافترالا ةدايزب حمسيو .يضرألا رودلا عافترا نع يجراخلا روسلا عافترا ديزي الأ
تاهجاولا ةنجل ةقفاوم ىلع لوصحلا يجراخلا روسلا عافترا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 02.65

 اذه يف ةدراولا )فيراعتلا( لوألا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
  ليلدلا

 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا§
 طورشلا هيلع قبطتو ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال )نينازيم( ةفاضإب حمسي§

 .ليلدلا اذه يف ةدراولا )فيراعتلا( لوألا بابلا يف ةدراولا
 يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف مزلي تالامعتسالا ددعت لاح يف§

 .ملالسلاو دعاصملاو لخادملا لصف ىلإ ةجاحلا نود تالامعتسالا

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
ةيمدخلا

 ةرشابم لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب تادادترالا يف دعاصملا ءانبب حمسي§
 .نيقصالملا ناريجلا ىلع

 ال ةبسنب للفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي§
 ءانبلا ةبسن نمض بستحي نأ ىلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم %15 ىدعتت
 ىعاريو طقف يسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
.ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

ىرخأ قفارم
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02.70  الفصل السادس | مناطق السكن المتصل ب
02.71  االستعماالت 

يسمح في مناطق السكن المتصل )ب( بناء الفلل والشقق السكنية، وفقًا لما تبينه خرائط 

التصنيف المعتمدة.

 ءانبلا بسن  02.72

دعاصملاو ملالسلا رابآو تامدخلاو ناويللا اهيف امب ينابملا عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم 300%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

دعاصملاو ملالسلا رابآو تامدخلاو ناويللا اهيف امب ينابملا عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم 100% رود يأل ءانبلا حطسم

 حطسلا فصتنم طخ دعب نم حطسلا نم ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
 .ةيمامألا ةهجاولا نم ًاساقم

  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

  نكسلا قفارم
)ىنبملا حطس قوف(

 فقوم و )اليف( ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب ضرألا ةعطق لخاد تارايسلا فقاوم ريفوت مزلي§
ةينكس ةقش لكل دحاو

 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
 

 طقف ةيمامألا ةهجاولا نم %40 زواجتت ال ةبسنب وأ دحاو فقوم فيقستب حمسي§
 ال ةبسنب وأ دحاو فقوم ىلع ءانبلاب حمسي ةيمامألا ةهجاولا حتف وأ فقوم نم رثكأ لمع لاح يف§

 ةينكسلا للفلل طقف ةيمامالا ةهجاولا نم %40 زواجتت
 نأ ىلع ةيمامألا ضرألا دودح ىلا تارايسلا فقاوم فيقستب حمسي ةينكس ققش لمع لاح يف§

 .يمامألا ضرألا دح نم رتم 1.8 ةفاسم ةيولعلا راودألا يف ءانبلا دتري
 :تارايسلل فقاوم ريفوت نم ةيلاتلا يضارألا ىفعت§
 ةفاسملا وأ دجو نإ ,عراشلا ميظنت طخ نم ًاساقم رتم 6 نع هضرع لقي عراش ىلع ةلطملا يضارألا-

 ديزي نيعراش ىلع ضرألا عوقو ةلاح يفو ,هل ةلباقملا ةيكلملا و عراشلا ىلع لطملا ضرألا دح نيب
 ةلاح يف ضرعألا عراشلا ةهج دادترالا قيرط نع تارايسلا فقاوم ريفوت نوكيف راتمأ 6 نع امهضرع
 .هيلع لخادم لمعب حامسلا

 .رتم 8 نع ةدمتعملا قرطلا ةكبشب لصتملا عراشلا ىلع ةلطملا اهتاهجاو لوط لقت يتلا يضارألا-
 نع ةينبملا يضارألا ةبسن اهيف ديزت يتلا ةمئاقلا ةيراجتلا تاهجاولا تاذ قطانملاب ةعقاولا يضارألا-

 :نوكت يتلاو عراشلا لوط يلامجإ نم 50%
 راتمأ 6 ىلع امهنم يعرفلا عراشلا ضرع ديزي نيعراش ىلع ضرألا عوقو ةلاح يف امأ ,دحاو عراش ىلع ةلطم•

 عراشلا ةهج ضرألا لوط لقي ال نأ طرشب يعرفلا عراشلا ةهج دادترالا قيرط نع تارايسلا فقاوم ريفوت مزلي
 .رتم 12 نع يعرفلا

 تارايسلا فقاوم
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  تادادترالا  02.73

 نكي مل ام ،ضرألل ةيمامألا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح ىلع يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 هب ديقتلا مزلي ةيليصفتلا تاططخملا بسح ميظنت طخ وأ دمتعم ءانب طخ كانه

 :يولعلا زوربلا§
  رثكأ وأ رتم 6 هضرع قيرط ىلع راقعلا عوقو ةلاح يف§
  ًارتم 1.2 زواجتي ال و قيرطلا ضرع نم %10 زوربلل ىصقألا دحلا§
فيصرلا حطس بوسنم نم لقألا ىلع رتم 4.5 عافتراب و §

 يمامالا دادترالا

 .يفلخلاو يبناجلا ضرألا دح ىلع ءانبلاب حمسي§
 )ةيجراخو ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت مزلي ،يبناجلا راجلا ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يف§

 نوناقب موسرملاب رداصلا ينابملا ميظنت نوناقل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امبسح
  م1977 ةنسل )13( مقر

يفلخلا و يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 02.74

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

 لوـصحلا طرـشب، يـسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ءانبلا حطسم دودح ىلع هئانبب حمسي§
  ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

  امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 ىـنبملا نوك لاح يف بادرسلا ةحاسم نم %100 ةبسنب ةينكسلا تامادختسالاب حمسي§

 .اليف نع ةرابع
 حتـفلا نوـكي نأ بـجي نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل بادرسلا صيصخت ةلاح يف§

 جراــخ نــم وأ عراــشلا ىــلع رــشابملا حتفلاــب حمــسي الو ضرألا ةــعطق لــخاد نــم بادرــسلل
 ضرألا ةعطق

 ءاـنبب حمـسيو تارايـسلا فقاومل بادرسلا صيصخت نكمي ةينكسلا ققشلا ءانب لاح يف§
 ةــقفاوم ىــلع لوــصحلا طرــشب يبناــجلا وأ يماــمألا دــحلا ىــلع تارايــسلا لوخدــل ردــحنم
 ةيمدخلا تاهجلا

 بوــسنم نــم رــتم 1,50 نــع يــضرألا رودــلا ةيــضرأ عاــفترا دــيزي ال , دــحاو رود : عاــفترالا§
 فيصرلا
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 02.75

 100 نــع ةدــحاولا ةقــشلا ةحاــسم لــقت ال نأ ىــلع ةينكــس ققــش ءاــنبب حمــسي§
  ًاعبرم ًارتم

 تارايـسلل فقاوم ريفوت ةيناكمإ مدع لاح يف ةينكسلا ققشلا ءانبب حمسيال§
 .راقعلا دودح نمض

 هـنإف عـبرم رـتم 100 نع يضارألا عطق تاحاسم اهيف لقت يتلا تالاحلا يف§
راقعلا ىلع ةينكسلا ققشلا ءانبب حمسي ال

ةينكسلا ققشلا

  ليلدلا اذه يف ةدراولا رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا§
 طورـشلا هـيلع قـبطتو ءاـنبلا ةبـسن نمـض بـسحي ال )نينازـيم( ةفاضإب حمسي§

 ليلدلا اذه يف ةدراولا رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا
 ءازـجألا لـصف مزـلي ،اهريغ وأ ةيراجتلا وأ ةيرادإلا تالامعتسالا ددعت لاح يف§

 دعاـصملاو لخادـملا لـصف ىـلإ ةـجاحلا نود تالامعتـسالا يقاب نع ةينكسلا
.ملالسلاو

 وأ ةــــــــيراجتلا تاــــــــهجاولا تاذ يــــــــضارألا
ةيمدخلا

 حامــسلاب اــهنع ضوــعي يــضرألا رودــلاب تارايــسلل فــقاوم ريفوــت ةــلاح يــف§
 فـــقاومل ةـــصصخملا ةحاـــسملا يواـــست ةحاـــسمب عـــبارلا رودـــلا يـــف ءاـــنبلاب
تارايسلا

 رودـــلاب تارايـــسلا فـــقاوم نـــع ضيوـــعتلا
يضرألا

 لــطت ذــفاون ةــيأ حتــف مدــع طرــشب راــقعلا دودــح نمــض دعاــصملا ءاــنبب حمــسي§
 .نيقصالملا ناريجلا ىلع ةرشابم

 ال ةبـسنب لـلفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي§
 ءاـنبلا ةبـسن نمـض بستحي نأ ىلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم  %15 ىدعتت
 ىـعاريو طـقف يـسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
 ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

ىرخأ قفارم
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02.80  الفصل السابع | مناطق الشقق السكنية المتصلة
02.81  االستعماالت 

يسمح في مناطق الشقق السكنية المتصلة ببناء الشقق السكنية، وال يسمح فيها بالفلل، 

وفقًا لما تبينه خرائط التصنيف المعتمدة. 

 ءانبلا بسن  02.82

دعاصملاو ملالسلا رابآو ،تامدخلاو ،ناويللا اهيف امب ينابملا عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم 300%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

دعاصملاو ملالسلا رابآو ،تامدخلاو ،ناويللا اهيف امب ينابملا عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم 100% رود يأل ءانبلا حطسم
 حطسلا فصتنم طخ دعب نم حطسلا نم ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§

  ةيمامألا ةهجاولا نم ًاساقم
 عبرم رتم 100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذإ ،حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§

 عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

  نكسلا قفارم
)ىنبملا حطس قوف(

 بسحت الو ،ةينكس ةقش لكل دحاو فقوم لدعمب ضرألا ةعطق لخاد تارايس فقاوم ريفوت مزلي§
 .ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم

 ةيولعلا راودألا يف ءانبلا دتري نأ ىلع ةيمامألا ضرألا دودح ىلإ تارايسلا فقاوم فيقستب حمسي§
 يمامألا ضرألا دح نم رتم 1.8 ةفاسم

 تارايسلا فقاوم

  يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي§
 تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب ،امهيلك وأ تارايسلا فقاومل وأ نكسلا قفارمل : مادختسالا§

  ةيمدخلا
 لخاد نم بادرسلل حتفلا نوكي نأ بجي نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل صيصخت ةلاح يف§

 ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي الو ،ضرألا ةعطق
 دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسيو تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت نكمي§

 .ةيمدخلا تاهجلا هقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا
 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي §

 .تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا
 فيصرلا بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا§
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا
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  تادادترالا  02.83

 ضرألل ةيمامألا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح ىلع يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي :رثكأ وأ رتم 6 هضرع قيرط ىلع راقعلا دوقو ةلاح يف§

 ًارتم 1.2 زواجتي الو قيرطلا ضرع نم %10 زوربلل ىصقألا دحلا نوكي نأ ىلع يضرألا
 فيصرلا حطس بوسنم نم لقألا ىلع رتم 4.5 عافترابو

 يمامالا دادترالا

 راجلا ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يفو يفلخلاو يبناجلا ضرألا دح ىلع ءانبلاب حمسي§
 ةحئاللا هيلع صنتام بسح )ةيجراخ وأ ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت مزلي ،يفلخلا وأ يبناجلا
 1977 ةنسل )13( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ينابملا ميظنت نوناقل ةيذيفنتلا

يفلخلاو يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 02.84

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

تارايسلا فقاوم 02.85

 ةينكس ةقش لكل دحاو فقوم لدعمب ضرألا ةعطق لخاد تارايس فقاوم ريفوت مزلي§
ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت ال§ ةينكسلا ققش

 راودألا يف ءانبلا دتري نأ ىلع ةيمامألا ضرألا دودح ىلا تارايسلا فقاوم فيقستب حمسي§
يمامألا ضرألا دح نم رتم 1.8 ةفاسم ةيولعلا فقاوملا فيقست

ةصاخ تاطارتشا 02.86

ةينكسلا ققشلا عبرم رتم 100 نع ةدحاولا ةقشلا ةحاسم لقت ال

 . رارقلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا§
 يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلل ًاقبط ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال )نينازيم( ةفاضإب حمسي§

 .رارقلا اذه نم رشع
 يقاب نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي ،اهريغ وأ ةيراجتلا وأ ةيرادإلا تالامعتسالا ددعت لاح يف§

.ملالسلاو دعاصملاو لخادملا لصف ىلإ ةجاحلا نود تالامعتسالا

 تاهجاولا تاذ يضارألا
ةيمدخلا وأ ةيراجتلا

 عبارلا رودلا يف ءانبلاب حامسلاب اهنع ضوعي يضرألا رودلاب تارايسلل فقاوم ريفوت ةلاح يف§
تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا يواست ةحاسمب

 فقاوم نع ضيوعتلا
يضرألا رودلاب تارايسلا

 ناريجلا ىلع ةرشابم لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب راقعلا دودح نمض دعاصملا ءانبب حمسي§
 .نيقصالملا

ىرخأ قفارم
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02.90  الفصل الثامن | مناطق السكن الحدائقي
02.91  االستعماالت 

يسمح في مناطق السكن الحدائقي ببناء الفلل، وال يسمح فيها بالشقق السكنية، وفقًا لما 

تبينه خرائط التصنيف المعتمدة. 

 ءانبلا بسن  02.92

ينكسلا مادختسالل ضرألا ةحاسم نم 70%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

.راقعلا دودح نمض نوكتو ضرألا ةحاسم نم %15 نع لقت ال
 ةفصرألاو ريجشتلا
 تارمملاو

  طقف ةدحاو ةهج نم ىنبملل يفلخلا وأ يبناجلا راجلا دح : عقوملا§
  ةدحولا بيصن نم %5 : ءانبلا ةبسن§
 ىنبملاب اهلاصتا لاح يف يسيئرلا ىنبملا ىلع قفارملل رشابملا حتفلاب حمسُي§
 رتم 4 ىصقا دحب دحاو رود: عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 
 لكل يجراخلا سلجملاو نكسلا قفارمو )تاجاركلا( ةفوقسملا تارايسلا فقاوم قوف ءانبلاب حمسي§

 ءانبلا ةبسن نمض بستحتو دحاو رود عافترابو طقف ةدحاو ةهج يف ةدحو

 ةدحو لكل ةصاخ قفارم
)يضرألا قباطلاب( ةينكس

 ًاساقم حطسلا فصتنم طخ دعب نم ىنبملا حطس نم ةيفلخلا ةهج يف حطسلا قوف : عقوملا§
 ةدحاو ةهج يف هعمجم ةيمامالا ةهجاولا نم

 رتم 4 ىصقا دحب دحاو رود : عافترالا§
 حمسي هنإف عبرم رتم 100 نع رودلا ةحاسم لق اذاو ينبملا حطسلا ةحاسم نم %30 نع ديزت ال§

 ىصقأ دحب عبرم رتم 30 ءانبب
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

  نكسلا قفارم
)ىنبملا حطس قوف(

 يفلخلا وأ يبناجلا وأ يمامألا ضرألا دح ىلع : عقوملا§
 ضرألا ةحاسم نم %10 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 رتم 30 ىصقأ دحب و ضرألا ةهجاو لوط نم %25 نع سلجملا ةهجاو لوط ديزت ال§
 ماعلا قيرطلا ةهج هذفاون و سلجملا لخادمل رشابملا حتفلاب حمسي§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

 يجراخلا سلجملا
 ضارغألا ةددعتم ةلاص
 ةيهيفرت قفارم



35

RGمناطق السكن الحدائقي

  تادادترالا  02.93

  رتم 5§
رتم 1.20 : يولعلا زوربلا§  يمامالا دادترالا

  رتم 3§
 ثيح عراش نم رثكأ ىلع راقعلا عوقو ةلاح يف الا حمسي ال : يولعلا زوربلا§

يعرفلا عراشلا ةهج رتم 1 ىصقأ دحب يعرفلا عراشلا ةهج هيف حمسي
يفلخلا و يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 02.94

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 نيقباط 2
  رتم 10 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 11٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

 ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل نيفقوم ريفوت مزلي§
ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت ال  تارايسلا فقاوم

 تامادختسالاب هيف حمسي : مادختسالا  يسيئرلا ىنبملاب الًصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي§
   ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب %100 ةبسنب ةينكسلا

 ةعطق لخاد نم بادرسلل حتفلا نوكي نأ بجي نكسلا قفارمو ةينكسلا تالامعتسالل صيصخت ةلاح يف §
  ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي الو ،ضرألا

 وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسيو تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت نكمي §
  ةيمدخلا تاهجلا هقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا

  فيصرلا بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال , دحاو رود : عافترالا §
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال

بادرسلا

  تادحولا ددعت 02.95

 قطانم ىلإ راقعلا فينصت رييغتب كلذو عقوملا ةيحالص ىلع ةيطيطخت هقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو تادحولا ددعتب حمسي
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو )RGc( ةينكسلا تاعمجملا

  رتم 30 نع اهيف علض رغصأ لوط لقي الا طرشبو عبرم رتم 1,500 نع راقعلا ةحاسم لقت ال1.

  عبرم رتم 500 نع ةدحاولا ةدحولا بيصن لقي ال2.

 فقاومل قطانم صيصخت ةلاح يف راتمأ 8 وأ قيرطلا بناج يف تارايسلل فقاوم ريفوت ةلاح يف رتم 11 ضرعب رمم ريفوتب مزلي3.
 ةعبتملا ريياعملا بسح تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب راقعلا نمض تارايسلا

 ةينكس ةدحو لكل راوزلل فقوم 1.5و ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت بلطتي4.

 راقعلل ةباوبو روس ريفوت بلطتي5.

 ةلصفنمو ةدحاو ةهج نم ةلصتم تادحو ةماقإب حمسي6.

  رتم 4 نع لقتال ةيفلخو ةيبناج تادادترا ريفوتو عراش ىلع لطملا ضرألا دح نم رتم 5 نع لقي ال يمامأ دادترا ريفوت بجي7.

 ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو ءاشنإب راقعلا كلام لفكتي8.

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملا يف ةدراولا ميسقتلا طورشل حرتقملا ميسقتلا ءافيتسا مدع ةلاح يف راقعلا ميسقتب حمسي ال9.
 .ةيذيفنتلا هتحئالو ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب 1994

 ميسقتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا عم حرتقملا ميسقتلا يشامت مدع ةلاح يف10.

  ينارمعلا طيطختلا نوئش ىدل )Master Plan( ططخم دامتعإ بلط ميدقت متي عبرم رتم 50,000 نع راقعلا ةحاسم ةدايز ةلاح يف11.
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 ةصاخلا تاطارتشالا 02.96

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
  ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
ةيكلم ةقيثو نم رثكأل

 يف ةينكسلا اليفلل ةيمامألا ةهجاولاب سراحلل مامحو ةفرغ ةفاضإب حمسي§
.عبرم رتم 1500 اهتحاسم زواجتت يتلا تاراقعلا

 لطت ذفاون ةيأ حتف مدع طرشب راقعلا دودح نمض دعاصملا ءانبب حمسي§
 .نيقصالملا ناريجلا ىلع ةرشابم

 ال ةبسنب للفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي§
 ءانبلا ةبسن نمض بستحي نأ ىلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم %15 ىدعتت
 ىعاريو طقف يسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
.ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

ىرخأ قفارم
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متعددة االستخدامات 

الباب الثالث
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03.10  فئات مناطق العمارات متعددة االستخدامات 
تتكــون المناطــق العمــارات متعــددة االســتخدامات مــن 14 فئــات موزعــه علــى فصــول كل فصــل 
يتضمــن االســتعماالت المســموح بهــا ونســب البنــاء واالرتــدادات واالرتفاعــات واالشــتراطات 

الخاصــة ضمــن فئــة التصنيــف .

03.20  االنشطة المسموحه ضمن فئات التصنيف 
يتم السماح بمزاولة االنشطة بعد الحصول على الموافقات الازمة .

مناطق العمارات متعددة االستخدامات

لامعتسالا قباوطلا  ءانبلا ةبسن  زمرلا     ةئفلا 

BA %1200 - ينكس/يرادإ/يراجت  1 أ تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم

BB %750 - ينكس/يرادإ/يراجت  2  ب تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم

BC %500 تامدخلاو فقاوملا+10 ينكس/يرادإ/يراجت  3 ج تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم

BD %360 تامدخلاو فقاوملا+6 ينكس/يرادإ/يراجت  4  د تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم

B4 %240 تامدخلاو فقاوملا+4 ينكس/يرادإ/يراجت  4 تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم
  قباوط

6 

B3 %180 تامدخلاو فقاوملا+3 ينكس/يرادإ/يراجت  3 تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم
  قباوط

7 

BR5 %500 تامدخلاو فقاوملا+5 ينكس/يرادإ/يراجت   تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم
 8  ةلصتملا

 يف ةيراجت ضراعم
 يضرألا قباطلا
 / نينازيملا قباطو
 يرادإ / ينكس

- 750% BB1  9 1 ب تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم

 قباطلا يف يراجت
 قباطو يضرألا
 / ينكس / نينازيملا
 يرادإ

- 750% BB2  10 2 ب تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم

GBA %240 8 يرادإ / ينكس  11 أ ءارضخلا تارامعلا قطانم

GBB %180 6 يرادإ / ينكس  12 ب ءارضخلا تارامعلا قطانم

GBC %140 4 يرادإ / ينكس  13 ج ءارضخلا تارامعلا قطانم

GBD %120 3 يرادإ / ينكس  14 د ءارضخلا تارامعلا قطانم
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مناطق العمارات متعددة االستخدامات

زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 

 ةراجتلا و عيبلا ةطشنأ1.

BA
,B

B,
BC

,B
D,

BH
,B

4,
B3

,B
R5

 ,B
B1

,B
B2

,G
BA

,G
BB

,G
BC

,G
BD

  تامادختسالا ةددعتم تارامعلا قطانم
 ب ، 1 ب، هلصتملا، قباوط 3، قباوط 4 ،ـه،د،ج،ب،أ

 د، ج ، ب ،أ ءارضخلا تارامعلا قطانم ،2

1-8 
 

 و يئاملا و يربلا لقنلا ةطشنأ .2
 امهب ةلصتملا تامدخلا

 و ةمعطألا تامدخ ةطشنأ .3
 تابورشملا

 رشنلا رود ةطشنأ .4

 تايجمربلا و مالفألا جاتنإ ةطشنأ .5

 ةرحلا قاوسألا تامدخ ةطشنأ .10

 ةينوناقلا ةطشنأ .11

 بئارضلا و ةبساحملا ةطشنأ .12

 تاقالعلا و بتاكملا ةطشنأ .13
 ةماعلا

 ةيسدنهلا ةطشنألا .14

 ثحبلا و ةدوجلا بتاكم ةطشنأ .15

 نالعإلا و ةياعدلا ةطشنأ .16

 ريوصتلا و ميمصتلا ةطشنأ .17

 تاراشتسالا و ةمجرتلا ةطشنأ .18

 ريجأتلا ةطشنأ .19

 ةلامعلا ديروت ةطشنأ .20

 ةيحايسلا بتاكملا و رفسلا ةطشنأ .21

 ةسارحلا و نمألا ةطشنأ .22

 ةنايصلا و فيظنتلا ةطشنأ .23

 بتاكملا معد ةطشنأ .24

 سبالملا يك و ليسغ ةطشنأ .25

 و ةيصخشلا ةيانعلا ةطشنأ .26
 ليمجتلا

 ريغ ىرخألا ةيصخشلا تامدخلا .27
 رخآ عضوم يف ةفنصملا

 ميظنتلاو قيسنتلا ةطشنأ .28
  ةيصخشلا تالفحلاو

 ةيميلعتلا ةطشنألا .29

 ةيحصلا ةطشنألا .30

 ةيضايرلا ةطشنألا .31
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03.30  الفصل األول | مناطق العمارات متعددة االستخدامات أ
03.31  االستعماالت 

يسمح في مناطق العمارات متعددة االستخدامات )أ( باالستعماالت السكنية، أو التجارية، 
أو اإلدارية، أو جميعها وال يسمح فيها بالفلل السكنية وذلك حسبما تبينه خرائط التصنيف 
المعتمدة، كما يسمح فيها بأنشطة محددة وفق ضوابط تضعها شئون التخطيط والتطوير 

العمراني، ما لم يتم تحديد خاف ذلك في خرائط التصنيف المعتمدة. 

BAمناطق العمارات متعددة االستخدامات أ

 ءانبلا بسن  03.32

ضرالا ةحاسم نم %1200 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

 هب حومسملا يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم %20 نع ديزت ال : ءانبلا ةبسن
 طيطختلا نوئش لبق نم اهديدحت متي ىنبملا ينطاق ةمدخل ةيراجت ةطشنأل صصخت : مادختسالا§

 ينارمعلا
 ىنبملا لخاد نم اهب صاخلا لخدملا اهل نوكي§
  ةدمتعملا ريياعملا بسح اهل ةمزاللا تارايسلا فقاوم ريفوت§
 نود لصفنم لكشب اهئانبل صيخرتلاب حمسُي الو ضرألا ةعطقل لماكلا ءانبلا نمض اهل صيخرتلا متي§

ىنبملا دوجو

يراجتلا لامعتسالا

 ةطشنألا تالامعتسال صصخت ،ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم %20 ىلع ديزت ال : ةيفاضإ ءانبلا ةبسن§
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
يضرالا قباطلا يف اهب حمسي ال§
 ةيهيفرتلا ةطشنألا تالامعتسال تارايسلا فقاومل ةصصخملا راودألا نم ءازجأ مادختساب حمسُي§

 ةيهيفرتلا ةطشنألا تالامعتسال اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحت نأ ىلع ىنبملا قحالمو
 ىنبملا قحالمو

 ةيهيفرتلا ةطشنألا
 و ةصاخلا قفارملاو
تامدخلا
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BAمناطق العمارات متعددة االستخدامات أ

 ءانبلا بسن  03.32

 ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي
 :ةيتآلا طباوضلل
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا§
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت§

 ىنبملا
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم بادرسلا
 طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي §

 فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا

بادرسلا

ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض رتم 3 نع اهضرع لقي يتلا تارمملا بسحت ال ةيلخادلا تارمملا

  تادادترالا  03.33

 دجوي ال§
 هردق ىصقأ دحب عراوشلا ةهج يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20
 يمامالا دادترالا

 تارممك مدختستو ةيفلخلاو ةيبناجلا تاهجاولا نم لكل ضرألا دح نم رتم 6 نع لقي ال§
  هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 ةهجاو لكل رتميتنس 60

 و  يبناجلا دادترالا
يفلخلا

  تارايسلا فقاوم 03.34

 رتم 100 لكل فقوم عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد ةفوقسملا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا ةبسن نم عبرم

 اذه نم رشع يناثلا بابلاب )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
ىرخألا تالامعتسالل ليلدلا

 وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودألاب وأ يضرالا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 اهعيمج

 نمض بسحت الو تاهجلا عيمج نم ضرالا دودح ىلع قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§
 امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن

 جورخ و لوخدل جرخم و لخدم حتف مزلي ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب اهريفوت ةلاح يف §
 ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنا رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا
 فقاوملا

تارايسلا فقاوم تابلطتم
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 ةصاخلا تاطارتشالا 03.35

 اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف بوجو
ةصاخ ملالسو دعاصمو لخادم تالامعتسالا ددعت لاح يف

 ضرألا ةحاسم نم %700 نع ديزت ال :ءانبلا ةبسن§
 عافتراب و رتم 3.60 ضرعب ناويل ثادحتسا طرشب دجوي ال :يمامألا دادترالا§

  رتم 5.80
 رتم 3 نع لقت ال :يفلخلا و يبناجلا دادترالا§
 بابلا نم )34( ةداملا يف حضوملا وحنلا ىلع تارايسلل فقاوم ريفوت§

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 ةقطنملا يف ةنئاكلا يضارألا
ةيسامولبدلا

اهتاحاسم عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا اهيلع قبطت

 عطق تاحاسم اهيف لقت يتلا تالاحلا
 يف ةدراولا تاحاسملا نع يضارألا
 )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا
 يضارألا ميسقت نأشب م1994 ةنسل
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا

 ليلدلا اذه نم ةدراولا رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ,رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا

 ةدراولا تاحاسملا نع ىنبم لكل ةددحملا ةحاسملا لقت الأ ىلع هيف حمسي§
 ميسقت نأشب م1994 ةنس )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف
 ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا

 راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي نأ ىلع§
 ًالبقتسم

 ضرألا ةعطق يف ىنبم نم رثكأ ءانب
ةدحاولا

 هنيبت امبسح وا تاهجاولا ةنجل نم هيفاضا تاقفاوم وا تاطارتشا بلطتت دق
ةدمتعملا فينصتلا طئارخ

 ةيسيئرلا عراوشلا ىلع ةعقاولا يضارالا
 ةيمها تاذ وا ةيويحلا عقاوملا يف وا
 ةينارمع

 راودألا عيمجب اهب حمسي§
 رودلا ةحاسم نم %70 ةبسنب ةيذيفنت بتاكم ىلع يوتحت نأ بجي§
 عبرم رتم 6 نع دحاولا بتكملا ةحاسم لقت ال§
 و ةمئاقلا ةطشنألا ةمدخل يفكت ثيحب بتاكم 4 لكل ةرايس فقوم ريفوت§

 ةحرتقملا
 ,ةعابط ةفرغ ,خبطم ،تاعامتجا ةفرغ، لابقتسا( لثم ةكرتشم تامدخ ريفوت§

 %30 تامدخلا ةبسن نوكت ثيحب بولطملا زكرملا ةمدخل )اهريغ و ,تامامح
رودلا ةحاسم نم

لامعألا زكارم

 تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب ةطشنألا نم ددع نمضتت يتلاو اهيف حمسي
راقعلا دودح نمض ةمئاقلا ةطشنألا عيمج ةمدخل يفكت ةكرتشملا لمعلا تاحاسم
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03.40  الفصل الثاني | مناطق العمارات متعددة االستخدامات ب
03.41  االستعماالت 

يسمح في مناطق العمارات متعددة االستخدامات )ب( باالستعماالت السكنية، أو التجارية، 
أو اإلدارية، أو جميعها وال يسمح فيها بالفلل السكنية وذلك حسبما تبينه خرائط التصنيف 
المعتمدة، كما يسمح فيها بأنشطة محددة وفق ضوابط تضعها شئون التخطيط والتطوير 

العمراني، ما لم يتم تحديد خاف ذلك في خرائط التصنيف المعتمدة. 

BBمناطق العمارات متعددة االستخدامات ب

 ءانبلا بسن  03.42

ضرالا ةحاسم نم %750 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

  يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم %20 نع ديزت ال : ءانبلا ةبسن
 لبق نم اهديدحت متي ىنبملا ينطاق ةمدخل ةيراجت ةطشنأل صصخت : مادختسالا§

 ينارمعلا طيطختلا نوئش
 ىنبملا لخاد نم اهب صاخلا لخدملا اهل نوكي§
  ةدمتعملا ريياعملا بسح اهل ةمزاللا تارايسلا فقاوم ريفوت§
 اهئانبل صيخرتلاب حمسُي الو ضرألا ةعطقل لماكلا ءانبلا نمض اهل صيخرتلا متي§

ىنبملا دوجو نود لصفنم لكشب

يراجتلا لامعتسالا

 صصخت ،ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم %20 ىلع ديزت ال : ةيفاضإ ءانبلا ةبسن§
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا تالامعتسال

 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
يضرالا قباطلا يف اهب حمسي ال§
 تالامعتسال تارايسلا فقاومل ةصصخملا راودألا نم ءازجأ مادختساب حمسُي§

 حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحت نأ ىلع ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا تالامعتسال اهب

 ةصاخلا قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا
تامدخلا و
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BBمناطق العمارات متعددة االستخدامات ب

 ءانبلا بسن  03.42
 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب لصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هءانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا§
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت §
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال §
 ةطشنألل صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال§

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا
 تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي §

 تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا

بادرسلا

ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض رتم 3 نع اهضرع لقي يتلا تارمملا بسحت ال ةيلخادلا تارمملا

  تادادترالا  03.43

 دجوي ال§
 يمامالا دادترالا رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب عراوشلا ةهج يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 تارممك مدختستو ضرألا دح نم رتم 4.50 نع لقي ال§
يبناجلا دادترالا رتميتنس 60 : يولعلا زوربلا§

  تارايسلل فقاوم وأ تارممك مدختستو ضرألا دح نم رتم 6 نع لقي ال§
يفلخلا دادترالا رتميتنس 60 : يولعلا زوربلا§

  تارايسلا فقاوم 03.44

 ةبسن نم عبرم رتم 100 لكل فقوم عقاوب ضرألا ةعطق لخاد ةفوقسملا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا

 اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
ىرخألا تالامعتسالل ليلدلا

 .اهعيمج وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 بسن نمض بسحت الو تاهجلا عيمج نم ضرالا دودح ىلع قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§

 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا
 تارايسلا جورخ و لوخدل جرخم و لخدم حتف مزلي ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب اهريفوت ةلاح يف§

 فقاوملا ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنا رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم

 فقاوم تابلطتم
تارايسلا
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BBمناطق العمارات متعددة االستخدامات ب

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.45

 لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو دعاصمو تالامعتسالا ددعت لاح يف

اهتاحاسم عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا اهيلع قبطت

 عطق تاحاسم اهيف لقت يتلا تالاحلا
 يف ةدراولا تاحاسملا نع يضارألا
 )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا
 يضارألا ميسقت نأشب م1994 ةنسل
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا

 يف ةدراولا تاحاسملا نع ىنبم لكل ةددحملا ةحاسملا لقت الأ ىلع حمسي§
 ميسقت نأشب م1994 ةنس )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا
 ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا

 راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي نأ ىلع§
ًالبقتسم

 ضرألا ةعطق يف ىنبم نم رثكأ ءانب
ةدحاولا

 ليلدلا اذه نم ةدراولا رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي§
 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ,رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا

 هنيبت امبسح وا تاهجاولا ةنجل نم هيفاضا تاقفاوم وا تاطارتشا بلطتت دق
ةدمتعملا فينصتلا طئارخ

 ةيسيئرلا عراوشلا ىلع ةعقاولا يضارالا
 ةيمها تاذ وا ةيويحلا عقاوملا يف وا
 ةينارمع

 راودألا عيمجب اهب حمسي§
 رودلا ةحاسم نم %70 ةبسنب ةيذيفنت بتاكم ىلع يوتحت نأ بجي§
 عبرم رتم 6 نع دحاولا بتكملا ةحاسم لقت ال§
 و ةمئاقلا ةطشنألا ةمدخل يفكت ثيحب بتاكم 4 لكل ةرايس فقوم ريفوت§

 ةحرتقملا
 ,ةعابط ةفرغ ,خبطم ،تاعامتجا ةفرغ، لابقتسا( لثم ةكرتشم تامدخ ريفوت§

 %30 تامدخلا ةبسن نوكت ثيحب بولطملا زكرملا ةمدخل )اهريغ و ,تامامح
رودلا ةحاسم نم

لامعألا زكارم

 تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب ةطشنألا نم ددع نمضتت يتلاو اهيف حمسي
راقعلا دودح نمض ةمئاقلا ةطشنألا عيمج ةمدخل يفكت ةكرتشملا لمعلا تاحاسم
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03.50  الفصل الثالث | مناطق العمارات متعددة االستخدامات ج
03.51  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات متعــددة االســتخدامات )ج( باالســتعماالت الســكنية، أو التجاريــة، 
أو اإلداريــة، أو جميعهــا وال يســمح فيهــا بالفلــل الســكنية وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف 
المعتمــدة، كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط والتطويــر 

العمرانــي مــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

BCمناطق العمارات متعددة االستخدامات ج

 ءانبلا بسن  03.52

ضرالا ةحاسم نم %600 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

  هب حومسملا يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم %20 نع ديزت ال :ءانبلا ةبسن
 نوئش لبق نم اهديدحت متي ىنبملا ينطاق ةمدخل ةيراجت ةطشنأل صصخت : مادختسالا§

 ينارمعلا طيطختلا
 ىنبملا لخاد نم اهب صاخلا لخدملا اهل نوكي§
  ةدمتعملا ريياعملا بسح اهل ةمزاللا تارايسلا فقاوم ريفوت§
 لكشب اهئانبل صيخرتلاب حمسُي الو ضرألا ةعطقل لماكلا ءانبلا نمض اهل صيخرتلا متي§

ىنبملا دوجو نود لصفنم

يراجتلا لامعتسالا

 تالامعتسال صصخت ،ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم %20 ىلع ديزت ال : ةيفاضإ ءانبلا ةبسن§
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
يضرالا قباطلا يف اهب حمسي ال§
 ةطشنألا تالامعتسال تارايسلا فقاومل ةصصخملا راودألا نم ءازجأ مادختساب حمسُي§

 تالامعتسال اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحت نأ ىلع ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا

 قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا
تامدخلا و ةصاخلا
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BCمناطق العمارات متعددة االستخدامات ج

 ءانبلا بسن  03.52

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 .ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل
 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا

بادرسلا

ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض رتم 3 نع اهضرع لقي يتلا تارمملا بسحت ال ةيلخادلا تارمملا

  تادادترالا  03.53

 دجوي ال§
 ىصقأ دحب عراوشلا ةهج يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 هردق
 يمامالا دادترالا

 تارممك مدختست ضرألا دح نم رتم 3.50 نع لقي ال§
يبناجلا دادترالا رتميتنس 60 ىصقأ دحب : يولعلا زوربلا§

 تارايسلل فقاوم وا تارممك مدختستو ضرألا دح نم رتم 5 نع لقي ال§
يفلخلا دادترالا رتميتنس 60 ىصقأ دحب : يولعلا زوربلا§

  تاعافترالا 03.54

 تامدخلا و تارايسلا فقاوم راودأ +  قباوط 10
 و تارايسلا فقاوم راودأ عافترا + رتم 50 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 تامدخلا
 و تارايسلا فقاوم راودأ عافترا + رتم 51.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 تامدخلا

عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو

 نوئش ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب ءانبلا ةبسنب مازتلالا متي نأ ىلع هيف حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاومو ينارمعلا طيطختلا

 فقسلا نم رثكأب ءانبلا عافترا ةدايز
هب حومسملا
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BCمناطق العمارات متعددة االستخدامات ج

تارايسلا فقاوم 03.55

 نم عبرم رتم 100 لكل فقوم عقاوب ضرألا ةعطق لخاد ةفوقسملا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا ةبسن

 اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
ىرخألا تالامعتسالل ليلدلا

 وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 .اهعيمج

 نمض بسحت الو تاهجلا عيمج نم ضرالا دودح ىلع قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن

 جورخ و لوخدل جرخم و لخدم حتف مزلي ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب اهريفوت ةلاح يف §
 ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنا رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا
 فقاوملا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

 ةصاخلا تاطارتشالا03.56

 دعاصمو لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو تالامعتسالا ددعت لاح يف

اهتاحاسم عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا اهيلع قبطت

 تاحاسم اهيف لقت يتلا تالاحلا
 تاحاسملا نع يضارألا عطق
 ةيذيفنتلا ةحئاللا يف ةدراولا
 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل

 يضارألا ميسقت نأشب م1994
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا

 ةحئاللا يف ةدراولا تاحاسملا نع ىنبم لكل ةددحملا ةحاسملا لقت الأ ىلع هب حمسي§
 ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994 ةنس )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا
 ميسقتب ةبغرلا لاح ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي نأ ىلع ريوطتلاو ريمعتلل
ًالبقتسم راقعلا

 ةعطق يف ىنبم نم رثكأ ءانب
ةدحاولا ضرألا

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 امك ،رتم 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي

 ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا وأ

 طئارخ هنيبت امبسح وأ تاهجاولا ةنجل تاهج نم ةيفاضإ تاقفاوم وأ تاطارتشا بلطتت دق
 .ةدمتعملا فينصتلا

 عراوشلا ىلع ةعقاولا يضارالا
 ةيويحلا عقاوملا يف وا ةيسيئرلا
 ةينارمع ةيمها تاذ وا

 راودألا عيمجب اهب حمسي§
 رودلا ةحاسم نم %70 ةبسنب ةيذيفنت بتاكم ىلع يوتحت نأ بجي§
 عبرم رتم 6 نع دحاولا بتكملا ةحاسم لقت ال§
 ةحرتقملا و ةمئاقلا ةطشنألا ةمدخل يفكت ثيحب بتاكم 4 لكل ةرايس فقوم ريفوت§
 و ,تامامح ,ةعابط ةفرغ ,خبطم ،تاعامتجإ ةفرغ، لابقتسا( لثم ةكرتشم تامدخ ريفوت§

رودلا ةحاسم نم %30 تامدخلا ةبسن نوكت ثيحب بولطملا زكرملا ةمدخل )اهريغ

لامعألا زكارم

 ةمدخل يفكت تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب ةطشنألا نم ددع نمضتت يتلاو اهيف حمسي
راقعلا دودح نمض ةمئاقلا ةطشنألا عيمج ةكرتشملا لمعلا تاحاسم
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03.60  الفصل الرابع | مناطق العمارات متعددة االستخدامات د
03.61  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات متعــددة االســتخدامات )د( باالســتعماالت الســكنية، أو التجاريــة، 
أو اإلداريــة، أو جميعهــا وال يســمح فيهــا بالفلــل الســكنية وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف 
المعتمــدة، كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط والتطويــر 

العمرانــي مــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 
 

BDمناطق العمارات متعددة االستخدامات د

 ءانبلا بسن  03.62

ضرالا ةحاسم نم %360 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم
 تالامعتسال صصخي ضرألا ةحاسم نم %60 ىلع ديزي ال دحاو رود ءانبب حمسي§

 تامدخلاو ةصاخلا قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا
  ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
 يضرألا قباطلا يف ةيهيفرتلا ةطشنالاب حمسي ال§
 نأ ىلع بادرسلا ءانثتساب فقاوملل ةصصخملا راودألا نم ءازجأ مادختساب حمسي§

 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا تالامعتسال اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بستحت
 ىنبملا

 ةطشنألا تالامعتسال صصخم رود
ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا

  هب حومسملا يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم %20 نع ديزت ال :ءانبلا ةبسن
 لبق نم اهديدحت متي ىنبملا ينطاق ةمدخل ةيراجت ةطشنأل صصخت : مادختسالا§

 ينارمعلا طيطختلا نوئش
 ىنبملا لخاد نم اهب صاخلا لخدملا اهل نوكي§
  ةدمتعملا ريياعملا بسح اهل ةمزاللا تارايسلا فقاوم ريفوت§
 اهئانبل صيخرتلاب حمسُي الو ضرألا ةعطقل لماكلا ءانبلا نمض اهل صيخرتلا متي§

ىنبملا دوجو نود لصفنم لكشب

يراجتلا لامعتسالا
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BDمناطق العمارات متعددة االستخدامات د

 ءانبلا بسن  03.62

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 :ةيتآلا
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §

 ىنبملا
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 .ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا

 ءانبلا ةبسن نمض رتم 3 نع اهضرع لقي يتلا ةيلخادلا تارمملا ةحاسم بسحت ال
ةيلكلا ةيلخادلا تارمملا

  تادادترالا  03.63

 دجوي ال§
 ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 عراوشلا ةهج رتم 1.20 هردق
 يمامالا دادترالا

 تارممك مدختست ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال§
يفلخلا و يبناجلا دادترالا رتميتنس 60 : يولعلا زوربلا§

  تاعافترالا 03.64

 تامدخلا و تارايسلا فقاوم راودأ +  قباوط 6
 فقاومل ةصصخملا قباوطلا عافترا + رتم30 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 تامدخلاو تارايسلا
 فقاومل ةصصخملا قباوطلا عافترا + رتم 31.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 تامدخلاو تارايسلا

عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 نوئش ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب ءانبلا ةبسنب مازتلالا متي نأ ىلع هيف حمسي
 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاومو ينارمعلا طيطختلا

 فقسلا نم رثكأب ءانبلا عافترا ةدايز
هب حومسملا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو
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تارايسلا فقاوم 03.65

 نم عبرم رتم 100 لكل فقوم عقاوب ضرألا ةعطق لخاد ةفوقسملا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا ةبسن

 نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
ىرخألا تالامعتسالل ليلدلا اذه

 وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 .اهعيمج

 نمض بسحت الو تاهجلا عيمج نم ضرالا دودح ىلع قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن

 جورخ و لوخدل جرخم و لخدم حتف مزلي ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب اهريفوت ةلاح يف§
 ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنا رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا
 فقاوملا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

BDمناطق العمارات متعددة االستخدامات د

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.66

 لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو دعاصمو تالامعتسالا ددعت لاح يف

اهتاحاسم عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا اهيلع قبطت

 عطق تاحاسم اهيف لقت يتلا تالاحلا
 يف ةدراولا تاحاسملا نع يضارألا
 )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا
 يضارألا ميسقت نأشب م1994 ةنسل
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا

 ةدراولا تاحاسملا نع ىنبم لكل ةددحملا ةحاسملا لقت الأ ىلع هب حمسي§
 ميسقت نأشب م1994 ةنس )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف
 ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي نأ ىلع ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا
 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح ةيذيفنتلا

 ضرألا ةعطق يف ىنبم نم رثكأ ءانب
ةدحاولا

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا

 امبسح وأ تاهجاولا ةنجل تاهج نم ةيفاضإ تاقفاوم وأ تاطارتشا بلطتت دق
ةدمتعملا فينصتلا طئارخ هنيبت

 ةيسيئرلا عراوشلا ىلع ةعقاولا يضارالا
 ةيمها تاذ وا ةيويحلا عقاوملا يف وا
 ةينارمع

 راودألا عيمجب اهب حمسي§
 رودلا ةحاسم نم %70 ةبسنب ةيذيفنت بتاكم ىلع يوتحت نأ بجي§
 عبرم رتم 6 نع دحاولا بتكملا ةحاسم لقت ال§
 و ةمئاقلا ةطشنألا ةمدخل يفكت ثيحب بتاكم 4 لكل ةرايس فقوم ريفوت§

 ةحرتقملا
 ,ةعابط ةفرغ ,خبطم ،تاعامتجإ ةفرغ، لابقتسا( لثم ةكرتشم تامدخ ريفوت§

 %30 تامدخلا ةبسن نوكت ثيحب بولطملا زكرملا ةمدخل )اهريغ و ,تامامح
رودلا ةحاسم نم

لامعألا زكارم

 تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب ةطشنألا نم ددع نمضتت يتلاو اهيف حمسي
راقعلا دودح نمض ةمئاقلا ةطشنألا عيمج ةمدخل يفكت ةكرتشملا لمعلا تاحاسم
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03.70  الفصل الخامس | مناطق العمارات متعددة االستخدامات 4 طوابق
03.71  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات متعــددة االســتخدامات 4 طوابــق باالســتعماالت الســكنية أو 
التجاريــة أو اإلداريــة أو جميعهــا وال يســمح فيهــا بالفلــل الســكنية وذلــك حســبما تبينــه خرائــط 
التصنيــف المعتمــدة، كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط 

ــط التصنيــف المعتمــدة.  ــك فــي خرائ ــد خــاف ذل ــم تحدي ــم يت ــي، مــا ل العمران

B4مناطق العمارات متعددة االستخدامات 4 طوابق

 ءانبلا بسن  03.72

ضرالا ةحاسم نم %240 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

 صصخي ضرألا ةحاسم نم %60 ىلع ديزي ال دحاو رود ءانبب حمسي§
 تامدخلاو ةصاخلا قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا تالامعتسال

  ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
 يضرألا قباطلا يف ةيهيفرتلا ةطشنالاب حمسي ال§

 ةطشنألا تالامعتسال صصخم رود
ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا
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B4مناطق العمارات متعددة االستخدامات 4 طوابق

 ءانبلا بسن  03.72

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 :ةيتآلا
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §

 ىنبملا
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 .ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
تارايسلا

بادرسلا

  اهل صصخت ضرألا ةحاسم نم %15 يضرألا رودلاب ةيفاضإ ةبسنب حمسي§
اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

 عم سراح ةفرغو لابقتسا ةلاص
ىنبملل قفارم

  تادادترالا  03.73

  رتم 3 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 رتم 2 و ةيمهأ رثكألا عراشلا ةهج نم رتم 3 نع لقي ال : نيعراش ىلع راقعلا§

 يعرفلا عراشلل
 ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 يعرفلا عراشلل رتم 1 و رتم 1.20 هردق

 يمامالا دادترالا

 ةاشملل تارممك مدختست ةيبناجلا ةهجاولل ضرألا دح نم رتم 2 نع لقي ال§
يفلخلاو يبناجلا دادترالا حمسي ال :يولعلا زوربلا§

  تاعافترالا 03.74

 تامدخلا و تارايسلا فقاوم قباوط +  قباوط 4
 فقاومل ةصصخملا قباوطلا عافترا + رتم 20 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 تامدخلاو تارايسلا
 فقاومل ةصصخملا قباوطلا عافترا + رتم 21.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 تامدخلاو تارايسلا

 عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو
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B4مناطق العمارات متعددة االستخدامات 4 طوابق

تارايسلا فقاوم 03.75

 1.25 عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد ةفوقسملا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ةينكسلا ققشلل ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل فقوم ينكسلا لامعتسالل

 بابلاب )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
 ىرخالا تالامعتسالل ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 .اهعيمج وأ بادرسلاب وأ

 فقاوم بسحت الو ،تاهجلا عيمج نم ضرألا دودح ىلع اهئانبب حمسي§
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا

 جرخم و لخدم حتف مزلي ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب اهريفوت ةلاح يف§
 رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا جورخ و لوخدل
 فقاوملا ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.76

عبرم رتم 80 نع لقت ال ةدحاولا ةقشلا ةحاسم

 لصف ىلإ ةجاحلا نود تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف مزلي
ملالسلاو دعاصملاو لخادملا تالامعتسالا ددعت لاح يف

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا
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03.80  الفصل السادس | مناطق العمارات متعددة االستخدامات 3 طوابق
03.81  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات متعــددة االســتخدامات 3 طوابــق باالســتعماالت الســكنية أو 
التجاريــة أو اإلداريــة أو جميعهــا وال يســمح فيهــا بالفلــل الســكنية وذلــك حســبما تبينــه خرائــط 
التصنيــف المعتمــدة، كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط 

ــط التصنيــف المعتمــدة.  ــك فــي خرائ ــد خــاف ذل ــم تحدي ــم يت ــي، مــا ل العمران

B3مناطق العمارات متعددة االستخدامات 3 طوابق

 ءانبلا بسن  03.82

ضرالا ةحاسم نم %180 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

 تالامعتسال صصخي ضرألا ةحاسم نم %60 ىلع ديزي ال دحاو رود ءانبب حمسي§
 تامدخلاو ةصاخلا قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا

  ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال
 يضرألا قباطلا يف ةيهيفرتلا ةطشنالاب حمسي ال§

 ةطشنألا تالامعتسال صصخم رود
ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا
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B3مناطق العمارات متعددة االستخدامات 3 طوابق

  ءانبلا بسن  03.82

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 :ةيتآلا
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §

 ىنبملا
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 .ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا

  اهل صصخت ضرألا ةحاسم نم %15 يضرألا رودلاب ةيفاضإ ةبسنب حمسي§
اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

 قفارم عم سراح ةفرغو لابقتسا ةلاص
ىنبملل

  تادادترالا  03.83

 يمامألا ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
 هيلع لخادم حتفب حمسي قيرط وأ عراش ىلع ةلطملا ةهجاولل

 رتم 2 و ةيمهأ رثكألا عراشلا ةهج نم رتم 3 نع لقي ال : نيعراش ىلع راقعلا§
 يعرفلا عراشلل

 ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§
 يعرفلا عراشلل رتم 1 و رتم 1.20 هردق

 يمامالا دادترالا

 ةاشملل تارممك مدختستو ةيبناجلا ةهجاولل ضرألا دح نم رتم 2 نع لقي ال§
يفلخلاو يبناجلا دادترالا حمسي ال :يولعلا زوربلا§

  تاعافترالا 03.84

 تامدخلا و تارايسلا فقاومل ةصصخملا قباوطلا +  قباوط 3
 فقاومل ةصصخملا قباوطلا عافترا + رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 تامدخلاو تارايسلا
 فقاومل ةصصخملا قباوطلا عافترا + رتم 16.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 تامدخلاو تارايسلا

 عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو
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B3مناطق العمارات متعددة االستخدامات 3 طوابق

تارايسلا فقاوم 03.85

 كلذو ضرألا ةعطق لخاد )تاجاركلا( ةفوقسملا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ةينكسلا ققشلل ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل فقوم 1.25 عقاوب ينكسلا لامعتسالل

 بابلاب )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
 ىرخالا تالامعتسالل ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 .اهعيمج وأ بادرسلاب وأ

 فقاوم بسحت الو ،تاهجلا عيمج نم ضرألا دودح ىلع اهئانبب حمسي§
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا

 جرخم و لخدم حتف مزلي ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب اهريفوت ةلاح يف§
 رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا جورخ و لوخدل
 فقاوملا ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.86

عبرم رتم 80 نع لقت ال ةدحاولا ةقشلا ةحاسم

 لخادملا لصف ىلإ ةجاحلا نود تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا ءازجألا لصف
ملالسلاو دعاصملاو تالامعتسالا ددعت لاح يف

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا
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BR5مناطق العمارات متعددة االستخدامات المتصلة

03.90  الفصل السابع | مناطق العمارات متعددة االستخدامات المتصلة
03.91  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات متعــددة االســتخدامات المتصلة باالســتعماالت التجاريــة أو اإلدارية 
أو الســكنية أو جميعهــا وال يســمح فيهــا بالفلــل الســكنية وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف 
المعتمــدة. كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط العمرانــي، 

مــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  03.92

ضرالا ةحاسم نم %500 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %100 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

 ضرألا ةحاسم نم %60 نع ديزي ال§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال§
 يضرألا قباطلا يف ةيهيفرتلا ةطشنألاب حمسي ال§

 تالامعتسال رود
 ةيهيفرتلا ةطشنألا
ىنبملا قحالمو

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 .ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل
 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا

بادرسلا
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 ءانبلا بسن  03.92

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 :ةيتآلا
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §

 ىنبملا
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 .ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
تارايسلا

بادرسلا

  تادادترالا  03.93

 يمامالا دادترالا دجوي ال

 و ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت متي راجلا ىلع لطت تاحتف لمع ةلاح يف و دجوي ال
 يبناجلا دادترالا ينابملا ميظنت نوناقل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امبسح )ةيجراخ

 و ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت متي راجلا ىلع لطت تاحتف لمع ةلاح يف و دجوي ال
يفلخلا دادترالا ينابملا ميظنت نوناقل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امبسح )ةيجراخ

  تاعافترالا 03.94

 تامدخلا و تارايسلا فقاوم راودأ +  قباوط 5
 فقاومل ةصصخملا راودألا عافترا + رتم 25 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 تامدخلا و تارايسلا
 فقاومل ةصصخملا راودألا عافترا + رتم 26.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 تامدخلا و تارايسلا

 عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو
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  تارايسلا فقاوم 03.95

ةينكسلا ققشلا اهل ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل فقوم 1.667 ريفوت مزلي

 ةيئانبلا تاحطسملل عبرم رتم 100 لكل فقوم عقاوب ةيفاضإ فقاوم ريفوت مزلي
ىرخألا تالامعتسالا ىرخألا تالامعتسالل ةصصخملا

 ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 تاهجلا عيمج نم ضرألا دودح ىلع اهئانبب حمسيو ،اهعيمج وأ بادرسلاب وأ

 امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت ال§
 مزليف ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب تارايسلا فقاوم ريفوت ةلاح يف§

 نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا جورخو لوخدل جرخمو لخدم حتف
 فقاوملا ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنإ رصانعب تاهجاولا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.96

عبرم رتم 60 نع لقت ال ةقشلا ةحاسم

 لصف ىلإ ةجاحلا نود تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي
ملالسلاو دعاصملاو لخادملا تالامعتسالا ددعت لاح يف

 نزاخملا وأ ةيراجتلا تامادختسالل هلالغتساب حمسي§
 فقاومب ةقلعتملا ماكحألاب لالخالا مدع عم ءانبلا ةبسن نمض هباسح متي§

 ةمزاللا تارايسلا
بادرسلا

هيلع حتفلاب حمسي يذلاو ةيمهأ رثكألا عراشلا ىلع يراجتلا حتفلاب حامسلا متي عراش نم رثكأ ىلع راقعلا عوقو لاح يف

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا
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03.100  الفصل الثامن | مناطق العمارات متعددة االستخدامات ب 1
03.101  االستعماالت 

- يســمح باالســتعمال التجــاري )معــارض تجاريــة( فقــط فــي الطابــق األرضــي وطابــق الميزانيــن مــن 
ــة  ــم المعتمــد أو بعمــق الملكي ــر  مقاســًا مــن خــط التنظي الواجهــة الرئيســية وبعمــق ال يقــل عــن 18 مت
أيهمــا أكبــر وذلــك فــي المبانــي المطلــة علــى شــارع الملــك محمــد الســادس والشــارعين رقمــي 2809 

و2819 والطريقيــن رقمــي 38 و40.
- يسمح بتعدد االستعماالت السكنية أو اإلدارية أو جميعها في الطابق األول وما يعلوه من طوابق.

- أال يســتعمل شــارع الخدمــة الخلفــي إال كمنطقــة مداخــل ومواقــف ســيارات وللشــحن والتفريــغ ومخــارج 
للطوارئ.

 ءانبلا بسن  03.102

ضرالا ةحاسم نم %750 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

يضرألا رودلا ةحاسم نم %70 ىلع هتبسن ديزت الأ ىلع نينازيم رود ءانبب حمسي نينازيملا

عبرم رتم 100 نع هتحاسم لقت ال ضرعملا
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  تادادترالا  03.103

 كلملا عراش ىلع ةلطملا يضارألا يف يمامألا ضرألا دح ىلع ءانبلاب حمسي
 ،40و 38 يمقر نيقيرطلاو ،2819و 2809 يمقر نيعراشلاو سداسلا دمحم
 اهنوك ةلاح يف ةيلخادلا ةاشملا تارمم ىلع ةلطملا تاهجاولل ةبسنلاب كلذكو
 ىنبملل ةيسيئرلا ةهجاولا

 يمامالا دادترالا

 لـطملا يبناـجلا ضرألا دـح نـمرـتم 4.50 نـع لـقت ال ةفاـسم دعب ءانبلاب حمسي
.راجلل قصالملا وأ يبناجلا قيرطلا ىلع  يبناجلا دادترالا

 ،يفلخلا ضرألا دح نم رتم 6 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسي
 فقاومك لمعتست يتلا راودألا يف طقف ةحاسملا هذه لامعتساب حمسيو
 نيررقملا تاعافترالاو ءانبلا بسن نمض اهتحاسم بسحت الو ،تارايسلل

يفلخلا دادترالا

 ءانبلا بسن  03.102

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 :ةيتآلا
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §

 ىنبملا
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا

 اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض اهل ةلمعتسملا تاحاسملا بسحت ال§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم %20 زواجتت ال§

 ةصاخلا قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا
تامدخلاو

  تاعافترالا 03.104

 ًاساقم رتم 7.50 ًاعم نينازيملا قباطو يضرألا قباطلا فقس عافترا نوكي نأ
نينازيملا قباطو يضرألا قباطلا فقس نينازيملل يئاشنإلا فقسلا تاطالب لفسأ ىتح فيصرلا بوسنم نم

 بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا
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  تارايسلا فقاوم 03.105

 100 لكل فقوم عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم ينكسلا لامعتسالل

 بابلاب )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
 ىرخالا تالامعتسالل ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 راودالاب وأ يضرالا رودلاب امإ  ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 .اهعيمج وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا

 ،تاهجلا عيمج نم ضرألا دودح ىلع قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو

 ةمدخلا عراش ىلع تارايسلا فقاومل نيلصفنم جرخمو لخدم ريفوت مزلي§
 يفلخلا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.106

 لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو دعاصمو تالامعتسالا ددعت لاح يف

عبرم رتم 100 نع لقت ال  ةيرادالا وأ ةينكسلا ةدحولا ةحاسم

حمسي ال ضرألا دودح ىلع ينابملل يجراخ روس

اهتاحاسم عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا اهيلع قبطت

 عطق تاحاسم اهيف لقت يتلا تالاحلا
 يف ةدراولا تاحاسملا نع يضارألا
 )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا
 يضارألا ميسقت نأشب م1994 ةنسل
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا
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03.110  الفصل التاسع | مناطق العمارات متعددة االستخدامات ب 2
03.111  االستعماالت 

- يســمح باالســتعمال التجــاري فقــط فــي الطابــق األرضــي وطابــق الميزانيــن مــن الواجهــة الرئيســية 
ــة وممــرات  ــة علــى الســاحات الداخلي ــك للمبانــي المطل ــر مــن حــد األرض وذل وبعمــق ال يقــل عــن 6 مت

المشــاة.
- يسمح بتعدد االستعماالت السكنية أو اإلدارية أو جميعها في الطابق األول وما يعلوه من طوابق.

- ال يســمح باســتعمال منطقــة االرتــداد بالطابــق األرضــي المطــل على شــارع الخدمــة الخلفي إال كمواقف 
للســيارات، وللشحن والتفريغ.

 ءانبلا بسن  03.112

ضرالا ةحاسم نم %750 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل
 ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم

بادرسلا

 اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض اهل ةلمعتسملا تاحاسملا بسحت ال§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم %20 زواجتت ال§

 قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا
تامدخلاو ةصاخلا
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  تادادترالا  03.113

 دجوي ال : نينازيملاو يضرألا قباطلا§
 لطملا يمامألا ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال : هولعي امو لوألا قباطلا§

 ةيلخادلا ةاشملا تارممو ةيلخادلا تاحاسلا ىلع
 يمامالا دادترالا

 دجوي ال : نينازيملاو يضرألا قباطلا§
.رتم 4.5 نع لقي ال : هولعي امو لوألا قباطلا§  يبناجلا دادترالا

 طقف ةحاسملا هذه لامعتساب حمسيو ،يفلخلا ضرالا دح نم رتم 6 نع لقي ال
 نمض اهتحاسم بستحت الو ،تارايسلل فقاومك لمعتست يتلا راودألا يف
 نيررقملا تاعافترالاو ءانبلا بسن

يفلخلا دادترالا

  تاعافترالا 03.114

 ًاساقم رتم 7.50 ًاعم نينازيملا قباطو يضرألا قباطلا فقس عافترا نوكي نأ
نينازيملا قباطو يضرألا قباطلا فقس نينازيملل يئاشنإلا فقسلا تاطالب لفسأ ىتح فيصرلا بوسنم نم

 بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

تارايسلا فقاوم 03.115

 100 لكل فقوم عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم ينكسلا لامعتسالل

 بابلا نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي
 ىرخالا تالامعتسالل ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 راودالاب وأ يضرالا رودلاب امإ  ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 .اهعيمج وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا

 عيمج نم ضرألا دودح ىلع قباوطلا ددعتم تارايسلا فقاوم ءانبب حمسي§
 حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ،تاهجلا
 امهب

 ةمدخلا عراش ىلع تارايسلا فقاومل نيلصفنم جرخمو لخدم ريفوت مزلي§
 يفلخلا

تارايسلا فقاوم تابلطتم

 ةصاخلا تاطارتشالا 03.116

 لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو دعاصمو تالامعتسالا ددعت لاح يف

عبرم رتم 100 نع لقت ال ةيرادالا وأ ةينكسلا ةدحولا ةحاسم

حمسي ال ضرألا دودح ىلع ينابملل يجراخ روس
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03.120  الفصل العاشر | مناطق العمارات الخضراء أ
03.121  االستعماالت 

ــا  ــة أو كليهمــا كم يســمح فــي مناطــق العمــارات الخضــراء )أ( باالســتعماالت الســكنية أو اإلداري
ــم  ــم يت ــا ل ــي، م ــط العمران ــا شــئون التخطي ــط تضعه ــددة وفــق ضواب ــا بأنشــطة مح يســمح فيه

ــف المعتمــدة.  ــط التصني ــك فــي خرائ ــد خــاف ذل تحدي

 ءانبلا بسن  03.122

ضرالا ةحاسم نم %240 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %30 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملل صصخي رود ءانبب حمسي§
  .ضرألا ةحاسم نم %30 نع ءانبلا حطسم ديزي ال§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال§
 يضرألا قباطلا يف ةيهيفرتلا ةطشنألاب حمسي ال§

 ةطشنألاو قفارملل رود
ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل
 ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم

بادرسلا
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  تادادترالا  03.123

  قيرط وأ عراش ىلع ةلطملا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح نم رتم 10 نع لقي ال§
 دحب يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 ةردق ىصقأ
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

 يمامالا دادترالا

 يبناجلا ضرالا دح نم رتم 5 نع لقي ال§
 حمسي ال : يولعلا زوربلا§
 ةاشملل تارممكو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يبناجلا دادترالا

 يفلخلا ضرالا دح نم رتم 15 نع لقي ال§
 دحب يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 هردق ىصقأ
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يفلخلا دادترالا

  تاعافترالا 03.124

 قباوط 8
 رتم23 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 33.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عافترا ىصقا

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

 ةطشنألاو قفارملا رود عافترا رتم 4 نع ديزي ال
ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا

  تارايسلا فقاوم 03.125

 لقأ وأ عبرم رتم 150 اهتحاسم ةقش لكل فقوم§
 عبرم رتم 150 اهتحاسم زواجتت ةقش لكل نيفقوم§
 ،اهعيمج وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودالاب وأ يضرالا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§

 هب حومسملا عافترالا نمض تارايسلا فقاوم بسحتالو قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي امك

ةينكسلا ققشلل

 عبرم رتم 100 لكل فقاوم 4 نع تارايسلا فقاوم ددع لقي الأ ىلع يرادإ بتكم لكل فقوم ريفوت مزلي
ةيرادإ بتاكم بتاكملل ةصصخملا ةحاسملا نم
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 ةصاخلا تاطارتشالا 03.126

 ضرألا ةحاسم نم %65 نع لقت ال
 ضرألا ةحاسم نم %60 ىلع لقت ال : ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا§
 ضرألا ةحاسم نم %10 ىلع ديزت ال : ءارضخلا تاحطسملل ةصصخملا ةحاسملا§

 ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا
ءارضخلا تاحطسملاو

 دعاصمو لخادم اهل صصخي نأ ىلع ةيرادالا تالامعتسالا نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو تالامعتسالا ددعت لاح يف

 ريياعملا بسح تارايس فقاوم ريفوت عم ًاعبرم ًارتم 70 نع ةيبتكملا ةدحولا ةحاسم لقت ال
ةدمتعملا ةيرادالا بتاكملا

ةيلكلا ءانبلا ةحاسم نم %20 نع زواجتت ال
 ةطشنألل ةلمعتسملا تاحاسملا
ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 امك ،رتم 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي

 ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا وأ
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03.130  الفصل الحادي عشر | مناطق العمارات الخضراء ب
03.131  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات الخضــراء )ب( باالســتعماالت الســكنية أو اإلداريــة أو كليهمــا وذلــك 
حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محددة وفــق ضوابط تضعها 

شــئون التخطيــط العمرانــي، مــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  03.132

ضرالا ةحاسم نم %180 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %30 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

  .ضرألا ةحاسم نم %30 نع ءانبلا حطسم ديزي ال§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال§

 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود
ىنبملا قحالمو

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 :ةيتآلا
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §

 ىنبملا
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا
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  تادادترالا  03.133

 يمامألا ضرألا دح نم رتم 10 نع لقي ال§
 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 ةردق ىصقأ دحب
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

 يمامالا دادترالا

 يبناجلا ضرالا دح نم رتم 5 نع لقي ال§
 حمسي ال : يولعلا زوربلا§
 ةاشملل تارممكو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يبناجلا دادترالا

 يفلخلا ضرالا دح نم رتم 15 نع لقي ال§
 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يفلخلا دادترالا

  تاعافترالا 03.134

  قباوط 6
 رتم03 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 31.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا رتم 4 نع ديزي ال
ىنبملا قحالمو

  تارايسلا فقاوم 03.135

 100 لكل فقوم عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم

 نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي§
 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا

 وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودألاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 اهعيمج

 ىلع طقف ءانبلا حطسم نمض ةعقاولا يضرالا قباطلاب فقاوملاب حمسي§
 اهب حومسملا تاعافترالا نمض بسحت الأ

ىرخالا تالامعتسالل
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 ةصاخلا تاطارتشالا 03.136

 ضرألا ةحاسم نم %70 نع لقت ال
 ةحاسم نم %60 : ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا§

 ضرألا
 ضرألا ةحاسم نم %10 : ةفوقسملا ريغ تارمملل ةصصخملا ةحاسملا§

 ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا
 تارمملاو ءارضخلا تاحطسملاو
ةفوقسملا ريغ تاقرطلاو

ةيلكلا ءانبلا ةحاسم نم %20 نع زواجتت ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألل ةلمعتسملا تاحاسملا
تامدخلاو ةصاخلا قفارملاو

 اهل صصخي نأ ىلع ةيرادإلا تالامعتسالا نع ةينكسلا ءازجألا لصف مزلي
ةصاخ ملالسو دعاصمو لخادم تالامعتسالا ددعت لاح يف

ةيرادالا وأ ةينكسلا ةدحولا ةحاسم عبرم رتم 100 نع لقت ال

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا
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03.140  الفصل الثاني عشر | مناطق العمارات الخضراء ج
03.141  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات الخضــراء )ج( باالســتعماالت الســكنية أو اإلداريــة أو كليهمــا وذلــك 
حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محددة وفــق ضوابط تضعها 

شــئون التخطيــط العمرانــي، مــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  03.142

ضرالا ةحاسم نم %140 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %35 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

  .ضرألا ةحاسم نم %35 نع ءانبلا حطسم ديزي ال§
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود
ىنبملا قحالمو

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا
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  تادادترالا  03.143

 وأ عراش ىلع ةلطملا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح نم رتم 10 نع لقي ال§
  قيرط

 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§
 رتم 1.20 ةردق ىصقأ دحب

 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

 يمامالا دادترالا

 يبناجلا ضرالا دح نم رتم 5 نع لقي ال§
 حمسي ال : يولعلا زوربلا§
 ةاشملل تارممكو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يبناجلا دادترالا

 يفلخلا ضرالا دح نم رتم 15 نع لقي ال§
 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يفلخلا دادترالا

  تارايسلا فقاوم 03.145

 100 لكل فقوم عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم

 نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي§
 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا

 وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودألاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 ءانبلا حطسم نمض ةعقاولا يضرالا قباطلاب فقاوملاب حمسيو ،اهعيمج
 اهب حومسملا تاعافترالا نمض بسحت الأ ىلع طقف

ىرخالا تالامعتسالل

  تاعافترالا 03.144

  قباوط 4
 رتم 20 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 21.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو
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 ةصاخلا تاطارتشالا 03.146

 ضرألا ةحاسم نم %65 نع لقت ال
 نم %55 نع لقت ال: ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا§

 ضرألا ةحاسم
 ضرألا ةحاسم نم %10 : ةفوقسملا ريغ تارملل ةصصخملا ةحاسملا§

 ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا
 تارمملاو ءارضخلا تاحطسملاو
ةفوقسملا ريغ تاقرطلاو

ةيلكلا ءانبلا ةحاسم نم %20 نع زواجتت ال  ةيهيفرتلا ةطشنألل ةلمعتسملا تاحاسملا
ىنبملا قحالمو

 لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف مزلي
تالامعتسالا ددعت لاح يف ةصاخ ملالسو دعاصمو

عبرم رتم 100 نع لقت ال ةيرادالا وأ ةينكسلا ةدحولا ةحاسم

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا
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03.150  الفصل الثالث عشر | مناطق العمارات الخضراء د
03.151  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق العمــارات الخضــراء )د( باالســتعماالت الســكنية أو االداريــة أو كليهمــا وذلــك 
حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. كمــا يســمح فيهــا بأنشــطة محددة وفــق ضوابط تضعها 

شــئون التخطيــط العمرانــي، مــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

 ءانبلا بسن  03.152

ضرالا ةحاسم نم %120 نع ديزت ال  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %40 نع ديزت ال رود يأل ءانبلا حطسم

  .ضرألا ةحاسم نم %40 نع ءانبلا حطسم ديزي ال§
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود
ىنبملا قحالمو

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع هئانبب حمسي
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا §
 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت  §
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال§
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال §

 ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع
 

بادرسلا
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  تادادترالا  03.153

 وأ عراش ىلع ةلطملا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح نم رتم 10 نع لقي ال§
  قيرط

 حمسي ال  : يولعلا زوربلا§
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

 يمامالا دادترالا

 يبناجلا ضرالا دح نم رتم 5 نع لقي ال§
 حمسي ال : يولعلا زوربلا§
 ةاشملل تارممكو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يبناجلا دادترالا

 يفلخلا ضرالا دح نم رتم 15 نع لقي ال§
 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي : يولعلا زوربلا§

 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب
 ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختست§

يفلخلا دادترالا

  تاعافترالا 03.154

 قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 16.50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عافترا ىصقا

 بوسنم نم رتم 1.50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 رتم 4 نع ديزي ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملا رود عافترا
ىنبملا قحالمو

  تارايسلا فقاوم 03.155

 100 لكل فقوم عقاوب كلذو ضرألا ةعطق لخاد تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
ينكسلا لامعتسالل ءانبلا ةحاسم نم عبرم رتم

 نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي§
 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا

 وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودألاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي§
 ءانبلا حطسم نمض ةعقاولا يضرالا قباطلاب فقاوملاب حمسيو ،اهعيمج
 اهب حومسملا تاعافترالا نمض بسحت الأ ىلع طقف

ىرخالا تالامعتسالل
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 ةصاخلا تاطارتشالا 03.156

 ضرألا ةحاسم نم %60 نع لقت ال
 نم %60 نع لقت ال : ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا§

 ضرألا ةحاسم
 نم %10 نع ديزت ال : ةفوقسملا ريغ تارمملل ةصصخملا ةحاسملا§

 ضرألا ةحاسم

 ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا
 تارمملاو ءارضخلا تاحطسملاو
ةفوقسملا ريغ تاقرطلاو

ةيلكلا ءانبلا ةحاسم نم %20 نع زواجتت ال
 ةيهيفرتلا ةطشنألل ةلمعتسملا تاحاسملا
ىنبملا قحالمو

 لخادم اهل صصخي نأ ىلع تالامعتسالا يقاب نع ةينكسلا راودألا لصف مزلي
 ةصاخ ملالسو دعاصمو
 

تالامعتسالا ددعت لاح يف

عبرم رتم 100 نع لقت ال§ ةيرادالا وأ ةينكسلا ةدحولا ةحاسم

 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت§
 1,20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم§

ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي امك ،رتم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا



78

المناطق الصناعية

الباب الرابع
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04.10  فئات المناطق الصناعية
13 فئــات موزعــه علــى فصــول كل فصــل يتضمــن  المبانــي الصناعيــة مــن  تتكــون مناطــق 
االســتعماالت المســموح بهــا ونســب البنــاء واالرتــدادات واالرتفاعــات واالشــتراطات الخاصــة 

ضمــن فئــة التصنيــف  .

المناطق الصناعية

لامعتسالا قباوطلا  ءانبلا ةبسن  زمرلا     ةئفلا 

DA _ - يرادإ/يراجت  1 أ ةيجاتنإلا ةيعانصلا قطانملا

DB %240 فقاوم + 4 يرادإ/يراجت  2 ب ةيجاتنإلا ةيعانصلا قطانملا

LD %240 فقاوم + 4 ينكس/يرادإ/يراجت  3 ةفيفخلا تاعانصلا قطانم

WS %240 فقاوم + 4 يرادإ/يراجت  4 ةنايصلا تامدخ و شرولا قطانم

S %180 فقاوم + 3 يرادإ/يراجت  5 ةيمدخ قطانم

WHS %180 فقاوم + 3 يرادإ/يراجت  6 تاعدوتسملا و نزاخملا

LT %180 فقاوم + 3 يرادإ/يراجت  7 ةفيفخلا ةطشنألا قطانم

CIR -  - يمدخ/يراجت  8 تارايسلا صحف زكارم

IND A _ _ يرادإ/يراجت  9 أ ةيعانصلا عيراشملا قطانم

IND B _ _ يرادإ/يراجت  10 ب ةيعانصلا عيراشملا قطانم

IND C _ _ يرادإ/يراجت  11 ج ةيعانصلا عيراشملا قطانم

IND D _ _ يرادإ/يراجت  12 د ةيعانصلا عيراشملا قطانم

LR %240 6 قباوط يراجت/ينكس  13 لامعلا نكس قطانم
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04.20  االنشطة المسموحه ضمن فئات التصنيف 
يتم السماح بمزاولة االنشطة بعد الحصول على الموافقات الازمة .

المناطق الصناعية

زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 

 ماخلا طفنلا جارختسا ةطشنأ1.
 يعيبطلا زاغلاو

DA
,D

B,
LD

,W
HS

,W
S,

S,
IN

D 
A,

 IN
D 

B,
IN

D 
C,

IN
D 

D

 تاعانصلا و ب و أ ةيجاتنإلا ةيعانصلا ينابملا قطانم
 و شرولا قطانم و تاعدوتسملا و نزاخملا و ةفيفخلا
 عيراشملا قطانم و ةيمدخ قطانم و ةنايصلا تامدخ
 قطانم و ب ةيعانصلا عيراشملا قطانم و أ ةيعانصلا
 د ةيعانصلا عيراشملا قطانم و ج ةيعانصلا عيراشملا

1-10 
 

 رجاحملا لالغتسا ةطشنأ .2

  نيدعتلا ةطشنأ .3

 موحللا ظفحو زيهجت ةطشنأ .4

 نوهدلاو تويزلا عنص ةطشنأ .5

  نابلألا تاجتنم عنص .6

 نيحاوط تاجتنم عنص ةطشنأ .7
 بوبحلا

  ىرخألا ةيذغألا تاجتنم عنص ةطشنأ .8

  ةيناويحلا فالعألا ةعانص ةطشنأ.9

 تابورشملا عنص ةطشنأ .10

  تاسوبلملا عنص ةطشنأ .11

 سبالملا ةطايخ ةطشنأ .12
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زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
 ةيدلجلا تاجتنملا ةعانص ةطشنأ .13
 ةلصلا تاذ تاجتنملاو

DA
,D

B,
LD

,W
HS
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A,

 IN
D 

B,
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D 
C,
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 تاعانصلا و ب و أ ةيجاتنإلا ةيعانصلا ينابملا قطانم
 و شرولا قطانم و تاعدوتسملا و نزاخملا و ةفيفخلا
 عيراشملا قطانم و ةيمدخ قطانم و ةنايصلا تامدخ
 قطانم و ب ةيعانصلا عيراشملا قطانم و أ ةيعانصلا
 د ةيعانصلا عيراشملا قطانم و ج ةيعانصلا عيراشملا

1-10 

 تاجتنمو بشخلا ةعانص ةطشنألا .14
  نيلفلاو بشخلا

 تاجتنمو قرولا عنص ةطشنأ .15
 قرولا

  ةعابطلا ةطشنأ .16

 كوكلا نارفأ تاجتنم عنص ةطشنأ .17

  ةيئايميكلا داوملا عنص ةطشنأ .18

 ةيودألا عنصم ةطشنأ .19

  ةيطاطملا تاجتنملا عنص ةطشنأ .20

 جاجزلا عنص ةطشنأ .21

 ةيندعملا تاجتنملا عنص ةطشنأ .22
  ةيئاشنإلاو

 بيساوحلا عنص ةطشنأ .23

 ةزهجأو تاكرحملا عنص ةطشنأ .24
  ءابرهكلا عيزوت

 ريغ تادعملاو تالآلا عنص ةطشنأ .25
 رخآ عضوم يف ةفنصملا

  تابكرملا ةعانص ةطشنأ .26

 نفسلا ءانب ةطشنأ .27

 تارطاقلا ةعانص ةطشنأ .28
 تابكرملاو

 ثاثألا ةعانص ةطشنأ .29

  يلحلاو تارهوجملا ةعانص ةطشنأ .30

 ةيقيسوملا تالآلا عنص ةطشنأ.31

 باعلألا ةعانص ةطشنأ.32

  ةيبطلا تاودألا ةعانص ةطشنأ.33

 ةيساطرقلا تاودأ ةعانص ةطشنأ .34

 ةمالسلا تادعم ةعانص ةطشنأ .35

 ةعونتم فانصأ ةعانص ةطشنأ.36

 ةنايصلاو حالصإلا ةطشنأ .37
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زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
 تادعملاو تالآلا بيكرت ةطشنأ .38

 ةيعانصلا
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 تاعانصلا و ب و أ ةيجاتنإلا ةيعانصلا ينابملا قطانم
 و شرولا قطانم و تاعدوتسملا و نزاخملا و ةفيفخلا
 عيراشملا قطانم و ةيمدخ قطانم و ةنايصلا تامدخ
 قطانم و ب ةيعانصلا عيراشملا قطانم و أ ةيعانصلا
 د ةيعانصلا عيراشملا قطانم و ج ةيعانصلا عيراشملا

1-10 

 ةقاطلا ديلوت ةطشنأ .39

 اهتجلاعمو تايافنلا عمج ةطشنأ .40

 ةرادإ تامدخو ةجلاعملا ةطشنأ .41
 ىرخألا تايافنلا

 دييشتلا لامعأ ةطشنأ .42

 مدهلا لامعأ ةطشنأ .43

 تابيكرتلا ةطشنأ .44

 تابكرملا ةراجت ةطشنأ .45

 يئاملاو يربلا لقنلا ةطشنأ .46

  لقنلاب ةلصتملا تامدخلا ةطشنأ .47

 ةمعطألا تامدخ ةطشنأ .48
  تابورشملاو

 ةماقإلا ةطشنأ .49

 تايرودلاو بتكلا رشن ةطشنأ .50
 رشنلا ةطشنأ نم اهريغو

  تايجمربلا رشن ةطشنأ .51

 ويديفلاو مالفألا جاتنا ةطشنأ .52
 ةينويزفلتلا جماربلاو

 تالاصتالا ةطشنأ .53

 تنرتنالاو بوساحلا ةطشنأ .54

 كونبلا ةطشنأ .55

 ةضباقلا تاكرشلا ةطشنأ .56

 تائيهلاو قيدانصلاو ةدهعلا .57
 ضرع تاذ تاكرش - ةهباشتمل ةيلاملا
 صاخ

 ةيلاملا قاروألا ءارشو عيب ةطشنأ .58

 نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا ةطشنأ .59

 ةيلاملا قاوسألا ةرادإ ةطشنأ .60

 دوقعب ةقلعتملا ةطاسولا ةطشنأ .61
 ةيساسألا علسلاو ةيلاملا قاروألا
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زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
 ةدعاسملا ىرخألا ةطشنألا .62
 ةيلاملا تامدخلا ةطشنأل
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 تاعانصلا و ب و أ ةيجاتنإلا ةيعانصلا ينابملا قطانم
 و شرولا قطانم و تاعدوتسملا و نزاخملا و ةفيفخلا
 عيراشملا قطانم و ةيمدخ قطانم و ةنايصلا تامدخ
 قطانم و ب ةيعانصلا عيراشملا قطانم و أ ةيعانصلا
 د ةيعانصلا عيراشملا قطانم و ج ةيعانصلا عيراشملا

1-10 

 رارضألاو رطاخملا مييقت ةطشنأ .63

 نيمأتلل ةدعاسم ىرخأ ةطشنأ .64
 ةيدعاقتلا تاشاعملا ليومتو

 لاومألا ةرادإ ةطشنأ .65

 ساسأ ىلع ةيراقعلا ةطشنألا .66
 دوقع وأ موسر

 ةينوناقلا ةطشنألا .67

 ةطشنأو ةيبساحملا ةطشنألا .68
 تاباسحلا ةعجارمو رتافدلا كسم
  ةيبيرضلا تاراشتسالاو

 وأ ةيسيئرلا بتاكملا ةطشنأ .69
  ةيرادإلا

 يف ةيراشتسالا ةربخلا ةطشنأ .70
 ةرادإلا لاجم

 ةماعلا تاقالعلا ةطشنأ .71

 ةيسدنهلاو ةيرامعملا ةطشنألا .72
 ةلصتملا ةينفلا ةيراشتسالا تامدخلاو
 اهب

 دامتعاو رابتخا بتاكم ةطشنأ .73
 جتنملاو ةدوجلاو ةيعونلا

 يبيرجتلا ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ .74

 يبيرجتلا ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ .75

 نالعإلاو ةياعدلا ةطشنأ .76

 قوسلا ثاحبأ ةطشنأ .77
 يأرلا تاعالطتساو

 ميمصتلا ةطشنأ .78

 ريوصتلا ةطشنأ .79

 ةمجرتلا ةطشنأ .80

 تاراشتسا ةطشنأ .81

 ةيرطيبلا ةطشنألا .82

  ريجأتلا ةطشنأ .83

 لامعلا ديروت ةلاكو ةطشنأ .84
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زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
 فيظوت بتكم ةطشنأ .85
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 المناطق الصناعية اإلنتاجية )أ( 

المناطق الصناعية اإلنتاجية )ب(

DA

DB

04.30  الفصل األول | المناطق الصناعية اإلنتاجية )أ(
04.31  االستعماالت 

مــع عــدم اإلخــال باألنظمــة والقوانيــن الصناعيــة المعمــول بهــا، تعتبــر المناطــق الصناعيــة 
االنتاجيــة )أ( مناطــق ذات طبيعــة خاصــة تتطلــب الحصــول علــى موافقــة مــن شــئون الصناعــة 
وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الخدميــة وأن يتــم االلتــزام بأحــكام الائحــة التنفيذيــة للمرســوم 
ــة  ــال الرغب ــر ح ــر والتطوي ــون رقــم )3( لســنة 1994 بشــأن تقســيم األراضــي المعــدة للتعمي بقان

بتقســيم العقــار مســتقبًا.

04.40  الفصل الثاني | المناطق الصناعية اإلنتاجية )ب(
04.41  االستعماالت 

يســمح في المناطق الصناعية اإلنتاجية )ب( باالســتعماالت الصناعية اإلنتاجية والمكاتب اإلدارية 
والمعــارض والمخــازن التــي تخصــص لمنتجــات تلــك الصناعــات، كمــا ُيســمح فيهــا باســتعماالت 
تجاريــة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط العمرانــي حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف 

المعتمدة.



86

DB المناطق الصناعية اإلنتاجية )ب( 

  تادادترالا  04.43

 دح نم )راتمأ ةتس( رتم 6 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي
 ريغ تارايسلل فقاومك ةفاسملا هذه صصختو ،قيرط وأ عراش ىلع لطملا يمامألا ضرألا
.كلاملا لبق نم اهتئيهت متي ةفوقسم
 رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسي
.)ًارتميتنس نورشعو رتم(

 يمامالا دادترالا

 تاهجاولا نم لكل ضرألا دح نم )راتمأ ةعبرأ( رتم 4 نع لقت ال ةفاسم دعب ءانبلاب حمسي§
 .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسي الو ،ةيفلخلاو ةيبناجلا

يفلخلا و يبناجلادادترالا

  تاعافترالا 04.44

   قباوط 4 
  رتم 24 : بادرس نودب ىصقالا دحلا
 رتم 25.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 نوؤش ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب عورشملا ةعيبط بسحب عافترالا ةدايزب حمسيو
.ةعانصلا

 عافترا ىصقا

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

 ءانبلا بسن  04.42

ضرالا ةحاسم نم 240%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

 بسن نمض بسحت الو يضرألا رودلا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي§
 .اهب حومسملا ءانبلا

 .يضرألا رودلا ةحاسم نم %20 ىلع ضرعمك لامعتسالل ةصصخملا ءانبلا ةحاسم عومجم ديزي ال§

 ةيهيفرتلا ةطشنألا
 و ةصاخلا قفارملاو
تامدخلا

 رتم 200 لكل دحاو فقوم نع تارايسلا فقاوم ددع لقي ال ثيحب تارايسلل ةيفاضإ فقاوم ريفوت مزلي
 فقاوم ريياعم قيبطت ىرخألا تالامعتسالل بجي امك ،ةيئانبلا تاحطسملل )عبرم رتم يتئام( عبرم
 .ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا
 وأ ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت نوكيو ،
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو اهعيمج

 تارايسلا فقاوم

 طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع دحاو رود نم بادرس ءانبب حمسي
 :ةيتآلا
.ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا•
.ىنبملا قحالمو ةيهيفرتلا ةطشنألا حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت•
.اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال•
ىنبملا قحالمل صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال

بادرسلا

 ةصاخلا تاطارتشالا 04.45

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
.ةيكلم ةقيثو نم رثكأل
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04.50  الفصل الثالث | مناطق الصناعات الخفيفة
04.51  االستعماالت 

ــة الخفيفــة والــورش والمكاتــب  يســمح فــي مناطــق الصناعــات الخفيفــة باالســتعماالت الصناعي
اإلداريــة والمخــازن والمعــارض وســكن العمــال، كمــا ُيســمح فيهــا باســتعماالت تجاريــة محــددة وفق 

ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط العمرانــي، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

 ءانبلا بسن  04.52

ضرالا ةحاسم نم 240%
.ضرألا ةحاسم نم %120 ىلع ينكسلا لامعتسالل اهنم ةصصخملا ءانبلا ةبسن ديزت ال نا ىلع  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

 ةلطملا ةهجلا يف نوكي نأ ىلع يضرألا رودلا ةحاسم نم %20 ىلع يراجتلا لامعتسالا ةبسن ديزت الأ
يراجتلا لامعتسالا يمامألا ءانبلا دح نم رتم 10 ىلع ديزي ال قمعبو هيلع حتفلاب حمسي يذلا عراشلا ىلع

 الو ،يضرالا رودلا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال يضرألا رودلا يف نينازيم لمعب حمسي§
.اهب حومسملا ءانبلا بسن نمض بسحي

عبرم رتم 100 نع ةدحاولا ةشرولا ةحاسم لقت ال نأ§
 ةدحو ةحاسم لقت ال نأو عبرم رتم 100 نع نزخملا و ضرعملا وأ ًالصفنم ضرعملا ةحاسم لقت ال نأ§

.ضرألا ىلع طقف ضرعم ءانب نكمي امك ,عبرم رتم 70 نع لامعلا نكس
.ةدحو لكل فقوم ريفوت طرشب عبرم رتم 70 نع ةيبتكملا ةدحولا ةحاسم لقت الأ بجي§
 نع ديزت ال ةبسنب ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف ينكسلا ىنبملل حطسلا رود يف قفارم ءانبب حمسي§

 تناك اذإو ، ءانبلا ةبسن نم بستحت ال ةدحاو ةهج يف ةعمجم نوكت نأ ىلع حطسلا رود نم 30%
 الو ىصقأ دحب راتمأ 4 عافتراب نوكتو عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم 100 نع لقت رودلا ةحاسم
 .يلكلا عافترالا نمض بسحت

 ةيهيفرتلا ةطشنألا
 و ةصاخلا قفارملاو
تامدخلا

 200 لكل دحاو فقوم نع تارايسلا فقاوم ددع لقي ال ثيحب تارايسلل ةيفاضإ فقاوم ريفوت مزلي§
 ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت مزلي ىرخالا تالامعتسالل ،ةيئانبلا تاحطسملل عبرم رتم
 امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت مزليو ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر ةداملا يف
 قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي امك ،اهعيمج وأ بادرسلاب وأ ةرركتملا راودألاب وأ يضرألا رودلاب
 بسحت الو ،ليلدلا اذه يف اهيلا راشملاو ةددعتملا فقاوملل ةدمتعملا ريياعملا قفو تارايسلل
 يلكلا عافترالا زواجتي ال ثيحب اهب حومسملا راودألا ددع وأ ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم
هب حومسم عافترا ىصقأ نع تارايسلا فقاوم راودأ ًالماش ةأشنملل

 تادحو عورشملا نوك لاح يف  )عبرم رتم ةئم لكل فقوم عبر( عبرم رتم 100 لكل فقوم 0.25 ريفوت§
 .لامع نكس

 تارايسلا فقاوم
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  تادادترالا  04.53

 دح نم راتمأ 6 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 ةفاسملا هذه صصختو ،قيرط وأ عراش ىلع لطملا يمامألا ضرألا
 حمسيو ،كلاملا لبق نم اهتئيهت متي ةفوقسملا ريغ تارايسلل فقاومك
 هردق ىصقأ دحب نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب

 . رتم 1.20

 يمامالا دادترالا

 لكل ضرألا دح نم رتم 4 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي الو ،ةيفلخلاو ةيبناجلا تاهجاولا نم
 .يضرألا رودلا ولعت يتلا

يفلخلا و يبناجلادادترالا

  تاعافترالا 04.54

   قباوط 4 
  رتم 24 : بادرس نودب ىصقالا دحلا
 رتم 25.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 ىلع لوصحلا طرشب عورشملا ةعيبط بسحب عافترالا ةدايزب حمسيو§

.ةعانصلا نوؤش ةقفاوم
.)ًارتم 24( يضرألا رودلل يلكلا عافترالا لالغتساب حامسلا§

 عافترا ىصقا

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 ةصاخلا تاطارتشالا 04.55

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
.ةيكلم ةقيثو نم رثكأل

 ةلصتم هبش وأ ةلصتم نزاخمو شروو ةفيفخ ةيعانص ينابم ءانبب حمسي§
 ئراوطلا جراخم ديدحتب قلعتي اميف يندملا عافدلا نوئش ةقفاوم طرشب
 ةئراطلا تالاحلا يف ةمالسلاو نمألا تابلطتم نم اهريغو عمجتلا طاقنو
.ينابملا تاعومجم نيب ةكرحلا ةلوهس ةاعارم عم هوحنو قيرحلاك

 اهتحاسم ديزت ال ثيحب يمامألا ضرألا دح ىلع سراحلل ةفرغ ءانبب حمسي§
 سراحلا ةفرغ ءانبب حمسي الو .ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال عبرم رتم 20 نع
.يسيئرلا ىنبملا دوجو نود

ةحومسملا ينابملا تاطارتشا

 اذه نم رشع ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت
.بابلا لامع نكس

 تاذ يضارألا ىلع ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا طورشلا قبطت
 يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلاو ،ةيمدخلا وأ ةيراجتلا تاهجاولا
.رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا

 .ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت حمسي•
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال•
 ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال•

.قحالمل صصخم بادرسلا

بادرسلا
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04.60  الفصل الرابع | مناطق الورش وخدمات الصيانة
04.61  االستعماالت 

يســمح فيهــا بالــورش الصناعيــة الخفيفــة والخدميــة وســكن العمــال كمــا ُيســمح فيهــا باســتعماالت 
تجاريــة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط العمرانــي وذلــك حســبما تبينــه خرائــط 

التصنيــف المعتمــدة.

WSمناطق الورش وخدمات الصيانة

 ءانبلا بسن  04.62

ضرالا ةحاسم نم 240%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم 20%
يراجتلا لامعتسالا يمامألا ءانبلا دح نم رتم 10 نع ديزي ال قمعبو عراشلا ىلع ةلطملا ةهجلا يف نوكي نأ§

 يضرالا رودلا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال يضرألا رودلا يف نينازيم لمعب حمسي§
.اهب حومسملا ءانبلا بسن نمض بسحت الو

.ضرألا ةحاسم نم %120 نع نكسلل ةصصخملا ءانبلا ةبسن ديزت ال§
 عبرم رتم 50 نع ةدحاولا ةشرولا ةحاسم لقت الأ بجي§
  عبرم رتم 50 نع ةيراجتلا ةدحولا ةحاسم لقت الأ بجي§

 ةيهيفرتلا ةطشنألا
 و ةصاخلا قفارملاو
تامدخلا
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  تاعافترالا 04.64

   قباوط 4 
  رتم 24 : بادرس نودب ىصقالا دحلا
  رتم 25.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 تاذ ةيعانصلا تازيهجتلا اهبلطتت يتلا تالاحلا يف عافترالا ةدايزب حمسيو
 ةقفاومو ةعانصلا نوؤش ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب ةصاخلا تافصاوملا
ةيمدخلا تاهجلا

 عافترا ىصقا

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

  تادادترالا  04.63

 دح نم رتم 6 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 ةفاسملا هذه صصختو قيرط وأ عراش ىلع لطملا يمامألا ضرألا
.ةفوقسملا ريغ تارايسلل فقاومك

 نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسي  :تازوربلا§
  رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب

 يمامالا دادترالا

 لكل ضرألا دح نم رتم 2 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
ةيفلخلاو ةيبناجلا تاهجاولا نم

 رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي ال : يولعلا زوربلا§
.يضرألا
 

يفلخلاو يبناجلا دادترالا

 ءانبلا بسن  04.62

ضرالا ةحاسم نم 240%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم 20%
 ءانبلا دح نم رتم 10 نع ديزي ال قمعبو عراشلا ىلع ةلطملا ةهجلا يف نوكي نأ§

 يمامألا
يراجتلا لامعتسالا

 ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال يضرألا رودلا يف نينازيم لمعب حمسي§
.اهب حومسملا ءانبلا بسن نمض بسحت الو يضرالا رودلا

.ضرألا ةحاسم نم %120 نع نكسلل ةصصخملا ءانبلا ةبسن ديزت ال§
 عبرم رتم 50 نع ةدحاولا ةشرولا ةحاسم لقت الأ بجي§
  عبرم رتم 50 نع ةيراجتلا ةدحولا ةحاسم لقت الأ بجي§

 ةصاخلا قفارملاو ةيهيفرتلا ةطشنألا
تامدخلا و

 نع تارايسلا فقاوم ددع لقي ال ثيحب تارايسلل ةيفاضإ فقاوم ريفوت مزلي§
.ةيئانبلا تاحطسملل عبرم رتم 200 لكل دحاو فقوم

 ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت ىرخألا تالامعتسالل مزلي§
 ريفوت نوكيو ،ليلدلا اذه نمليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر
 ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم
.اهعيمج وأ

 فقاوملل ةدمتعملا ريياعملا قفو تارايسلل قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§
 نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ،ليلدلا اذه يف اهيلا راشملاو ةددعتملا
 ةأشنملل يلكلا عافترالا زواجتي ال ثيحب اهب حومسملا راودألا ددع وأ ءانبلا ةبسن

 هب حومسم عافترا ىصقأ نع تارايسلا فقاوم راودأ ًالماش

 تارايسلا فقاوم

 ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع دحاو رود نم بادرس ءانبب حمسي•
 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا
.ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا•
.ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت•
.اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال•
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال•

 .ىنبملا قحالمل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي•

 .تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 04.65

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
.ةيكلم ةقيثو نم رثكأل

 رارقلا اذه يف ةدراولا )فيراعتلا( لوألا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي
رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم

 وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا
 ةيمدخلا

 طرشب ةلصتم هبش وأ ةلصتم نزاخمو شروو ةفيفخ ةيعانص ينابم ءانبب حمسي
 عمجتلا طاقنو ئراوطلا جراخم ديدحتب قلعتي اميف يندملا عافدلا نوئش ةقفاوم
 عم هوحنو قيرحلاك ةئراطلا تالاحلا يف ةمالسلاو نمألا تابلطتم نم اهريغو
ينابملا تاعومجم نيب ةكرحلا ةلوهس ةاعارم

ةحومسملا ينابملا تاطارتشا

 اذه نم رشع ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت
.بابلا لامع نكس
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04.70  الفصل الخامس | المناطق الخدمية
04.71  االستعماالت 

يســمح فــي المناطــق الخدميــة باالســتعماالت الخدميــة وورش خدمــات الصيانــة والتصليــح وتبديل 
الزيــوت وإصــاح اإلطــارات ومــا شــابه ذلــك، باإلضافــة إلــى المكاتــب اإلداريــة والمخــازن وســكن 
العمــال، كمــا ُيســمح فيهــا باســتعماالت تجاريــة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط 

العمرانــي وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

 ءانبلا بسن  04.92

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم 50%
 يمامألا ءانبلا دح نم رتم 10 نع ديزي ال قمعبو عراشلا ىلع ةلطملا ةهجلا يف نوكي نأ§
  .عبرم رتم 30 نع يراجتلا لحملا ةحاسم لقت الأ بجي§
 بسحي الو يضرألا رودلاب يراجتلا لحملا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي§

 اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض

يراجتلا لامعتسالا

 ةبسن نمض بسحي الو يضرألا رودلا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي§
.اهب حومسملا ءانبلا

 .عبرم رتم 50 نع ةيبتكملا ةدحولا ةحاسم لقت الأ بجي§
 ًاساقم حطسلا فصتنم طخ دعب نم ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا رود يف قفارم ءانبب حمسي§

 رودلا ةحاسم تناك اذإو ،رودلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال ةيفاضإ ءانب ةبسنب ةيمامألا ةهجاولا نم
.ىصقأ دحك راتمأ 4 عافتراب نوكتو ًاعبرم ًارتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم 100 نم لقأ

 و ةصاخلا قفارملا
تامدخلا

 وأ ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا رودلاب امإ تارايسلل ةيفاضإ فقاوم ريفوتب حمسي §
 زواجتي ال ثيحب اهب حومسملا راودألا ددع وأ ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ،اهعيمج
 .هب حومسم عافترا ىصقأ نع تارايسلا فقاوم راودأ ًالماش يلكلا عافترالا

 بابلا نم )35( مقر ةداملا يف ةنيبملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت ىرخألا تالامعتسالل مزلي§
 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 تارايسلا فقاوم
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  تاعافترالا 04.74

   قباوط 3 
  رتم 18 : بادرس نودب ىصقالا دحلا
 رتم 19.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

  تادادترالا  04.73

 ةسمخ( رتم 5 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 هذه صصختو قيرط وأ عراش ىلع لطملا يمامألا ضرألا دح نم )راتمأ
 كلاملا لبق نم اهتئيهت متي ةفوقسم ريغ تارايسلل فقاومك ةفاسملا

 نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسي  :تازوربلا§
  رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب

 يمامالا دادترالا

 ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يفو ،ةيبناجلا ضرألا دودح ىلع ءانبلاب حمسي§
 ةحئاللا هيلع صنت امبسح )ةيجراخ وأ ةيلخاد ةينفأ( روانم لمع متي راجلا
 .ينابملا ميظنت نوناقل ةيذيفنتلا

يبناجلا دادترالا

 ضرألا دح نم رتم 2 نع لقت ال ةفاسم دعب ةيفلخلا ةهجاولا ءانبب حمسي§
 .يفلخلا

 رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي ال : يولعلا زوربلا§
.يضرألا
 

يفلخلا دادترالا

 فقوم نع تارايسلا فقاوم ددع لقي ال ثيحب تارايسلل ةيفاضإ فقاوم ريفوت مزلي§
.ةيئانبلا تاحطسملل عبرم رتم 200 لكل دحاو

 مقر ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت ىرخألا تالامعتسالل مزلي§
 فقاوم ريفوت نوكيو ،ليلدلا اذه نمليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )35(
.اهعيمج وأ ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا
 فقاوملل ةدمتعملا ريياعملا قفو تارايسلل قباوطلا ةددعتم فقاوم ءانبب حمسي§

 ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ،ليلدلا اذه يف اهيلا راشملاو ةددعتملا
 راودأ ًالماش ةأشنملل يلكلا عافترالا زواجتي ال ثيحب اهب حومسملا راودألا ددع وأ ءانبلا

 هب حومسم عافترا ىصقأ نع تارايسلا فقاوم

 تارايسلا فقاوم

 يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع دحاو رود نم بادرس ءانبب حمسي•
 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو
.ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا•
.ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت•
.اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال•
 بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال•

 .ىنبملا قحالمل صصخم
 لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي•

.تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع

بادرسلا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 04.75

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
.ةيكلم ةقيثو نم رثكأل

 رارقلا اذه يف ةدراولا )فيراعتلا( لوألا بابلا يف ةدراولا طورشلا اهيلع قبطي
رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حامسلا عم  ةيمدخلا وأ ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا

 اذه نم رشع ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت
.بابلا لامعلا نكس
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04.80  الفصل السادس | المخازن والمستودعات
04.81  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المخــازن والمســتودعات ببنــاء المســتودعات والمخــازن والمكاتــب اإلداريــة كمــا 
ُيســمح فيهــا باســتعماالت تجاريــة محــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط العمرانــي وذلــك 

حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمدة.

 ءانبلا بسن  04.82

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

 ءانبلا ةبسن نمض بسحتو ضرألا ةحاسم نم %20 ىلع ةيرادإلا بتاكملل ءانبلا حطسم ديزي ال§
 طئارخ يف كلذ فالخ ديدحت متي ملام عبرم رتم 100 نع دحاولا نزخملا ةحاسم لقت ال نأ بجي§

 ريمعتلل ةدمتعملا فينصتلا
تامدخلا و ةصاخلا قفارملا

 ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع دحاو رود نم بادرس ءانبب حمسي
 :ةيتآلا طباوضلل
.ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا§
.ىنبملا قحالمو   ةيهيفرتلا ةطشنألاب حمسيو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت§
.اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال§
 صصخم بادرسلا ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال§

 ةظحالملا تاذىنبملا قحالمل
 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

.تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا

بادرسلا



96

WHSالمخازن والمستودعات

  تادادترالا  04.83

 ةهجاولا نم راتمأ 6 نع لقت ال ةفاسم تاعدوتسملا تآشنم دترت نأ بجي§
 تايلمعلو ةفوقسملا ريغ تارايسلل فقاومك مدختست ةأشنملل ةيمامألا
  غيرفتلاو نحشلا

 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسي ال  :تازوربلا§

 يمامالا دادترالا

 تاهجاولا نم راتمأ 3 نع لقت ال ةفاسم تاعدوتسملا تآشنم دترت نأ بجي§
  ةيفلخلاو ةيبناجلا

 تازورب لمعب حمسي ال  :تازوربلا§

يفلخلا و يبناجلادادترالا

  تاعافترالا  04.84

   قباوط 3 
  رتم 18 : بادرس نودب ىصقالا دحلا§
 رتم 19.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا§
 تافصاوم تاذ ةينف تازيهجت بلطتت يتلا تاعدوتسملا كلذ نم ىنثتسي§

ةعانصلا نوئش ةقفاوم طرشب ةصاخ

 عافترا ىصقا

 ةصاخلا تاطارتشالا 04.85

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
.ةيكلم ةقيثو نم رثكأل

 هقفاوم طرشب ةلصتم هبش وأ ةلصتم تاعدوتسمو نزاخم ءانبب حمسي§
 نم اهريغو عمجتلا طاقنو ئراوطلا جراخم ديدحتب قلعتي اميف يندملا عافدلا
 ةلوهس ةاعارم عم قيرحلاك ةئراطلا تالاحلا يف ةمالسلاو نمألا تابلطتم
 نزاخملا تاعومجم نيب ةكرحلا

 نزاخملاو تاعدوتسملا تآشنم نيب راتمأ 4 نع لقت ال ةفاسم كرتت نأ بجي§
 ةدحاولا ضرألا ةعطق يف

 اهتحاسم ديزت ال ثيحب يمامألا ضرألا دح ىلع سراحلل ةفرغ ءانبب حمسي§
ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال عبرم رتم 20 نع

ةحومسملا ينابملا تاطارتشا
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04.90  الفصل السابع | مناطق األنشطة الخفيفة
04.91  االستعماالت 

الخفيفــة والمشــاغل والمعامــل  التجاريــة  الخفيفــة باألنشــطة  يســمح فــي مناطــق األنشــطة 
النظيفــة غيــر الصناعيــة والمحــددة وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط العمرانــي، باإلضافــة 

إلــى المكاتــب اإلداريــة والمخــازن وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  04.92

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

  يضرألا رودلل ءانبلا حطسم ةحاسم نم 50%
 يمامألا ءانبلا دح نم رتم 10 نع ديزي ال قمعبو عراشلا ىلع ةلطملا ةهجلا يف نوكي نأ§
  .عبرم رتم 30 نع يراجتلا لحملا ةحاسم لقت الأ بجي§
 بسحي الو يضرألا رودلاب يراجتلا لحملا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي§

 اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض

يراجتلا لامعتسالا

 ةبسن نمض بسحي الو يضرألا رودلا ةحاسم نم %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي§
.اهب حومسملا ءانبلا

 .عبرم رتم 50 نع ةيبتكملا ةدحولا ةحاسم لقت الأ بجي§
 ًاساقم حطسلا فصتنم طخ دعب نم ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا رود يف قفارم ءانبب حمسي§

 رودلا ةحاسم تناك اذإو ،رودلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال ةيفاضإ ءانب ةبسنب ةيمامألا ةهجاولا نم
.ىصقأ دحك راتمأ 4 عافتراب نوكتو ًاعبرم ًارتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم 100 نم لقأ

 و ةصاخلا قفارملا
تامدخلا

 وأ ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا رودلاب امإ تارايسلل ةيفاضإ فقاوم ريفوتب حمسي §
 زواجتي ال ثيحب اهب حومسملا راودألا ددع وأ ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ،اهعيمج
 .هب حومسم عافترا ىصقأ نع تارايسلا فقاوم راودأ ًالماش يلكلا عافترالا

 بابلا نم )34( مقر ةداملا يف ةنيبملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت ىرخألا تالامعتسالل مزلي§
 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا

 تارايسلا فقاوم
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  تاعافترالا 04.94

   قباوط 3 
  رتم 18 : بادرس نودب ىصقالا دحلا
 رتم 19.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

 ةصاخلا تاطارتشالا 04.95

 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف درو امب مازتلالا متي
ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب م1994

 ًالبقتسم راقعلا ميسقتب ةبغرلا لاح يف
.ةيكلم ةقيثو نم رثكأل

 ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي
 :ةيتآلا طباوضلل
.ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا§
.ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت§
.اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال§
 ناك اذإ ضرألا ةعطق جراخ نم وأ عراشلا ىلع رشابملا حتفلاب حمسي ال§

 ىنبملا قحالمل صصخم بادرسلا
 طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
 .تارايسلا

بادرسلا

  تادادترالا  04.93

 دح نم رتم 5 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 ةفاسملا هذه صصختو قيرط وأ عراش ىلع لطملا يمامألا ضرألا
 حمسيو ،كلاملا لبق نم اهتئيهت متي ةفوقسم ريغ تارايسلل فقاومك
 هردق ىصقأ دحب نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب

 .رتم 1.20

 يمامالا دادترالا

 الو ،يفلخلاو يبناجلا ضرألا دح نم رتم 2 نع لقت ال ةفاسم ءانبلا دتري§
يفلخلاو يبناجلا دادترالا  .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي
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04.100  الفصل الثامن | مراكز فحص السيارات
04.101  االستعماالت 

يســمح فــي مراكــز فحــص الســيارات بإنشــاء مراكــز فحــص للســيارات ويســمح فيهــا باالســتعماالت 
التجاريــة والخدميــة الخاصــة بعــد الحصــول علــى موافقــات كل مــن اإلدارة العامــة للمــرور وشــئون 

التخطيــط العمرانــي وفقــًا للضوابــط والمعاييــر وحســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

 ةصاخلا تاطارتشالا 04.102

 ةيعامتجالا تاريثأتلاب قلعتت ةيداصتقاو ةينف تاسارد دادعإ عورشملا ىلع ةقفاوملل ًانايحأ بلطتي دق
.عيراشملا نم عونلا اذه ةماقإل ةرشابملا ةيرورملاو ةيداصتقالاو ةينارمعلاو
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04.110  الفصل التاسع | مناطق المشاريع الصناعية أ
04.111  االستعماالت 

اإلنتاجيــة  والصناعيــة  اإلداريــة  باالســتعماالت  )أ(  الصناعيــة  المشــاريع  مناطــق  فــي  يســمح 
التجاريــة، ســكن العمــال، ســكن الموظفيــن، فنــدق،  )المســتودعات، الخفيفــة والمتوســطة(، 

التصنيــف المعتمــدة. تبينــه خرائــط  مســجد، خدمــات ومناطــق مفتوحــة وذلــك حســبما 

 ءانبلا بسن  04.112

 .ضرألا ةحاسم نم %300 نع ةيرادإلا تالامعتسالل ءانبلا ةبسن ديزت ال.1
 .ضرألا ةحاسم نم %120 نع ةيعانصلا تالامعتسالل ءانبلا ةبسن ديزت ال.2
 .ضرألا ةحاسم نم %130 نع ةيراجتلا تالامعتسالل ءانبلا ةبسن ديزت ال.3
 .ضرألا ةحاسم نم %300 نع لامعلا نكسل ءانبلا ةبسن ديزت ال.4
 .ضرألا ةحاسم نم %500 نع نيفظوملا نكسل ءانبلا ةبسن ديزت ال.5
 .ضرألا ةحاسم نم %500 نع قدنفلل ءانبلا ةبسن ديزت ال.6

 ةيلكلا ءانبلا ةبسن

 ضرألا ةحاسم نم 60%
 نم )ةئملاب نيسمخ( %50 ىلع هتحاسم ديزت الو ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي
.يضرألا رودلا ةحاسم رود يأل ءانبلا حطسم

 فقومو نينازيملاو يضرألا رودلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل فقوم 1.5 نع لقي الام ريفوت مزلي.1
 .ةيرادإلا بتاكملل ةيولعلا راودألل رودلا ةحاسم نمعبرم رتم 100 لكل
 .ةيعانصلا تالامعتسالل رودلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل فقوم 0.5 نع لقي الام ريفوت مزلي.2
 .ةيراجتلا تالامعتسالل رودلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل فقوم 1.5 نع لقي الام ريفوت مزلي.3
 .ةجاحلا بسح لامعلا نكسل تارايسلل فقاوم ريفوت نكمي.4
 .نيفظوملا نكسل ةقش لكل فقوم نع لقي الام ريفوت مزلي.5
 .قدنفلل ةفرغ لكل فقوم 1.2 نع لقي الام ريفوت مزلي.6
 صيصخت بنجت بجيو ،طقف راوزلا تارايس ىلع عقوملل يمامألا دادترالا يف تارايسلا فقاوم رصتقت.7
 تاحاسملل يفاك زيح دوجوب حامسلل راقعلل ةيمامألا دودحلا نم ىلوألا راتمأ ةثالثلا يف تارايسلا فقوم
  .ءارضخلا

 تارايسلا فقاوم
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  تادادترالا  04.113

 مزليف قدنفلا ادعام ،تالامعتسالا عيمجل رتم 6 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 يمامالا دادترالا رتم 10 نع لقي ال دادترا كرت

 ،تاعدوتسملا ،ةيرادإلا تالامعتسالل رتم 3 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 .نيفظوملا نكسو لامعلا نكس ،ةيراجتلا

 ةفيفخلا ةيعانصلا تالامعتسالل رتم 4 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 .ةطسوتملاو

 .قدنفلل رتم 5 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§

يبناجلا دادترالا

 ،ةيرادإلا تالامعتسالل )راتمأ ةثالث( رتم 3 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 .نيفظوملا نكسو لامعلا نكس ،ةيراجتلا ،تاعدوتسملا

 ةيعانصلا تالامعتسالل )راتمأ ةعبرأ( رتم 4 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 .ةطسوتملاو ةفيفخلا

 .قدنفلل )راتمأ ةسمخ( رتم 5 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 

يفلخلا دادترالا

  تاعافترالا 04.114

 )ًارتم نيثالث( رتم 30 هردق ىصقأ دحبو راودأ 6 نع ىنبملا عافترا ديزي الأ §
 .لامعلا نكسو ةيرادإلا تالامعتسالل نينازيملاب حامسلا عم

 24و تاعدوتسملل رتم 20 هردق ىصقأ دحب نيرود نع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
 .نينازيملاب حامسلا عم ةطسوتملاو ةفيفخلا تاعانصلل رتم

 حامسلا عم رتم 18 هردق ىصقأ دحبو راودأ 3 نع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
 .ةيراجتلا تالامعتسالل نينازيملاب

 حامسلا عم رتم 35 هردق ىصقأ دحب راودأ 10 نع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
 .قدنفلاو نيفظوملا نكسل نينازيملاب

 يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا ةقفاوتم ينابملا تاعافترا نأ نم دكأـتلا§
  .اهتاحاسم عم قفتت يتلا قطانملا

 قفارملا يفو ،رتم 24 ىصقأ دحبو راودأ 4 نع ىنبملا عافترا ديزي الأ بجي§
 نكلو ىنبملا عافترا ةدايزب حامسلا نكمي ةصاخلا تافصاوملا تاذ ةيعانصلا
 ءانبلا ةبسن زواجتت الأ بجيو ينارمعلا طيطختلل ةماعلا ةرادإلا ةقفاوم دعب
 يغبنيو ةيعانصلا ةميسقلا ةحاسم نم %60 )ةيضرألا ىنبملا ةحاسم(
  .%40 نع لقت الأ اضيأ

  .رتم 2.2 نع عافترالا زواجتي الأ بجي يدودحلا رادجلا ميمصت دنع§
 ةدايزلل تارربم عضو مت لاح يف ىنبملل يلكلا عافترالا ةدايزب حامسلا نكمي§

 .ةطيحملا ةقطنملل ينارمعلا عباطلا عم ىشامتت تناكو ةبولطملا

 عافترا ىصقا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 04.115

 دكأتلاب ةعانصلا نوئش يف ةيعانصلا قطانملاب ةينعملا ةرادإلا صتخت عقت§
 ةقفاوملا ردصتو ،ريوطت ةيلمع لك يف ةصاخلا تاطارتشالا رفاوت نم
 تاططخمو ينابملل ةيدرفلا تاموسرلاو تاميمصتلا ىلع ةيئاهنلا
.ةرادإلا كلتل ينفلا قيرفلا لبق نم اهب ةصاخلا ءارضخلا تاحاسملا

 تاحاسملاو تارايسلا فقاومو ينابملا تاحرتقم عيمج نوكت نأ بجي§
 لومعملا ءانبلاو طيطختلا طباوض حئاول عيمجل ةقفاوم اهل ةعباتلا ءارضخلا
 ةينعملا ةيدلبلا ةرادإل عضختو ةقطنملا يف اهب

ةيعانصلا قطانملا تايلمع ةرادإ

 يف ةمدختسم ريغو ةقسانتم ىنبملل ةيمامألا تادادترالا نوكت نأ بجي§
 تادادترالا نأ ةظحالم بجيو ،تافلخملا وأ داوملا وأ عئاضبلا نيزخت
.ةيعانصلا تاحاسملا يف ةنيابتمو ةفلتخم نوكت ةيبناجلاو ةيمامألا

 دادترالا لقي الأو راتمأ 6 نع يسيئرلا قيرطلا ىلع ىنبملا دادترا لقي الأ§
 ةيملاعلا نيرحبلا ةقطنم ءانثتساب ،راتمأ 4 نع قيرطلا ىلع يبناجلا
 رتم 15 نع ةيسيئرلا قرطلا ىلع ىنبملا دادترا لقي الأ بجيف ،رامثتسالل
 ةيفاك ةحاسم ريفوت بجيو ،راتمأ 6 نع ةيبناجلا ىنبملا تادادترا لقي الأو
 غيرفتلاو ،نحشلا لامعأو ،تارايسلا فقاومو ،تانحاشلا ةكرحل

 تادادترالا

 نم رشع ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت§
لامعلا نكس بابلا اذه
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04.120  الفصل العاشر | مناطق المشاريع الصناعية ب
04.121  االستعماالت 

منطقــة المشــاريع الصناعيــة )ب( تخضــع للقواعــد واألنظمــة التي تضعها شــركة ممتلــكات البحرين 
القابضــة ش م ب )مقفلة(.

04.130  الفصل الحادي عشر | مناطق المشاريع الصناعية ج
04.131  االستعماالت 

واالســتعماالت  المعرفــة  علــى  القائمــة  واألنشــطة  الخدميــة  باالســتعماالت  فيهــا  يســمح 
التكنولوجيــة )تصنيــع وتجميــع( والصناعــات االنتاجية الكبرى والمتوســطة والخفيفة والمســتودعات 
والصناعــات الناتجــة عــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والصناعــات النظيفة، واالســتعماالت 

التجاريــة وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  04.132

 نم %300 نع ةفرعملا ىلع ةمئاقلا ةطشنألاو ةيمدخلا تالامعتسالل ءانبلا ةبسن ديزت ال.1
 .ضرألا ةحاسم نم %40 نع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت الأ طرشب ،ضرألا ةحاسم
 ةحاسم نم %175 نع )عيمجتو عينصت( ةيجولونكتلا تالامعتسالل ءانبلا ةبسن ديزت ال.2
 .ضرألا ةحاسم نم %50 نع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت الأ طرشب ،ضرألا

 نع تاعدوتسملاو ةفيفخلاو ةطسوتملاو ىربكلا ةيجاتنالا تاعانصلل ءانبلا ةبسن ديزت ال.3
 ةحاسم نم %50 نع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت الأ طرشب ،ضرألا ةحاسم نم 125%
 .ضرألا

 نم %90 نع ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا نع ةجتانلا تاعانصلل ءانبلا ةبسن ديزت ال.4
 .ضرألا ةحاسم نم %60 نع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت الأ طرشب ،ضرألا ةحاسم
 ديزت الأ طرشب ،ضرألا ةحاسم نم %75 نع ةفيظنلا تاعانصلل ءانبلا ةبسن ديزت ال.5
 .ضرألا ةحاسم نم %50 نع رود يأل ءانبلا تاحطسم
 ديزت الأ طرشب ،ضرألا ةحاسم نم %300 نع ةيراجتلا تالامعتسالل ءانبلا ةبسن ديزت ال.6
 .ضرألا ةحاسم نم %40 نع رود يأل ءانبلا تاحطسم
 ةحاسم نم %50 ىلع هتحاسم ديزت الو ءانبلا ةبسن نمض بسحي ال نينازيم ةفاضإب حمسي.7
 يضرألا رودلا

 حطسم +  ةيلكلا ءانبلا ةبسن
رود يأل ءانبلا

 ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل )فقوم فصنو دحاو( فقوم 1.5 نع لقي الام ريفوت مزلي.1
 ةيجولونكتلا تالامعتسالاو ةفرعملا ىلع ةمئاقلا ةطشنألاو ةيمدخلا تالامعتسالل رودلا
 تاعدوتسملاو ةفيفخلاو ةطسوتملاو ىربكلا ةيجاتنإلا تاعانصلاو )عيمجتو عينصت(
 .ةيراجتلا تالامعتسالاو
 
 تالامعتسالل رودلا ةحاسم نم عبرم رتم 100 لكل دحاو فقوم نع لقي الام ريفوت مزلي.2
 .ةفيظنلا تاعانصلا و ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا نع ةجتانلا تاعانصلا

 تارايسلا فقاوم
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  تادادترالا  04.133

 يمامالا دادترالا .عراوشلا ةهج نمو ضرألل يمامألا دحلا نم تالامعتسالا عيمجل رتم 15 نع لقي ال دادترإ كرت مزلي§

 يوتحت يتلا تاهجاولل ضرألل يبناجلا دحلا نم تالامعتسالا عيمجل رتم 12 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 .ذفاون ىلع

 تالامعتسالاو ةفرعملا ىلع ةمئاقلا ةطشنألاو ةيمدخلا تالامعتسالل رتم 12 نع لقي ال دادترا كرت مزلي§
 ال يتلا تاهجاولل ضرألل يبناجلا دحلا نم تالامعتسالا يقابل رتم 6 نع لقي ال دادترا كرتو ةيراجتلا
 .ذفاون ىلع يوتحت

 يبناجلا دادترالا
يفلخلاو

 ةصاخلا تاطارتشالا04.135

 يف تاطارتشالا هذه رفاوت نم دكأتلاب ةعانصلا نوئش يف ةيعانصلا قطانملاب ةينعملا ةرادإلا صتخت§
 تاططخمو ينابملل ةيدرفلا تاموسرلاو تاميمصتلا ىلع ةيئاهنلا ةقفاوملا ردصتو ،ريوطت ةيلمع لك
.ةرادإلا كلتل ينفلا قيرفلا لبق نم اهب ةصاخلا ءارضخلا تاحاسملا

 ةقفاوم اهل ةعباتلا ءارضخلا تاحاسملاو تارايسلا فقاومو ينابملا تاحرتقم عيمج نوكت نأ بجي§
 نوئش يف ةيعانصلا قطانملاب ةينعملا ةرادإلا اهددحت يتلا ءانبلاو طيطختلا طباوضو حئاولا عيمجل
 ةعانصلا

 تايلمعةرادإ
ةيعانصلا قطانملا

 وأ داوملا وأ عئاضبلا نيزخت يف ةمدختسم ريغو ةقسانتم ىنبملل ةيمامألا تادادترالا نوكت نأ بجي§
 تاحاسملا يف ةنيابتمو ةفلتخم نوكت ةيبناجلاو ةيمامالا تادادترالا نأ ةظحالم بجيو ،تافلخملا
  .ةيعانصلا

 ىلع يبناجلا دادترالا لقي الأ يغبني امنيب راتمأ 6 نع يسيئرلا قيرطلا ىلع ىنبملا دادترا لقي الأ بجي§
 بجي ،هتيصوصخ هل عورشم ةباثمب رامثتسالل ةيملاعلا نيرحبلا ةقطنم رابتعاب نكلو ،راتمأ 4 نع قيرطلا
 ةيبناجلا ىنبملا تادادترا لقي الأ يغبني امنيب رتم 15 نع ةيسيئرلا قرطلا ىلع ىنبملا دادترا لقي الأ نأ
 لامعأو تارايسلا فقاومو ،تانحاشلا ةكرحل نيبملا وحنلا ىلع ةيفاك ةحاسم ريفوت بجيو ،راتمأ 6 نع
  .غيرفتلاو نحشلا

 تادادترالا

  تاعافترالا 04.134

 نينازيملاب حامسلا عم رتم 30 هردق ىصقأ دحب راودأ 8 ىلع ىنبملا عافترا ديزي الأ §
.ةفيظنلا تاعانصلاو ةفرعملا ىلع ةمئاقلا ةطشنألاو ةيمدخلا تالامعتسالل

 نينازيملاب حامسلا عم  رتم 18 هردق ىصقأ دحب راودأ 3 ىلع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
.)عيمجتو عينصت( ةيجولونكتلا تالامعتسالل

 تاعانصلل نينازيملاب حامسلا عم رتم 12 هردق ىصقأ دحب نيرود ىلع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
 تاسسؤملا نع ةجتانلا تاعانصلاو تاعدوتسملاو ةفيفخلاو ةطسوتملاو ىربكلا ةيجاتنإلا
.ةطسوتملاو ةريغصلا

 نينازيملاب حامسلا عم رتم 15 هردق ىصقأ دحب راودأ 8 ىلع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
.ةيراجتلا تالامعتسالل

 عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا عم ينابملا تاعافترا قفاوتت نأ§
 .اهتاحاسم

 تاذ ةيعانصلا قفارملا يف رتم 24 ىصقأ دحبو راودأ 4 ىلع ىنبملا عافترا ديزي الأ§
 نوئش ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ىنبملا عافترا ةدايزب حامسلا نكميو ،ةصاخلا تافصاوملا
 نم %60 )ةيضرألا ىنبملا ةحاسم( ءانبلا ةبسن زواجتت الأ بجي هنأ ىلع ينارمعلا طيطختلا
 .%40 نع لقت الأو ةيعانصلا ةميسقلا ةحاسم

.رتم 2.2 نع عافترالا زواجتي الأ بجي يدودحلا رادجلا ميمصت دنع§
 تارربم عضو مت لاح يف نينازيمو راودأ 4 رادقمب ىنبملل يلكلا عافترالا ةدايزب حامسلا نكمي§

 ةطيحملا ةقطنملل ينارمعلا عباطلا عم ىشامتت تناكو ةبولطملا ةدايزلل

 عافترا ىصقا
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04.140  الفصل الثاني عشر | مناطق المشاريع الصناعية د
04.141  االستعماالت 

والمتوســطة  الخفيفــة  اإلنتاجيــة  بالصناعــات  )د(  الصناعيــة  المشــاريع  مناطــق  فــي  يســمح 
المعتمــدة.  التصنيــف  خرائــط  تبينــه  حســبما  وذلــك  والمســتودعات 

 ءانبلا بسن  04.142

 صيصخت بنجت بجيو ،طقف راوزلا تارايس ىلع عقوملل يمامألا دادترالا يف تارايسلا فقاوم رصتقت
 تاحاسملل يفاك زيح دوجوب حامسلل راقعلل ةيمامألا دودحلا نم ىلوألا راتمأ ةثالثلا يف تارايسلا فقوم
  .ءارضخلا

 تارايسلا فقاوم

  تاعافترالا 04.144

 عم قفتت يتلا قطانملا يف ةدراولا ةيميظنتلا تاطارتشالا ةقفاوتم ينابملا تاعافترا نأ نم دكأـتلا .1 
 .اهتاحاسم
 يفو ،)ارتم نيرشعو ةعبرأ( رتم 24 ىصقأ دحبو )راودأ ةعبرأ( راودأ 4 نع ىنبملا عافترا ديزي الأ بجي .2
 نوئش هقفاوم دعب نكلو ،ىنبملا عافترا ةدايزب حامسلا نكمي ةصاخلا تافصاوملا تاذ ةيعانصلا قفارملا
 ةحاسم نم )ةئاملاب نيتس( %60 )ةيضرألا ىنبملا ةحاسم( ءانبلا ةبسن زواجتت الأ بجيو ينارمعلا طيطختلا
 . )ةئاملاب نيعبرأ( %40 نع لقت الأ اضيأ يغبنيو ةيعانصلا ةميسقلا

.)ارتميتنس نيرشعو نيرتم( رتم 2.2 نع عافترالا زواجتي الأ بجي يدودحلا رادجلا ميمصت دنع .3
 

تاعافترالا

 ةصاخلا تاطارتشالا 04.145

 تاطارتشالا رفاوت نم دكأتلاب ةعانصلا نوئش يف ةيعانصلا قطانملاب ةينعملا ةرادإلا صتخت•
 ةيدرفلا تاموسرلاو تاميمصتلا ىلع ةيئاهنلا ةقفاوملا ردصتو ،ريوطت ةيلمع لك يف ةصاخلا
.ةرادإلا كلتل ينفلا قيرفلا لبق نم اهب ةصاخلا ءارضخلا تاحاسملا تاططخمو ينابملل
 اهل ةعباتلا ءارضخلا تاحاسملاو تارايسلا فقاومو ينابملا تاحرتقم عيمج نوكت نأ بجي•

 ةيدلبلا ةرادإل عضختو ةقطنملا يف اهب لومعملا ءانبلاو طيطختلا طباوض حئاول عيمجل ةقفاوم
 .ةينعملا

 قطانملا تايلمع ةرادإ
ةيعانصلا

  تادادترالا  04.143

 وأ داوملا وأ عئاضبلا نيزخت يف ةمدختسم ريغو ةقسانتم ىنبملل ةيمامألا تادادترالا نوكت نأ•
 يف ةنيابتمو ةفلتخم نوكت ةيبناجلاو ةيمامألا تادادترالا نأ ةظحالم بجيو ،تافلخملا
 .ةيعانصلا تاحاسملا
 قيرطلا ىلع يبناجلا دادترالا لقي الأو راتمأ 6 نع يسيئرلا قيرطلا ىلع ىنبملا دادترا لقي الأ•

 ىنبملا دادترا لقي الأ نأ بجيف ،رامثتسالل ةيملاعلا نيرحبلا ةقطنم ءانثتساب كلذو ،راتمأ 4 نع
 ريفوت بجي امك ،راتمأ 6 نع ةيبناجلا ىنبملا تادادترا لقي الأو رتم 15 نع ةيسيئرلا قرطلا ىلع
 غيرفتلاو ،نحشلا لامعأو ،تارايسلا فقاومو ،تانحاشلا ةكرحل نيبملا وحنلا ىلع ةيفاك ةحاسم

تادادترالا
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04.150  الفصل الثالث عشر | مناطق سكن العّمال
04.151  االستعماالت 

ــك  ــة للســكن وذل ــى خدمــات ومرافــق تابع يســمح بإنشــاء مســاكن مشــتركة للعمــال تشــمل عل
فــي مناطــق الصناعــات الخفيفــة والمناطــق الخدميــة والمناطــق المحــددة ضمــن خرائــط التصنيــف 
المعتمــدة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع القــرار رقــم )40( لســنة 2014 بشــأن اشــتراطات ومواصفــات 
مســاكن العمــال وبعــد الحصــول علــى موافقــة شــئون العمــل وشــئون الدفــاع المدنــي وموافقــة 

الجهــات الخدميــة .

  تادادترالا  04.153

 ضرألا دح نم )راتمأ ةتس( رتم 6 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 لمعب حمسيو ، تاصابلل فقاومك ةفاسملا هذه صصختو قيرط وأ عراش ىلع لطملا يمامألا
 نورشعو رتم( رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب
 .)ًارتميتنس

 يمامالا دادترالا

 ةيولع تازورب لمعب حمسي الو ،يبناجلا ضرألا دح نم )نيرتم( رتم 2 نع لقت ال ةفاسم ءانبلا دتري§
يبناجلا دادترالا  .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب

 ةيولع تازورب لمعب حمسي الو ،يفلخلا ضرألا دح نم )نيرتم( رتم 2 نع لقت ال ةفاسم ءانبلا دتري§
يفلخلا دادترالا  .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب

 ءانبلا بسن  0.152

ضرالا ةحاسم نم 240%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

 اهيف حمسي و ءانبلا ةحاسم نم %20 نع ةيراجتلا تالامعتسالا ةبسن ديزت ال
 ،قالح ،تاورضخ عيب لحم ،ةلاقب( مئاقلا نكسملا مدخت ةطيسب ةيراجت تالامعتساب
.)ةيلديص ،طايخ ،سبالم ةلسغم

يراجتلا لامعتسالا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 04.155

 تاريثأت ةاعارمو ةيئيبلا ةيحانلا نم نكسلل عقوملا ةيحالصل ةئيبلل ىلعألا سلجملا ةقفاوم ىلع لوصحلا§
.عقوملا ىلع ةمئاقلا ةيعانصلا ةطشنالا

 ددع ديزي الأو ،)ةعبرم راتمأ ةعبرأ( عبرم رتم 4 نع ةفرغلا لخاد لماع لكل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ§
 40 نع ةدحاولا ةفرغلا ةحاسم لقت الأو ،)صاخشأ ةرشع( صاخشأ 10 ىلع ةدحاولا ةفرغلا لخاد لامعلا
.نكسلل ةيباعيتسالا ةقاطلا ديدحتل رايعملا اذه دامتعاو ،)عبرم رتم نيعبرأ( عبرم رتم

 عم ،ماعطلا تالاصو نكسلا فرغ نع ةديعب )لامع ةينامث( لامع 8 لكل ةدحاو ةلماك هايم ةرود ريفوت مزلي§
 ال ةفاسم دعبت نأو نكسلا فرغ ىلع ةحوتفم هايملا تارود نوكت الأو ةبولطملا ةيحصلا ريياعملا قيبطت
.فرغلا نع )راتمأ ةرشع( رتم 10 نع لقت

 ريياعملاو تافصاوم بسح ئراوطلا جراخمو ةبولطملا ةمالسلا ةمظنأو قيرحلا نع فشكلا ةزهجأ ريفوت§
.يندملا عافدلا نوئش ىدل ةعبتملا

 لقت الأ ىلع لامعلا ددع نم )ةئاملاب نيعبرا( %40 نع لقي ال ام بعوتست ماعطلل ةصصخم تالاص ريفوت§
 جراخم ريفوت ةرورض عم ،لماع لكل )ةعبرم راتمأ ةثالث( عبرم رتم 3 ىلع دحاولا لماعلل ةصصخملا ةحاسملا
.ةبولطملا ةيوهتلاو ةمالسلا ةمظنأو ئراوطلل

 ةرشع( 10 نع مهنيب ةفاسملا لقثألاو نكسلا فرغ ىنبم نع لصفنم لكشب رثكأ وأ خبطم ريفوت بجي§
 ةلصفنم لساغم ريفوت متي نأ ىلع ماعطلل ةصصخملا تالاصلا نم بيرق وأ طبترم نوكي نأو ،)راتمأ
 .)لماع رشع انثا( لماع 12 لكل ةدحاو ةلسغم لدعمب يدايألل

.رخآ لامعتسا يأ وأ ،نيزختلا ،نكسلا ضارغأل حطسلا لالغتسا عنمي§
 يف ةيلوألا تافاعسإلل ةصاخ ةفرغ دوجو ةرورض عم ةيلوألا تافاعسالاو ءافطالا تادعم ريفوتب مازتلالا§

.اهيلا لوصولا لهسي لكشب )لماع ةئام( لماع 100 ىلع لامعلا ددع اهيف ديزي يتلا نكاسملا
 قفو قلغلل هلباق تايواحب هديوزت متيو نكسلا ىنبم جراخ ةمامقلاو تايافنلا عيمجتل صصخم عقوم ريفوت§

.ةدمتعملا ةيحصلا ريياعملا
 لصفنم ينكس ىنبم يف كلذو ققش لكشب نكسلل قفارم ريفوت متي ،تالئاعلا يوذ لامعلل ةبسنلاب§

 .لئاوعلل صصخم
 عيمجت عقاومو راطمألا هايم يراجمو هايملا تارود عقاومك ،يئيبلا ثولتلا رداصم نع ديعب نكسلا نوكي§

 ةيحصلاو ةيئيبلا طباوضلاو ريياعملا بسح ،هباش امو تاناويحلا ةيبرت عقاومو ةيعانصلا نخادملاو ةمامقلا
.ةعبتملا

 ددع عم بسانتت ةحاسمبو لصفنم لكشب هب ةقحلم هايملا تارودو ءوضولل ةصاخ قفارمب دجسم ريفوت§
.لامعلا

.لامعلا ددع عم بسانتت سبالم ةلسغم ريفوت§
 نأ بجيو ،نكسلا ىنبم نمض زاغلا تاناوطسا وأ لاعتشالل ةلباق داومل وأ دوقولل تانازخ دجاوت عنمي§

ةينكس ةدحو برقأ نع )رتم ةئام( رتم 100 نع لقت ال ةفاسم دعبت

لامعلا نكس
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المناطق الزراعية

الباب الخامس
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05.10  فئات المناطق الزراعية
تتكــون المناطــق الزراعيــة مــن فئتيــن وثاثــة فصول يتضمن االســتعماالت المســموح بها ونســب 

البنــاء واالرتــدادات واالرتفاعــات واالشــتراطات الخاصــة ضمن فئــة التصنيف  .

05.20  االنشطة المسموحة
يتم السماح بمزاولة االنشطة بعد الحصول على الموافقات االزمة.

المناطق الزراعية

لامعتسالا قباوطلا  ءانبلا ةبسن  زمرلا     ةئفلا 

AGI %90 3 يراجت/يعارز  1 ةيرامثتسالا ةيعارزلا قطانملا

FS1 %10 2  يعارز جاتنا  2 يتابنلا يئاذغلا نمألا قطانم

FS2 %10 2 يناويح جاتنا  2 يكمسلاو يناويحلا يئاذغلا نمألا قطانم

طاشنلا مسا طاشنلا عون  زمرلا    ةئفلا 

 تاتابنلا راثكإو ليصاحملا ةعارز .1

 جاتنإلاو ةعارزلا معد ةطشنأ .1
 يناويحلا

AGI  ةيعارزلا قطانملا
 ةيرامثتسالا

 داصحلا دعب ليصاحملا ةطشنأو ةعارزلا معد ةطشنأ .2

  يناويحلا جاتنإلا .3

  يناويحلا جاتنإلل معدلا ةطشنأ .4

  ةيعارزلا ماخلا داوملا عيب / ةراجت .1

 ةراجتلا .2

  ةيحلا تاناويحلا عيب / ةراجت .2

 ةيرطيبلا ةيودألا عيب / ةراجت .3

  ةيرحبلا تانئاكلا - كامسألا - ةيحلا تاناويحلا عيب / ةراجت .4

 ةبرتلا تانسحمو ةدمسألا عيب / ةراجت .5

 تاراشتسالا .3 ةيعارزلا ةسدنهلا تاراشتسا

 ةيرطيبلا ةطشنألا .4 ةيرطيبلا ةيودألا عيب / ةراجت .13.

 ريجأتلا ةطشنأ .5 تاناويحلا ريجأت

 ميلعتلا ةطشنأ .6 ليخلا بوكر ميلعت
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05.30  الفصل األول | المناطق الزراعية االستثمارية
05.31  االستعماالت 

يســمح فــي هــذه المنطقــة بمزاولــة جميــع األنشــطة الزراعيــة والتجاريــة وإقامــة البيــوت المحميــة 
والمشــاتل ويســمح بإنشــاء وحــدة ســكنية وســكن للمزارعيــن، كمــا يســمح بمزاولــة أنشــطة اإلنتــاج 
الحيوانــي وإنشــاء مــزارع الدواجــن واالســماك واســطبات الخيــول وحظائــر للحيوانــات  والماعــب 
الرياضيــة المفتوحــة ، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــه تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع مــن 
الناحيــة التخطيطيــة وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، علــى أن يصــدر الترخيــص بمزاولة األنشــطة 
المشــار إليهــا مــن الجهــة المختصــة بشــئون الزراعــة والمجلــس األعلــى للبيئــة وذلــك حســبما تبينــه 

خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

المناطق الزراعية

طاشنلا مسا طاشنلا عون  زمرلا    ةئفلا 

 مامجتسالاو هيفرتلل ىرخأ ةطشنأ .1
 مامجتسالاو هيفرتلا ةطشنأ .7

AGI  ةيعارزلا قطانملا
 ةيرامثتسالا
 

 ةحابسلا كرب ريجأت .2

 )اهريغو بيردتلاو ةيانعلا( تاناويحلاب ةيانعلا .1
  تاناويحلاب ةيانعلا ةطشنأ .8

 تاناويحلا بيردت لاجم يف تاراشتسا .2

AGIالمناطق الزراعية االستثمارية
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AGIالمناطق الزراعية االستثمارية

  تادادترالا  05.33

  رتم 3 نع لقي ال : لتاشملاو ةيمحملا تويبلا تآشنم§
  رتم 6 نع لقي ال :نيعرازملا نكاسمو ةيراجتلا تالحملاو ةصاخلا ةينكسلا تادحولا§
رتم 15 نع لقي ال : تالبطسالا وأ رئاظحلا§

 يمامالا دادترالا

 نيعرازملا نكاسمو ةيراجتلا تالحملاو ةصاخلا ةينكسلا تادحولاو لتاشملاو ةيمحملا تويبلا تآشنم§
 رتم 6 نع لقي الو ،ةاشملا رمم وأ راجلل ةقصالملا تاهجاولا نم ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال :
 يبناج قيرط وا عراش ىلع لطملا ضرالا دح نم )راتمأ ةتس(

 6 نع لقي الو ،ةاشملا رمم وأ راجلل ةقصالملا تاهجلا نم رتم 15 نع لقي ال : تالبطسالا وأ رئاظحلا§
يبناج قيرط وا عراش ىلع لطملا ضرالا دح نم )راتمأ ةتس( رتم

 يبناجلا دادترالا
يفلخلاو

 ءانبلا بسن  05.32

 ضرألا ةحاسم نم %30 :ةينكسلا تادحولا§
 ضرألا ةحاسم نم %10 :يراجتلا لامعتسالا§
 ضرألا ةحاسم نم %5 :نيعرازملا نكس§
ضرألا ةحاسم نم %10 :تالبطسالاو رئاظحلا§
ضرألا ةحاسم نم %90 :ةيلكلا ءانبلا ةبسن§

ءانبلا ةبسن

  ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم 100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم 4 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

نكسلا قفارم

 ءانبلا حطسم دودح ىلع ةءانبب حمسي
 تارايسلا فقاومل وا نكسلا قفارمل : مادختسالا§
 فيصرلا بوسنم نم رتم 1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي الا  : عافترالا§
ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال

بادرسلا
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AGIالمناطق الزراعية االستثمارية

  تاعافترالا 05.34

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 16٫50  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةينكسلا تادحولا

 عافترا ىصقا
 نيقباط
نيعرازملا نكس  رتم 7 : ىصقألا دحلا

 نينازيم عم دحاو قباط
ةيراجتلا تالحملا  رتم 7 : ىصقألا دحلا

 دحاو قباط
  رتم 4 : ىصقألا دحلا

 وأ سراحلا ةفرغ وأ بتكملا
نزاخملا وأ تاخضملا

 ةصاخلا تاطارتشالا 05.35

 ةهجاو لوط ديزت الأ طرشب ،ضرألا ةحاسم نم عبرم رتم 100 نع ةدحاولا ةيراجتلا ةدحولا بيصن لقي ال
 ةيراجتلا تادحولا قمع ديزي الو .رتم 5 نع لقت الو راقعلا ةهجاو نم %10 نع ةعمتجم ةيراجتلا تادحولا
.لقأ امهيأ رتم 20 وأ راقعلا قمع نم %10 نع

 نم رثكأ ءاشنإ لاح يف
 ةيراجت ةدحو

 .رتم 50 نع اهيف علض رغصأ لوط لقي الأ طرشبو عبرم رتم 6,000 نع راقعلا ةحاسم لقت الأ ىلع§
 .عبرم رتم 750 نع ةدحاولا ةدحولا بيصن لقي ال§
 يف راتمأ 8 وأ قيرطلا بناج يف تارايسلل فقاوم ريفوت ةلاح يف رتم 11 ضرعب رمم ريفوتب مزلي§

 بسح تارايسلل فقاوم ريفوت طرشب راقعلا نمض تارايسلا فقاومل قطانم صيصخت ةلاح
 ةعبتملا ريياعملا

  .راقعلل ةباوبو روس ريفوت بلطتي§
 .ةلصفنمو ةدحاو ةهج نم ةلصتمو ةلصتم تادحو ةماقإب حمسي§
 ةيبناج تادادترا ريفوتو عراش ىلع لطملا ضرألا دح نم رتم 6 نع لقي ال يمامأ دادترا ريفوت بجي§

 .رتم 4 نع لقت ال ةيفلخو
 .ةيتحتلا ةينبلا ةنايصو ءاشنإب راقعلا كلام لفكتي§
 ىلإ راقعلا فينصت رييغتب كلذو ريمعتلل عقوملا ةيحالص ىلع ةيطيطخت ةقفاوم ىلع لوصحلا§

 (AGIC( ةينكسلا تاعمجملا قطانم
 )فقوم فصنو دحاو( فقوم 1.5و ةينكس ةدحو لكل نيفقوم لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت§

   .ةينكس ةدحو لكل راوزلل
 موسرملل ةيذيفنتلا ةحئاللا عم حرتقملا ميسقتلا يشامت مدع ةلاح يف راقعلا ميسقتب حمسي ال§

 .ريوطتلاو ريمعتلل ةدعملا يضارألا ميسقت نأشب 1994 ةنسل )3( مقر نوناقب
 )(Master Planططخم دامتعا بلط ميدقت متي عبرم رتم 50,000 نع راقعلا ةحاسم ةدايز ةلاح يف§

 .ينارمعلا طيطختلا نوئش ىدل
 

 تاعمجملا تاطارتشا
(AGIc) ةينكسلا

 ةدحاو ةهج يفو ضرألا لخدم دنع روسلل ةقصالم نزاخمو تاخضملل ةفرغو ةسارحلل ةفرغ ءانب زوجي
طقف اهنم

 ةــــفرغ ءاــــنب لاــــح يــــف
 ةـــــــــــــفرغو ةـــــــــــــسارحلل
 نزاخمو تاخضملل
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AGIالمناطق الزراعية االستثمارية

 نوئشب ةصتخملا ةهجلا اهردصت يتلا ةماعلا تافصاوملاو تاطارتشالا قبطت
 ةعارزلا

 تالبطساو يشاوملا رئاظح ءاشنإ دنع
 ةطشنأ نم اهريغو نجاودلا عرازمو لويخلا
يعارزلاو يناويحلا جاتنإلا

  رتم 50 نع ةيراجت ةدحو وأ ينكس تيب برقأو رئاظحلا نيب ةفاسملا لقت ال§
تافاسملا رتم 20 نع ينكس تيب برقأو ةيراجتلا تادحولا نيب ةفاسملا لقت ال§

 ليلدلا اذه نم سماخلا بابلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت
.نيعرازملل نكس ءاشنإ دنع نيعرازملل نكس ءاشنإ دنع

 ال ةبسنب للفلل ةيلخادلا تاغارفلا ميمصت نمض عطقتسم رود لمعب حمسي
 ءانبلا ةبسن نمض بستحي نأ ىلع ،رود لكل ءانبلا حطسم نم %15 ىدعتت
 ىعاريو ،طقف يسيئرلا ىنبملا يف يلصألا عافترالا نمض بستحيو ةيلكلا
 .ءانبلل هب حومسملا يلكلا عافترالاب مازتلالا

عطقتسم رود

 .يراجتلا مادختسالاب حامسلا نود ةقطنملا تاطارتشا هيلع قبطت
 نم لقأ راقعلا ةحاسم تغلب لاح يف

عبرم رتم 4000
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05.40  الفصل الثاني | مناطق األمن الغذائي النباتي
05.41  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق األمــن الغذائــي النباتــي بمزاولــة جميــع األنشــطة الزراعيــة وإقامــة البيــوت 
المحميــة والمشــاتل ويســمح بإنشــاء ســكن للمزارعيــن، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة 
تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع للتعميــر مــن الناحيــة التخطيطيــة وبالتنســيق مــع الجهــات الخدمية 
األخــرى، علــى أن يصــدر الترخيــص بمزاولــة األنشــطة المشــار إليهــا مــن شــئون الزراعــة وذلــك 

ــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. حســبما تبين

FS1مناطق األمن الغذائي النباتي

 ءانبلا بسن 05.42

 ضرألا ةحاسم نم %10 نع ديزيال :نيعرازملا نكس§
ضرألا ةحاسم نم %70 نع لقي ال :ريجشتلاو ةعارزلا§ ءانبلا ةحاسم

 ةدحاو ةهج يفو ضرألا لخدم دنع روسلل ةقصالم نزاخمو تاخضملل ةفرغو ةسارحلل ةفرغو بتكم ءانب زوجي§
قفارملا .طقف اهنم
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FS1مناطق األمن الغذائي النباتي

  تادادترالا  05.43

  رتم 3 نع لقي ال : لتاشملاو ةيمحملا تويبلا تآشنم§
 يمامالا دادترالا  رتم 6 نع لقي ال :نيعرازملا نكاسم§

 رتم 3 نع لقي ال : نيعرازملا نكاسمو لتاشملاو ةيمحملا تويبلا تآشنم§
 6 نع لقي الو ،ةاشملا رمم وأ راجلل ةقصالملا تاهجاولا نم ضرألا دح نم
 يبناج قيرط وا عراش ىلع لطملا ضرالا دح نم )راتمأ ةتس( رتم

يفلخلاو يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 05.44

 نيقباط
نيعرازملا نكس  رتم 7 : ىصقألا دحلا

تاعافترالا
 دحاو قباط
  رتم 4 : ىصقألا دحلا

 وأ سراحلا ةفرغ وأ بتكملا
نزاخملا وأ تاخضملا

 ةصاخلا تاطارتشالا  05.45

 لخدم دنع روسلل ةقصالم نزاخمو تاخضملل ةفرغو ةسارحلل ةفرغ ءانب زوجي
طقف اهنم ةدحاو ةهج يفو ضرألا

 ةفرغو ةسارحلل ةفرغ ءانب لاح يف
 نزاخمو تاخضملل

.ةينعملا ةيمسرلا تاهجلا تاطارتشا بسح ئجالملا لمعب حمسي ئجالملا

  رتم 50 نع ةيراجت ةدحو وأ ينكس تيب برقأو رئاظحلا نيب ةفاسملا لقت ال§
تافاسملا رتم 20 نع ينكس تيب برقأو ةيراجتلا تادحولا نيب ةفاسملا لقت ال§

 رارقلا اذه نم سماخلا بابلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت
.نيعرازملل نكس ءاشنإ دنع نيعرازملل نكس ءاشنإ دنع
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05.50  الفصل الثالث | مناطق األمن الغذائي الحيواني والسمكي
05.51  االستعماالت 

ــي  ــاج الحيوان ــة أنشــطة اإلنت ــي والســمكي بمزاول ــي الحيوان يســمح فــي مناطــق األمــن الغذائ
ــر للحيوانــات كمــا يســمح بإقامــة  وإنشــاء مــزارع الدواجــن واألســماك واســطبات الخيــول وحظائ
ســكن للمزارعيــن والعامليــن، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــه تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع 
مــن الناحيــة التخطيطيــة وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، علــى أن يصــدر الترخيــص بمزاولــة 
األنشــطة المشــار إليهــا مــن الجهــة المختصــة بشــئون الثــروة الحيوانيــة وذلــك حســبما تبينــه خرائــط 

التصنيــف المعتمــدة.

FS2مناطق األمن الغذائي الحيواني والسمكي

 ءانبلا بسن  05.52

 ضرألا ةحاسم نم %10 نع ديزي ال :نيعرازملا نكس§
 ضرألا ةحاسم نم %70 نع ديزيال :تالبطسالاو رئاظحلا§
ضرألا ةحاسم نم %20 نع لقت ال:ريجشتلاو ةعارزلا§

ءانبلا ةحاسم

 ضرألا لخدم دنع روسلل ةقصالم نزاخمو تاخضملل ةفرغو ةسارحلل ةفرغو بتكم ءانب زوجي§
قفارملا .طقف اهنم ةدحاو ةهج يفو
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FS2مناطق األمن الغذائي الحيواني والسمكي

  تاعافترالا 05.54

 نيقباط
نيعرازملا نكس  رتم 7 : ىصقألا دحلا

تاعافترالا
 دحاو قباط
  رتم 4 : ىصقألا دحلا

 وأ سراحلا ةفرغ وأ بتكملا
نزاخملا وأ تاخضملا

  تادادترالا  05.53

  رتم 15 نع لقي ال :تالبطسالا وا رئاظحلا§
 يمامالا دادترالا  رتم 6 نع لقي ال :نيعرازملا نكاسم§

 تاهجاولا نم ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال : نيعرازملا نكاسم§
 دح نم )راتمأ ةتس( رتم 6 نع لقي الو ،ةاشملا رمم وأ راجلل ةقصالملا
 يبناج قيرط وا عراش ىلع لطملا ضرالا

 تاهجاولا نم ضرألا دح نم رتم 15 نع لقي ال :تالبطسالا وا رئاظحلا§
 دح نم )راتمأ ةتس( رتم 6 نع لقي الو ،ةاشملا رمم وأ راجلل ةقصالملا
 يبناج قيرط وا عراش ىلع لطملا ضرالا

يفلخلاو يبناجلا دادترالا

 ةصاخلا تاطارتشالا 05.55

 نوئشب ةصتخملا ةهجلا اهردصت يتلا ةماعلا تافصاوملاو تاطارتشالا قبطت
 يرلا تاونق مدرب ةقلعتملا تاطارتشالا كلذكو ، ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلا
 ليخنلا ةلازإو فرصلاو

 تالبطساو يشاوملا رئاظح ءاشنإ دنع
 ةطشنأ نم اهريغو نجاودلا عرازمو لويخلا
يعارزلاو يناويحلا جاتنإلا

تافاسملا  رتم 50 نع ةيراجت ةدحو وأ ينكس تيب برقأو رئاظحلا نيب ةفاسملا لقت ال§

 ليلدلا اذه نم سماخلا بابلا يف ةدراولا لامعلا نكسب ةصاخلا ريياعملا قبطت
.نيعرازملل نكس ءاشنإ دنع نيعرازملل نكس ءاشنإ دنع
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مناطق الحماية

الباب السادس
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06.10  الفصل األول | مناطق الحماية
06.11  االستعماالت 

 ،GS – ــة الخضــراء ــة – PRT، المناطــق المحفوظــة – PRV، المناطــق العام هــي المناطــق المحمي
 ،US – مناطــق قيــد الدراســة ،UP – المناطــق غيــر المخططــة ،NR – مناطــق الحمايــة الطبيعيــة
ومناطــق التطويــر المســتقبلية - FDA والتــي ال يســمح بالتعميــر فيهــا وتتطلــب الحصــول علــى 
موافقــات خاصــة مــن شــئون التخطيــط العمرانــي وموافقــة الجهــات في حال الرغبة فــي تطويرها.

مناطق الحماية
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المناطق التاريخية

الباب السابع
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07.10  الفصل األول | المناطق األثرية
ــة  ــم أثري ــة التــي يتــم التنقيــب عنهــا، أو التــي تتضمــن معال تطبــق علــى مناطــق المواقــع األثري
وتحمــل دالالت حضاريــة وتاريخيــه، ذات قيمــة علميــة ومعرفيــة، والتــي يتــم تحديدهــا مــن الجهــة 
المعنيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والتــراث وفقــًا للمرســوم بقانون رقم )11( لســنة 1995 بشــأن حماية 

اآلثــار ، وذلــك وفــق ضوابــط واشــتراطات الجهــة المعنيــة وحســب مــا تبينــه خرائــط التصنيــف.

07.11  االستعماالت 
1- ُتســَتخدم مناطــق المواقــع األثرّيــة كشــواهد تاريخّيــة لألجيــال الّاحقــة، وُتوّظــف مــن أجــل 
البحــوث العلمّيــة، الّتنقيبــات األثرّيــة، والعــروض المتحفّيــة. ويجــب أن تكــون كاّفــة أعمــال الّترميــم 

ــراث. ــار والّت ــة بالحفــاظ علــى اآلث ــل أو تحــت إشــراف الجهــة المعنّي ــة مــن ِقَب والّصيان
2- ُيســَمح باســتثمار المواقــع األثرّيــة ومناطــق الحمايــة الُمحيَطــة بهــا، لغايــات ثقافّيــة منهــا: إنشــاء 
متاحــف، مراكــز تعليمّيــة وتفســيرّية للــزوار، عناصــر تعليمّيــة، معــارض مؤّقتــة، وإلقامــة الفعالّيــات، 
وغيرهــا، شــرط أن يتــّم ترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا وتصميمها وإنشــاؤها بإشــراف من الجهــة المعنّية 

بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث وال تنّفــذ إال بموافقــه هــذه الجهــة.
3- ُيســَمح باســتخدام األبنيــة الواقعــة ضمــن حــدود الحمايــة الّثانوّيــة الُمحيطــة بالمواقــع األثرّيــة 
للغايــات الّســكّنّية والمرافــق العاّمــة المســموح بهــا، مــع ضــرورة مراجعــة الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ 

علــى اآلثــار والّتــراث لدراســة الّتصميــم.
4- ُيســَمح باســتخدام األبنيــة الواقعــة ضمــن حــدود الحمايــة الّثانوّيــة الُمحيطــة بالمواقــع األثرّيــة 
للغايــات الّتجارّيــة ذات األنشــطة المســموح بهــا والمشــروطة، وُتحــّدد بعــد ُمراجعــة الجهــة المعنّيــة 

بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث.

ARCالمناطق األثرية

 ةصاخلا تاطارتشالا 07.21

 ّيأب اهل ةّيخيراّتلاو ةّيرثألا ةميقلاب ّلخي وأ ةّيرثألا عقاوملل ةّيرصبلا وأ ةّيئاشنإلا ةلاحلا ىلع رّثؤي ليدعت وأ ءانب وأ ريوطت ّيأ عنمُي•
. ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةميقلا هذه دّدحُتو ،لاكشألا نم لكش

 ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةّيطخ هقفاوم ذخأو ةّيليصفت ةسارد دعب ّالإ ّيرثألا عقوملا ىلع لّخدت وأ ريوطت ّيأ ذيفنت نكمي ال•
،ثارّتلاو راثآلا

،ةّيتحّتلا ىنُبلل ريوطت لامعأ وأ عيراشم ةّيأل رفحلا لامعأ ةعباتم ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي•
.ةهجلا هدّدحُت يذلا ّيرثألا عقوملا بسحب ةّيصّصخت تاسارد دادعإ وأ بيقنت بلط ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي•
 ّيملاعلا ّيناسنإلا ثارّتلا ةحئال ىلع جردم وأ ،ّينطولا ثارّتلا ةمئاق ىلع لّجسم ىنبمل اًرواجم وأ اًقصالم راقعلا ناك لاح يف•

 لتكلل اًفلتخم اًعيزوت بلطت نأ ثارّتلاو راثآلا ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي ،فّنصُم ّيرثأ عقومل رشابُملا طيحملا يف وأ ،وكسنويلل
 ةصاخ طورش قبطُت نأ زوجي امك ،اهب حومسملا ءانبلا ةلتكل اًقباطم ةّيّلكلا تاحاسملا عومجم نوكي نأ طرشب ،ةّيرثألا ةميقلا ةيامحل
.ةقطنملل ةدمتعملا ةّيفيظولاو ةّيميمصّتلا طورّشلا نع ةفلتخم هريغو ناولألاو ّداوملاو تادادترالاب
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07.20  الفصل الثاني | مناطق الحدائق التراثية
07.21  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق الحدائــق التراثيــة باألنشــطة الّزراعّيــة التــي تتبــع طــرق الّزراعــة الّتقليدّيــة فقــط، 
وُيســَمح بإنشــاء المرافــق الُمصاحبــة لهــذه األنشــطة. كمــا ُيســَمح باالســتعماالت الّســكنّية فلــل 
ــة الُمصــّرح بهــا مــن  فقــط، وال يســمح فيهــا بالشــقق الســكنية، ويســمح باالســتعماالت الّتجارّي
الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، وفــق الّضوابــط واالشــتراطات التــي تحددهــا الجهــات 

الخدميــة.

HGمناطق الحدائق التراثية

  تادادترالا 07.23

 ميمصّتلاو ءانبلا عقوم ةساردل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةعجارم مزلت•
.تادادترالاو تادادترالا

تارايسلا فقاوم 07.25

 ضّوعُي ّالأ طرشب ،اهتفاضإ ةّيناكمإ ةساردل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةعجارم مزلت•
.ةقفاوملا لاح يف ءانبلا ةبسن ةدايزب راقعلا بحاص تارايسلا فقاوم

 ءانبلا بسن 07.22

  .ضرألا ةحاسم نم %15 ىلع تالامعتسالا عيمجل ءانبلا ةبسن ديزت الا•
 .ضرألا ةحاسم نم %10 زواجتت ال ّينكّسلا مادختسالل ءانبلا تاحّطسم ديزت الا•
.ضرالا ةحاسم نم %5 ّيراجّتلا مادختسالل ءانبلا تاحّطسم ديزت الا•

ءانبلا ةحاسم

  تاعافترالا 07.24

 حطّسلا شراو ًالماش ،راتمأ 8 هردق ىصقا دحبو نيقباط نع ينكسلا مادختسالا عافترا ديزي الل•
.ىرخأ قفارم ةّيأو تامدخلاو مّلّسلا ةفرغو

 الو رتم 6.50 هردق ىصقأ دحبو نينازيمو يضرأ قباط نع يراجتلا مادختسالا عافترا ديزي ال•
.ّيراجّتلا ىنبملا ىلعأ مّلس ةفرغ وأ ةّينكس تافاضإ ةّيأب حَمسُي

تاعافترالا
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HGمناطق الحدائق التراثية

 ةصاخلا تاطارتشالا 07.26

 ةهجلا هقفاوم ىلع لوصحلا مزلي هنإف ةيثارتلا قئادحلا قطانم نمض عقي راقع يأ ريوطت وأ ميمرت وأ ءانب وأ ،ريمعت ةلاح يف•
.لامعأ ةّيأ ةرشابم لبق ،حرَتقُملا ءانبلا حّطسم عقوم ديدحتل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا

ثارتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةينعملا ةهجلا هقفاومب الا ةّيثارّتلا قئادحلا هيلع ّلطت يذلا رحبلا مدرب حَمسُي ال•
 ّيملاعلا ّيناسنإلا ثارّتلا ةحئال ىلع جردم وأ ،ّينطولا ثارّتلا ةمئاق ىلع لّجسم ىنبمل اًرواجم وأ اًقصالم راقعلا ناك لاح يف•

 لتكلل اًفلتخم اًعيزوت بلطت نأ ثارّتلاو راثآلا ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي ،فّنصُم ّيرثأ عقومل رشابُملا طيحملا يف وأ ،وكسنويلل
 طورش قبطُت نأ نكمي امك ،اهب حومسملا ءانبلا ةلتكل اًقباطم ةّيّلكلا تاحاسملا عومجم نوكي نأ طرشب ،ةّيرثألا ةميقلا ةيامحل
.ةقطنملل ةدمتعملا ةّيفيظولاو ةّيميمصّتلا طورّشلا نع ةفلتخم هريغو ناولألاو ّداوملاو تادادترالاب ةصاخ

 ّدحك ّيضرألا روّدلا يف عّبرم رتم 300 ةحاسم نع راقعلا كلامل ّيلئاع نكسك صّصخملا اليفلل ةّيلامجإلا ةحاسملا ديزت ّالأ بجي•
.كلذ زواجتت ءانبلا حّطسم ةبسن تناك نإو – ىصقأ

 ةهجلا ةعجارُم دعب لاغشإلا حّطسم ةبسن دّدحُتف ةّيمحملا تويبلاو تالبطسإلا ،ّيعارّزلا رامثتسالاب ةّصاخ قفارم ةّيأل ةبسّنلاب•
 تاذو ةفيفخ ّداوم نم ةّينكّسلا ريغ ّيعارّزلا طاشّنلا قفارم ءانب لكايه نوكت نأ ةاعارم بجيو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا
.ّيندملا عافّدلا تافصاومو طورش ةاعارم عم ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةدمَتعُم ةيلاع ةنورم

 اهفصر مدع ةاعارم عم ،راتمأ 3 نع ةيلخادلا تارمملا ضورع لقت الأ•
 ال وحن ىلع جراخملاو لخادملا طيطخت نوكي نأ ةاعارم بجي ،اهب حوسملا ةّيفيظولا راودألا نم ّيأل ةّيثارّتلا قئادحلا ريوطت دنع•

 نذإلا حنم ميظنت بجيو ، ،ةّيعارّزلا قطانملاب ساسملل اًيدافت ،ةليقّثلا تابكرملا لوخدب حَمسُي الو،ةّيرورملا ةكرحلا ىلع عّجشي
 ىلإ نيديفتسملا لوصو تاراسم ديدحتل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةعجارمو ،قفارملا مادختسا نم نيديفتسملل
.عقوملا

 :ةيتالا تاطارتشالا ققحتت نا طرشب ، ةيثارتلا قئادحلا قطانم يف ةيعارزلا ةطشنألاب حمسي•
 يف هب حرصملا يعارزلا طاشنلا عون ىلع ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةّيمسّرلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا .أ•

.ةيرثألا ةقيدحلا
 تاحاسم :نّمضتتو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا تاطارتشاو طباوض بسحب اهب حومسملا ةّيعارّزلا قفارملا .ب•

 ةطبترم قفارم ةّيأ ،تاّدعملا شرو ،تالبطسإلاو تاناويحلا رئاظح ،هايملا ّخض تاّطحم /ءاملا رابآ ،لاّمعلاو نيعرازملا ةحارتسا
.ةّيديلقّتلا ةّيعارّزلا ةطشنألاب

 :ةيلاّتلا تاطارتشالا قّقحتت نأ طرشب ،ةّيثارّتلا قئادحلا قطانم يف ةيراجّتلا ةطشنألاب حمسي•
 يف هب حرصملا يراجتلا طاشنلا عون ىلع ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةّيمسّرلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا-أ•

.ةيرثألا ةقيدحلا
.ةّيلصألا ضرألا حطسم ةحاسم ّيلامجإ نم %5 نع ءانبلا حّطسم ةبسن ديزت ّالأ بجي .ب•
 :ليخّنلا تاجوتنم عيب ،اهعاونأب ةّيناويحلا تاجتنملاو ةّيعارّزلا ليصاحملا عيب :ةّماع ةروصب اهتلوازمب حومسملا ةّيراجّتلا ةطشنألا .ج•

 عيبل ةصّصخملا يهاقملا ،اهريغو رًصُحلاو لالّسلاك ةلخّنلاب ةطبترملا ةّيفَرِحلا تاعانّصلا ،تاّيولحلا ،ةّيبعّشلا هايملا ،رومّتلا
 لتاشملاو ةنتسبلا تّالحم ،اهعيبو تاجتنملا عينصت ّلاحم َكلذ يف امب ،ةّيديلقّتلاو ةّيوديلا فَرِحلا رجاتم ،ةدّدحُملا تابورشملا
  .ةّيعارّزلا

  .ضرألا ةّيصوصخو ةعيبطب ةلصّتملا ريغ ةّيراجّتلا ةطشنألا رَظحُت -د          
 ةقيدحلا عقوم ىلع ًءانب اهب حَمسُي دق يتلا ةّيراجّتلا ةطشنألا ديدحتل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةعجارُم مزلت - ـه          

.كلذب ةقبسم ةّيّطخ هقفاوم ذخأو ةّيثارّتلا
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07.30  الفصل الثالث | مناطق  التراث العمراني
تطّبــق علــى المــوروث مــن مــدن وقــرى ومعمــار ذات قيــم ُتراثّيــة، قــد تشــمل مبــاٍن منفــردة وأحيــاء 
وســاحات عاّمــة وشــبكة شــوارع وخدمــات ُبنيــة تحتّيــة، وتكمــن ِقَيمهــا بصفــة واحــدة أو أكثــر، مثــل: 
نظــم الكتلــة العمرانّيــة، شــبكة الّشــوارع واألزّقــة، طابــع األحيــاء، طابــع معمارّي معّيــن، نظم العيش 
الفريــدة لــه، وغيرهــا بحســب معاييــر الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، وتنقســم هــذه 

.UHa, UHb, UHc المناطــق إلــى ثــاث فئــات

07.40  الفصل الرابع | مناطق  التراث العمراني أ
07.41  االستعماالت 

ــدات ســكنّية  ــاء وال يســمح بالشــقق الســكنية أو بوح ــا باالســتعماالت الســكنية بن - يســمح فيه
ــف المناطــق المعتمــدة، ــط تصني ــه خرائ ــك حســبما تبين ــار، وذل ــى ذات العق ــّددة عل متع

- فــي األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة يســمح بفتــح محــات تجاريــة بالــدور األرضــي ال تحســب 
ــار  ــة بالحفــاظ علــى اآلث ــدى الجهــة المعنّي ــة وفــق الّشــروط والّضوابــط ل ــاء الكلي ضمــن نســبة البن

ــراث. والّت
- يســمح بمزاولــة األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة فــي أّي مــن أدوار المبنــى فــي حــال 
كــون العقــار ذا صفــة تراثّيــة وتاريخّيــة بحســب تقييــم الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، 

ووفــق الّشــروط والّضوابــط الّتصميمّيــة والوظيفّيــة لــدى تلــك الجهــة.

مناطق  التراث العمراني

مناطق  التراث العمراني أ

UH

UHa

 ءانبلا بسن 07.42

 عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم ةينكسلا تالامعتسالل %200 ىلع ءانبلا ةبسن ديزت ال•
 ةفوقسملا ةتباّثلا تاحاسملاو ةّيمدخلا قفارملا اهيف امب ،قفارملا عيمج ةلماش .قفارملا
 فقاوم اًديدحتو ،ءانبلا ةبسن نمض ةبوسحملا ريغ قفارملا نع ضيوعّتلا لاح يفو .ناويّللاو
 عيمج ًةلماش ،طقف %280 نع ةّيّلُكلا ءانبلا ةبسن زواجتت ّالأ بجيف ،ةّيراجّتلا تّالحملاو تاراّيّسلا
ىرخأ ةّيمدخ قفارم ةّيأو دعصملاو مّلّسلا ةفرغ اهيف امب قفارملا
 لحملا ةحاسم نم %70 ةبسنب نينازيملاب حمسي ةيرادإلاو ةيراجتلا تالحملاب حامسلا لاح يف•

.عدوتسمك همادختساب مازتلالاو .ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بستحي الو

ءانبلا ةحاسم
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UHaمناطق  التراث العمراني أ

  تادادترالا 07.43

:يمامألا دادترالا  .
 طخ كانه نكي مل ام ،ضرألل ةيمامألا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح ىلع يضرألا رودلا ءانبب حمسي
.هب ديقتلا مزلي ةيليصفتلا تاططخملا بسح دمتعم ءانب
:يفلخلاو يبناجلا دادترالا•
 راقعلاو راقعلا رادج نيب ام لزاع دوجو ةاعارم عم يفلخلاو يبناجلا ضرألا دح ىلع ءانبلاب حمسي -
  هل رواجملا
 وأ ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت مزلي ،يفلخلا وأ يبناجلا راجلا ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يف -
.ةّينعملا تاهجلا ىدل طباوّضلاو طورّشلا قفو )ةيجراخ

تادادترالا

  تاعافترالا 07.44

 ملسلا ةفرغو شراولا ًالماش راتمأ9.5 هردق ىصقأ دحبو نينثا نيقباط ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال•
 .رتم 6.5 نع لّوألا روّدلا ىوتسم حطس عافترا ديزي ّالأ طرشب ىرخأ قفارم ةيأو

 روّدلا يف ءانبلاب حامّسلاب اهنع ضّوعي ،ّينكّسلا ءانبلا يف تاراّيّسلل فقاوم ريفوت ّمت لاح يف•
 ةّيمدخ قفارم ةّيأو مّلّسلا ةفرغو شراولا ًالماش راتمأ 10 ّيّلكلا عافترالا نوكي ثيحب ،يناّثلا
.ىرخأ
 جودزم وأ ّيراجّتلا ءانبلل ّيضرألا روّدلا يف نيكاكد وأ تاراّيّسلل فقاوم ريفوت ّمت لاح يف•

 عافترالا نوكي ثيحب يناّثلا روّدلا يف ءانبلاب حامّسلاب اهنع ضّوعي ،)ّيراجت /ّينكس( مادختسالا
 .ىرخأ ةّيمدخ قفارم ةّيأو مّلّسلا ةفرغو شراولا ًالماش ،اًرتم 12.5 ّيّلكلا
.رتم 2.2 نع نينازيملا رود عافترا ديزي ال•

تاعافترالا
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07.50  الفصل الخامس | مناطق  التراث العمراني ب
07.51  االستعماالت 

- يســمح فيهــا باالســتعماالت الســكنية )فلــل وشــقق ســكنية( وذلــك حســبما تبينــه خرائــط تصنيف 
المناطــق المعتمدة.

- فــي األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة يســمح بفتــح محــات تجاريــة وإداريــة بالــدور األرضــي ال 
تحســب ضمــن نســبة البنــاء الكليــة وفــق الّشــروط والّضوابــط لــدى الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى 

اآلثــار والّتــراث.
- يســمح بمزاولــة األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة فــي أّي مــن أدوار المبنــى، فــي حــال 
كــون العقــار ذا صفــة تراثّيــة وتاريخّيــة بحســب تقييــم الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، 

ووفــق الّشــروط والّضوابــط الّتصميمّيــة والوظيفّيــة لــدى تلــك الجهــة .

UHbمناطق  التراث العمراني ب

  تادادترالا07.53

:يمامألا دادترالا  .
 ءانب طخ كانه نكي مل ام ،ضرألل ةيمامألا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح ىلع يضرألا رودلا ءانبب حمسي•

.هب ديقتلا مزلي ةيليصفتلا تاططخملا بسح دمتعم
:يفلخلاو يبناجلا دادترالا•
 رواجملا راقعلاو راقعلا رادج نيب ام لزاع دوجو ةاعارم عم يفلخلاو يبناجلا ضرألا دح ىلع ءانبلاب حمسي•

 )ةيجراخ وأ ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت مزلي ،يفلخلا وأ يبناجلا راجلا ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يفو  .هل
.ةيمدخلا تاهجلا ىدل طباوّضلاو طورّشلا قفو

تادادترالا

 ءانبلا بسن 07.52

 عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم ةينكسلا تالامعتسالل%300 ىلع ءانبلا ةبسن ديزت ال•
 لاح يفو ،ناويّللاو ةفوقسملا ةتباّثلا تاحاسملاو ةّيمدخلا قفارملا اهيف امب .قفارملا
 تّالحملاو تاراّيّسلا فقاوم اًديدحتو ،ءانبلا ةبسن نمض ةبوسحملا ريغ قفارملا نع ضيوعّتلا
 اهيف امب قفارملا عيمج ًةلماش ،طقف %380 نع ةّيّلُكلا ءانبلا ةبسن زواجتت ّالأ بجيف ،ةّيراجّتلا
.ىرخأ ةّيمدخ قفارم ةّيأو دعصملاو مّلّسلا ةفرغ

 مازتلالاو لحملا ةحاسم نم %70 بسنب نينازيملاب حمسي ةيراجتلا تالحملاب حامسلا لاح يف•
.ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بستحي الو عدوتسمك همادختساب

ءانبلا ةحاسم

  تاعافترالا 07.54

 ةيأو ملسلا ةفرغو شراولا ًالماش اًرتم12 5. هردق ىصقأ دحبو قباوط 3 ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال -
.راتمأ 9.60 نع يناّثلا روّدلا ىوتسم حطس عافترا ديزي ّالأ طرشب ،ينكسلا لامعتسالل ىرخأ قفارم
 دحبو قباوط 3 ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال ّينكّسلا ءانبلا يف تاراّيّسلل فقاوم ريفوت ّمت لاح يف -
 .ىنبملا قحالمو ملسلا ةفرغو شراولا ًالماش ،اًرتم 13 هردق ىصقأ
 جودزم وأ ّيراجّتلا ءانبلل ّيضرألا روّدلا يف نيكاكد وأ تاراّيّسلل فقاوم ريفوت ّمت لاح يف-

 عافترالا نوكي ثيحب ثلاّثلا روّدلا يف ءانبلاب حامّسلاب اهنع ضّوعي ،)ّيراجت /ّينكس( مادختسالا
 ةبسن زواجتت ّالأ طرشب ،ىرخأ ةّيمدخ قفارم ةّيأو مّلّسلا ةفرغو شراولا ًالماش ،اًرتم 15.5 ّيّلُكلا
 .%380 نع تاراّيّسلا فقاومو تّالحملا نع ضيوعّتلا دعب ءانبلا

 .رتم 2.2 نع نينازيملا رود عافترا ديزي ال-

تاعافترالا
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UHbمناطق  التراث العمراني ب

 ةصاخلا تاطارتشالا 07.56

 ىلع لوصحلا مزليو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةرداّصلا ةّيفيظولاو ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا عابتا بجي•
.عورشم ّيأ ةرشابم لبق ميماصّتلاو ةّيسدنهلا طئارخلا ىلع ةهجلا هذه هقفاوم

 ّيملاعلا ّيناسنإلا ثارّتلا ةحئال ىلع جردم وأ ،ّينطولا ثارّتلا ةمئاق ىلع لّجسم ىنبمل اًرواجم وأ اًقصالم راقعلا ناك لاح يف•
 لتكلل اًفلتخم اًعيزوت بلطت نأ ثارّتلاو راثآلا ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي ،فّنصُم ّيرثأ عقومل رشابُملا طيحملا يف وأ ،وكسنويلل
 ةصاخ طورش قبطُت نأ نكمي امك ،اهب حومسملا ءانبلا ةلتكل اًقباطم ةّيّلكلا تاحاسملا عومجم نوكي نأ طرشب ،ةّيرثألا ةميقلا ةيامحل
.ةقطنملل ةدمتعملا ةّيفيظولاو ةّيميمصّتلا طورّشلا نع ةفلتخم هريغو ناولألاو ّداوملاو تادادترالاب
 ءانبلا ةبسن زواجتت ّالأ طرشب ،ةّيمدخلا قفارملا نم اهريغو دعصملاو مّلّسلا ةفرغ ًةلماش ىنبملا حطس ىلعأ تامدخ ةفاضإب حَمسُي•

 تاّرمملاو عراوّشلا نم ّيأ ىلع ةّلطم ريغ ةفاضإلا نوكت نأ ىلع ،راتمأ 3 نع ةفاضإلا عافترا ديزي ّالأو ،طقف %30 تامدخلل
.راقعلاب ةطيحملا
 يلكلا قمعلا لقي الأ و , راقعلا قمع نم %50 ىلع ةيراجتلا تالحملا قمع ديزي الأ بجي ةيراجتلا تاهجاولا تاذ يضارألا يف•

  .راتما 3 نع يراجتلا لحملل
.بادرّسلاو راقعلا ّطخ نع ةزرابلا تافرّشلا ،نينازيملا :لمشتو ،ءانبلا ةبسن نمض ةيلاّتلا قفارملا بسَتحُت ال•
 ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا قفو ،رتم 1 نم رثكأب راقعلا ّدح نع زربت ّالأ طرشب ةفوشكملا )تانوكلبلا( تافرّشلا ةفاضإب حَمسُي•

 ّيأب ةلفقم تافرّشلا نوكت ّالأ طَرتشُيو .راتمأ 4 نع ّلقي ال عراّشلا ضرع ناك لاح يف ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ىدل
.اًّتاب اًعنم تازوربلا عَنمُتو .تافرّشلل ّيفيظولا روّدلا ريغل مدختست ّالأو ،ّداوملا نم

:ةيلاّتلا طورّشلا قفو ،ّيضرألا روّدلا يف ةّيراجّتلا تّالحملا ىلعأ ّيّطلل ةلباقو ىنبملا ةهجاوب ةلصّتم ليلظت رصانع تيبثتب حمسي•
(aطقف اًرتم 2.5 نع ليلظّتلا رصانع عافترا لقي ّالأ .
(bّلحملا ةهجاو رادج نم ،طقف رتم 1 ةفاسم ليلظّتلا رصانع زورب ىّدعتي ّالأ.
(cىنبملا يف هنم ىلعألا روّدلا يف تافرش كلانه نوكت ّالأ.
(dتافصاومل اًقفوو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةدمتعُمو اهب حّرصم ّداوم نم ةعونصم ليلظّتلا رصانع نوكت نأ 

.ّيندملا عافّدلا ىدل ةعبّتملا ةمالّسلاو نمألا
(eثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ىدل دَمَتعُملا ناولألا دوكو ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا ةاعارم بجي.
 دنب نم )ث( ةرقفلا نمض جردنت يتلا ةطشنألا وأ ةّيراجّتلا تّالحملا تاهجاو ىلعأ ةّيدومع ريغو ةيزاوم ةّيراجت تانالعإ تيبثتب حَمسُي•

 ،ّيراجّتلا ّلحملا زّيح نمض ،هرصانع نم ّيأب ةهجاولا ّطخ نع تارتميتنس 10 زواجتي ال زوربب ،طقف ّيضرألا روّدلا يف ،تالامعتسالا
 راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم طباوّضلاو تاطارتشالا بسحب َكلذو ،ّلحملا ىلإ يّدؤملا ّيسيئّرلا بابلا ضرع زواجتي ال امبو
.ّيندملا عافّدلا ىدل ةعبّتملا ةمالّسلاو نمألا تافصاومل اًقفوو ،ثارّتلاو

 عابّتاو ةّماعلا ةمالّسلا طورش ةاعارم طرش ،طقف ليلظّتلا رصانع تحتو تويبلاو تّالحملا لخادم قوف ةءاضإ رصانع بيكرتب حمسُي•
.ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ىدل ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا
 ىلع اهريغو نخادملاو فييكّتلا رصانعو ةّيّحصو ةّيئابرهك تاديدمت نم ىنبملا ةمدخب ةقّلعتملا ةّيّنفلا قفارملا راهظإب حمسُي ال•

 عافّدلا ىدل ةمالّسلا طباوض ةاعارم عم ،زاغلا تاناوطسإل راقعلا دودح نمض نئازخ صّصخت نأ بجيو .ةّيجراخلا ىنبملا تاهجاو
.ّيندملا
 نم ّيأ نع اًّيرصب ةبوجحم نوكت نأ ىلع ،اهريغو ءاملا ناّخسو هايملا تاناّزخ :لثم حطّسلا ىلع ىنبملا ةمدخل قفارم بيكرتب حمسُي•

.ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم طباوّضلاو تاطارتشالا قفو ،راقعلاب ةطيحملا تاّرمملاو عراوّشلا
 ةّينعملا ةهجلا تاطارتشاو طباوض بسحب تاهجاولا ءالطل دمَتعُملا ناولألا دوكب مازتلالا بجيف ،ينابملا تاهجاو ءاسكإل ةبسّنلاب•

.اهريغو رجحلا ،طالبلا ،)Cladding( ةيطغّتلا حاولأ مادختسا رَظحُيو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب

تارايسلا فقاوم 07.55

 ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ، اليف لكل فقوم لدعمب تارايس فقاوم ريفوت مزلي -1
:ةيلاتلا طباوضلا عيمج رفوت طرشب
عبرم رتم 150 نع راقعلا ةحاسم لقت الأ•
رتم 6 نع هضرع لقي ال قيرط ىلع راقعلا عقي•
ةمئاقلا قرطلا ةكبشب طبترم راقعلا•
 ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بسحت الو ،اليف لكل نيفقوم لدعمب تارايس فقاوم ريفوت مزلي -2
 :ةيلاّتلا طباوّضلا عيمج رفاوت طرشب
.رثكأ وأ عبرم ٍرتم 300 ضرألا ةحاسم تناك لاح يف•
.راتمأ 10 نع ةهجاولا ضرع ّلقي ّالأ•
.6 نع هضرع ّلقي ال قيرط ىلع راقعلا عقي•
.ةمئاقلا قرّطلا ةكبشب طبترم راقعلا•
 .ءانبلا ةبسن نمض بسحت الو ,ةينكس ةقش لكل دحاو فقوم ريفوت مزلي -3
 ةّينعملا ةهجلا مييقت بسحب ةّيئانثتسا ةميق ُلمحت يتلاو ةفّنصُملا ةّيخيراّتلاو ةّيثارّتلا ينابملا ىنثتسُت -4
.تاراّيّسلل فقاوم ريفوت ةّيمازلإ نم ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب

تارايسلا فقاوم
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- يســمح فيهــا باالســتعماالت الســكنية واإلدارّيــة )شــقق ( فــي الــّدور األّول فقــط، وفــق الّشــروط 
والّضوابــط لــدى الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط تصنيــف 

المناطــق المعتمدة.
- فــي األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة يســمح بفتــح محــات تجارية بالدور األرضي وفق الّشــروط 

والّضوابــط الّتصميمّيــة لــدى الجهــة المعنّيــة بالحفاظ علــى اآلثار والّتراث 
- يســمح بمزاولــة األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة فــي أّي مــن أدوار المبنــى، فــي حــال 
كــون العقــار ذا صفــة تراثّيــة وتاريخّيــة بحســب تقييــم الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، 

ووفــق الّشــروط والّضوابــط الّتصميمّيــة والوظيفّيــة لــدى الجهــة.

UHcمناطق  التراث العمراني ج

 ءانبلا بسن 07.62

 اهيف امب .قفارملا عيمج ةلماش ضرألا ةحاسم نم )ةئاملاب نيتئم( %200 ىلع ءانبلا ةبسن ديزت ال•
.ناويّللاو ةفوقسملا ةتباّثلا تاحاسملاو ةّيمدخلا قفارملا

 نم )ةئاملاب نيعبس( %70 ةبسنب نينازيملاب حمسي ةّيرادإلاو ةيراجتلا تالحملاب حامسلا لاح يف•
. عدوتسمك مدختسيو ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بستحي الو لحملا ةحاسم

ءانبلا ةحاسم

  تادادترالا 07.63

:يمامألا دادترالا  .

 ءانب طخ كانه نكي مل ام ،ضرألل ةيمامألا ةهجاولل يمامألا ضرألا دح ىلع يضرألا رودلا ءانب بجي •
 .هب ديقتلا مزلي ةيليصفتلا تاططخملا بسح دمتعم

:يفلخلاو يبناجلا دادترالا•
 هل رواجملا راقعلاو راقعلا رادج نيب ام لزاع دوجو ةاعارم عم يفلخلاو يبناجلا ضرألا دح ىلع ءانبلاب بجي•

 قفو )ةيجراخ وأ ةيلخاد ةينفأ( روانم كرت مزلي ،يفلخلا وأ يبناجلا راجلا ىلع ةلطم تاحتف لمع ةلاح يفو
.ةيمدخلا تاهجلا ىدل طباوّضلاو طورّشلا

تادادترالا

  تاعافترالا 07.64

 ًالماش )ًارتميتنس نوسمخو راتمأ ةينامث( رتم 8.50 هردق ىصقأ دحبو نينثا نيقباط ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال•
 و نيرتم( رتم 2.2 نع نينازيملا رود عافترا ديزي الأ و ، ملسلا ةفرغ ءانبب حمسي الو ىرخأ قفارم ةيأو شراولا
 .)ًارتميتنس نورشع

تاعافترالا

تارايسلا فقاوم 07.65

 بحاص ضّوعُي ّالأ طرشب ،اهتفاضإ ةّيناكمإ ةساردل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةعجارم مزلت •
.ةقفاوملا لاح يف ءانبلا ةبسن ةدايزب راقعلا

 فقاوم
تارايسلا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 07.66

 هقفاوم ىلع لوصحلا مزليو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةرداّصلا ةّيفيظولاو ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا عابتا•
.عورشم ّيأ ةرشابم لبق ميماصّتلاو ةّيسدنهلا طئارخلا ىلع ةهجلا هذه

 ّيملاعلا ّيناسنإلا ثارّتلا ةحئال ىلع جردم وأ ،ّينطولا ثارّتلا ةمئاق ىلع لّجسم ىنبمل اًرواجم وأ اًقصالم راقعلا ناك لاح يف•
 لتكلل اًفلتخم اًعيزوت بلطت نأ ثارّتلاو راثآلا ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي ،فّنصُم ّيرثأ عقومل رشابُملا طيحملا يف وأ ،وكسنويلل
 ةصاخ طورش قبطُت نأ نكمي امك ،اهب حومسملا ءانبلا ةلتكل اًقباطم ةّيّلكلا تاحاسملا عومجم نوكي نأ طرشب ،ةّيرثألا ةميقلا ةيامحل
.ةقطنملل ةدمتعملا ةّيفيظولاو ةّيميمصّتلا طورّشلا نع ةفلتخم هريغو ناولألاو ّداوملاو تادادترالاب
 ديزي ّالأ بجيف ،)ّصاخ فينصت تاذ وأ ةدمَتعُم ءاوس( اًّيراجت رخآلاو اًّينكس اهادحإ فينصت ،عراش نم رثكأ ىلع راقعلا عوقو لاح يف•

 3 نع ّيراجّتلا ّلحملل ّيّلُكلا قمعلا ّلقي ّالأ ىلع ،ّيراجّتلا عراّشلا نم اًءدب نيعراّشلا نيب راقعلا قمع نم %50 نع تّالحملا قمع
.راتمأ
.بادرّسلاو راقعلا ّطخ نع ةزرابلا تافرّشلا ،نينازيملا :لمشتو ،ءانبلا ةبسن نمض ةيلاّتلا قفارملا بسَتحُت ال•
 طباوّضلاو طورّشلا قفو ،طقف رتم 1 نم رثكأب راقعلا ّدح نع زربت ّالأ طرشب ةفوشكملا )تانوكلبلا( تافرّشلا ةفاضإب حَمسُي•

 نوكت ّالأ طَرتشُيو .راتمأ 4 نع ّلقي ال عراّشلا ضرع ناك لاح يف ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ىدل ةّيميمصّتلا
.اًّتاب اًعنم تازوربلا عَنمُتو .تافرّشلل ّيفيظولا روّدلا ريغل مدختست ّالأو ،ّداوملا نم ّيأب ةلفقم تافرّشلا
:ةيلاّتلا طورّشلا قفو ،ّيضرألا روّدلا يف ةّيراجّتلا تّالحملا ىلعأ ّيّطلل ةلباقو ىنبملا ةهجاوب ةلصّتم ليلظت رصانع تيبثتب حمسي•

(aطقف اًرتم 2.5 نع ليلظّتلا رصانع عافترا لقي ّالأ.
(bّلحملا ةهجاو رادج نم ،طقف رتم 1 ةفاسم ليلظّتلا رصانع زورب ىّدعتي ّالأ.
(cىنبملا يف هنم ىلعألا روّدلا يف تافرش كلانه نوكت ّالأ.
(dتافصاومل اًقفوو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم ةدمتعُمو اهب حّرصم ّداوم نم ةعونصم ليلظّتلا رصانع نوكت نأ 

.ّيندملا عافّدلا ىدل ةعبّتملا ةمالّسلاو نمألا
(eثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ىدل دَمَتعُملا ناولألا دوكو ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا ةاعارم بجي.
 دنب نم )ث( ةرقفلا نمض جردنت يتلا ةطشنألا وأ ةّيراجّتلا تّالحملا تاهجاو ىلعأ ةّيدومع ريغو ةيزاوم ةّيراجت تانالعإ تيبثتب حَمسُي•

 ،ّيراجّتلا ّلحملا زّيح نمض ،هرصانع نم ّيأب ةهجاولا ّطخ نع تارتميتنس 10 زواجتي ال زوربب ،طقف ّيضرألا روّدلا يف ،تالامعتسالا
 راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم طباوّضلاو تاطارتشالا بسحب َكلذو ،ّلحملا ىلإ يّدؤملا ّيسيئّرلا بابلا ضرع زواجتي ال امبو
.ّيندملا عافّدلا ىدل ةعبّتملا ةمالّسلاو نمألا تافصاومل اًقفوو ،ثارّتلاو

 عابّتاو ةّماعلا ةمالّسلا طورش ةاعارم طرش ،طقف ليلظّتلا رصانع تحتو تويبلاو تّالحملا لخادم قوف ةءاضإ رصانع بيكرتب حمسُي•
.ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ىدل ةّيميمصّتلا طباوّضلاو طورّشلا
 ىلع اهريغو نخادملاو فييكّتلا رصانعو ةّيّحصو ةّيئابرهك تاديدمت نم ىنبملا ةمدخب ةقّلعتملا ةّيّنفلا قفارملا راهظإب حمسُي ال•

 عافّدلا ىدل ةمالّسلا طباوض ةاعارم عم ،زاغلا تاناوطسإل راقعلا دودح نمض نئازخ صّصخت نأ بجيو .ةّيجراخلا ىنبملا تاهجاو
.ّيندملا
 نم ّيأ نع اًّيرصب ةبوجحم نوكت نأ ىلع ،اهريغو ءاملا ناّخسو هايملا تاناّزخ :لثم حطّسلا ىلع ىنبملا ةمدخل قفارم بيكرتب حمسُي•

.ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا نم طباوّضلاو تاطارتشالا قفو ،راقعلاب ةطيحملا تاّرمملاو عراوّشلا
 ةّينعملا ةهجلا تاطارتشاو طباوض بسحب تاهجاولا ءالطل دمَتعُملا ناولألا دوكب مازتلالا بجيف ،ينابملا تاهجاو ءاسكإل ةبسّنلاب•

.اهريغو رجحلا ،طالبلا ،)Cladding( ةيطغّتلا حاولأ مادختسا رَظحُيو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب
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- تطّبــق اشــتراطات مبانــي التــراث الوطنــي علــى المبانــي أو المعالــم أو مجموعــة مــن المبانــي 
والمعالــم ذات القيمــة الّتراثّيــة والّتاريخّيــة العاليــة، بحســب معاييــر الّتقييــم الُمعَتمــدة لــدى الجهــة 
المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث، ونظــًرا ألهمّيتهــا االســتثنائّية علــى الّصعيــد الوطنــّي، 
وتقــوم الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث بإدراجهــا علــى قائمــة الّتــراث الوطنــّي نظــرًا 
ألهميتهــا, وقــد تقــع هــذه المبانــي ضمــن مناطــق الحدائــق التراثيــة أو مناطــق التــراث العمرانــي. 
- ُتســَتخدم مبانــي الّتــراث الوطنــّي كشــواهد تاريخّيــة لألجيــال الّاحقــة، وُيســَمح باســتخدامها، 
ــا  ــّم ترميمه ــى، شــرط أن يت ــة كّل مبن ــّدد بحســب طبيعــة وخصوصّي ــة ُتح ــات وأنشــطة ثقافّي لغاي
وإعــادة تأهيلهــا وتصميمهــا وإنشــاؤها بإشــراف مــن الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ علــى اآلثــار والّتــراث 

ــذ إال بموافقــه هــذه الجهــة، وال تنّف
ــة، مــع ضــرورة مراجعــة الجهــة  ــّي لاســتخدامات األصلّي ــراث الوطن ــي الّت - يمكــن اســتخدام مبان

ــم، ــم والّتصمي ــراث لدراســة الّترمي ــار والّت ــى اآلث ــة بالحفــاظ عل المعنّي
ُيســَمح باســتخدام مبانــي الّتــراث الوطنــّي للغايــات الّتجارّيــة، ذات الطبيعــة الّثقافّيــة والّتعليمّيــة 
والّتجارّيــة أو األنشــطة المســموح بهــا والمشــروطة، وُتحــّدد بعــد ُمراجعــة الجهــة المعنّيــة بالحفــاظ 

علــى اآلثــار والّتــراث،

NHBمناطق  التراث الوطني

 ةصاخلا تاطارتشالا 07.72

 ةّيخيراّتلاو ةّيثارّتلا ةميقلاب ّلخي وأ ّينطولا ثارّتلا ينابمل ةّيرصبلا وأ ةّيئاشنإلا ةلاحلا ىلع رّثؤي ليدعت وأ ءانب وأ ريوطت ّيأ عنمُي•
 .ةرادإلا طّطخم اهعجرم نوكيو ،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا ةميقلا هذه دّدحُتو ،لاكشألا نم لكش ّيأب اهل

 ةّينعملا ةهجلا نم ةّيطخ هقفاوم ذخأو ةّيليصفت ةسارد دعب ّالإ ّينطولا ثارّتلا ىنبم ىلع لّخدت وأ ريوطت ّيأ ذيفنت نكمي ال•
،ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب

 ةّيأ ةرشابم لبق ،ىنبملل ّيفيظولا مادختسالا ديدحتل ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلا هقفاوم ىلع لوصحلا بجي•
ةّيميمصت تاطّطخم

.ةهجلا هدّدحُت يذلا عقوملا بسحب ةّيصّصخت تاسارد دادعإ وأ بيقنت بلط ثارّتلاو راثآلا ىلع ظافحلاب ةّينعملا ةهجلل ّقحي•
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مناطق المشاريع 
متعددة االستخدامات

الباب الثامن
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08.10  فئات المناطق الزراعية
تتكــون مناطــق المشــاريع متعــددة االســتخدامات مــن فصليــن يتضمــن االشــتراطات الخاصــة 

ضمــن فئــة التصنيــف  .

08.20  االنشطة المسموحة
يتم السماح بمزاولة االنشطة بعد الحصول على الموافقات االزمة.

مناطق المشاريع متعددة اإلستخدامات

لامعتسالا زمرلا     ةئفلا 

SP صاخ عباط تاذ عيراشم  1  ةصاخلا ةعيبطلا تاذ تاعورشملا قطانم

MP تالامعتسالا ةددعتم عيراشم  2  صاخلا عاطقلل ةيريوطتلا تاعورشملا قطانم

08.30  الفصل األول | مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة
08.31  التعريف 

مناطــق المشــروعات غيــر النمطيــة والتــي لــم يــرد بشــأنها نصــوص تحكمهــا فــي االشــتراطات التنظيميــة 
للتعميــر الــواردة فــي هــذا القــرار، وقــد تنشــأ فــي مناطــق تــم إعــداد مخططــات عمرانيــة عامــة أو تفصيليــة 
ــداد  ــا إع ــة عليه ــب للموافق ــا وقــد يتطل ــداد مخططــات له ــم إع ــم يت ــة ل ــا، أو مناطــق مفتوح معتمــدة له
ــر  ــة شــاملة تطوي ــه العمراني ــع خــاص بالنظــر إلــى متطلبات ــر المشــروع ذا طاب دراســات متخصصــة, ويعتب
شــبكات الطــرق والمرافــق فــي موقعــه وفــي األراضــي المتاخمــة لــه، ويتطلــب عرضــه علــى لجنــة مختصة 
يصــدر الوزيــر المختــص قــرارًا بتشــكيلها ويتطلــب الحصــول علــى اعتمــاد الوزيــر المختــص لتوصيــات اللجنــة 

المعنيــة. 

SPمناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة 

اهيلع ةقفاوملل بلطت دق يتلا تاساردلا 08.32

 .هل ةمخاتملا قطانملا ىلع عورشملل ةيطيطختلا ةينارمعلا تاريثأتلا§

 .تايوتسملا فلتخم ىلع ةمئاقلا قرطلا ةكبش ىلع ةيرورملا تاريثأتلا§

 .ةيرحبلاو ةيئيبلا تاريثأتلا§

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاريثأتلا§

 .عورشملا بلط يف تبلل ةمزال ىرخأ تاسارد ةيأ§
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08.40  الفصل األول | مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة
08.41  التعريف 

مشــروعات حضريــة متعــددة االســتعماالت واســعة النطــاق يتــم تطويرهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص، 
ــدًا  ــط العمرانــي بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة تمهي ــل شــئون التخطي ــم دراســة المشــاريع مــن قب يت
العتمــاد المخططــات العامــة والجــداول التفصيليــة لهــا مــن قبــل شــئون التخطيــط العمرانــي وقــد يتطلــب 

للموافقــة عليهــا إعــداد دراســات متخصصــة.

MPمناطق المشروعات التطويرية للقطاع الخاص 

اهيلع ةقفاوملل بلطت دق يتلا تاساردلا 08.42

 .هل ةمخاتملا قطانملا ىلع عورشملل ةيطيطختلا ةينارمعلا تاريثأتلا§

 .تايوتسملا فلتخم ىلع ةمئاقلا قرطلا ةكبش ىلع ةيرورملا تاريثأتلا§

 .ةيرحبلاو ةيئيبلا تاريثأتلا§

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاريثأتلا§

 .عورشملا بلط يف تبلل ةمزال ىرخأ تاسارد ةيأ§



134

المناطق السياحية 
والترفيهية

الباب التاسع
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09.10  الفصل االول | مناطق الفنادق والمنتجعات
09.41  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق الفنــادق والمنتجعــات باالســتعماالت الفندقيــة )فنــادق وشــقق فندقيــة( والمنتجعات 
ــك  ــة البحريــن للســياحة والمعــارض وذل الســياحية ومــا فــي حكمهــا بشــرط الحصــول علــى موافقــه هيئ

حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

HLRمناطق الفنادق والمنتجعات

ءانبلا بسن  09.12

 دعب اهديدحت متي يتلاو ةبولطملا ةيرورملا تاساردلا دادعا دعب ةيلكلا ءانبلا ةبسن ديدحت متي§
.ةيباجيإ نوكت ثيحبو قرطلا نوئشو ينارمعلا طيطختلا نوئش عم قيسنتلا

. ةحايسلا نوئش عم قيسنتلاب اهب حومسملا ةيراجتلا تالامعتسالا بسن ديدحت متي§
 وأ تارايسلل فقاومك مدختسي ءانبلا ةبسن نمض هتحاسم بستحت ال بادرس ءانبب حمسي§

.ةيمدخلا تاهجلا هقفاوم ىلع لوصحلا طرشب اهعيمج وأ قدنفلا تامدخو تالامعتسا

ءانبلا  ةبسن

 نوئش هقفاوم ىلع لوصحلا دعب ةطيحملا ينابملا تاعافترا ىلع ءانب تاعافترالا ديدحت متي§
.يندملا ناريطلا نوئشو ينارمعلا طيطختلا تاعافترالا

 طيطختلا نوئشو قرطلا نوئش عم قيسنتلاب ةيرورملا ةيحانلا نم عورشملا ةسارد بلطتي§
 بسح تارايسلا فقاوم ريفوت بلطتت امك ةبولطملا ةيرورملا ةساردلا عون ديدحتل ينارمعلا
.رارقلا اذه نم 380 مقر ةداملا يف لدب ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف نيبملا تارايسلا فقاوم

 قطانم فينصت نمض ةعقاولا تاراقعلا يف ةيقدنف ققش/قدنف طاشن ةلوازمب حامسلا§
 بسن ثيح نم ةقطنملا تاطارتشا قيبطت طرشب )د و ج,ب,أ( تامادختسالا ةددعتم ينابملا
 ريياعمل ًاقبط تارايسلل فقاوم ريفوت ةرورض عم تاعافترالا و ةينوناقلا تدادترالا و ءانبلا
 380 مقر ةداملا يف لدب ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم
.رارقلا اذه نم

ةصاخلا تاطارتشالا
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09.20  الفصل الثاني | مناطق المطاعم والمقاهي
09.41  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المطاعــم والمقاهــي بنــاء المطاعــم والمقاهــي والمخابــز ومــا فــي حكمهــا وذلــك 
حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

FBمناطق المطاعم والمقاهي

 ءانبلا بسن 09.22

.ضرألا ةحاسم نم % 180 ىلع ءانبلا ةبسن ديزت ال ءانبلا ةحاسم

 وا معطملا قفارمل صصخت ضرألا ةحاسم نم %15 ىلع ديزت ال ةيفاضإ بسن ءانبب حمسي
 الأ ىلع طقف ةدحاو ةهج نم يفلخلاو يبناجلا راجلا دح ىلع اهيف ءانبلاب حمسيو ،طقف ىهقملا

.فيصرلا بوسنم نم ًاساقم 4 هردق ىصقأ دحب دحاو رود نع هعافترا ديزي
 وا معطملا قفارم
ىهقملا

 .رودلا ةحاسم نم %70 نع هتحاسم ديزت ال نينازيم ةفاضإب حمسي-
 لقت ال هنم ٌاءزج لمعتسي نأ ىلع ءانبلا ةبسن نمض هتحاسم بستحت ال بادرس ءانبب حمسي-

.تارايسلل فقاومك %70 نع هتحاسم

 

نينازيملاو بادرسلا

  تادادترالا 09.23

 ةيمهأ رثكألا وأ يمامألا عراشلا ىلع لطملا ضرألا دح نم  رتم 6 نع لقي ال دادترا كرت بجي•
 ةيولع تازورب لمعب حمسيو ةاشملل تارممو ةفوقسملا ريغ تارايسلل فقاومك مدختستو
 .رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت

 يمامالا دادترالا

 يفلخلاو يبناجلا راقعلا دح نم رتم 2 نع لقي ال دادترا كرت بجي•
يفلخلاو يبناجلا دادترالا يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي ال•

  تاعافترالا 09.24

 .رتم 15 هردق ىصقألا دحلاو قباوط 3 ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال -
. رتم 16.50 عافترالل ىصقألا دحلا نوكي بادرس ءانب ةلاح  يف - تاعافترالا

تارايسلا فقاوم 09.25
 ةبيرق ةماع فقاوم ىلع يوتحت ال قطانم نمض ةعقاولا تاراقعلاب تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
 ريياعمل ًاقبط راقعلا دودح نمض اهمكح يف امو زباخملاو يهاقملاو معاطملا ةمدخل ةصصخم
 اذه نم 399 ةداملاي ف لدب ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم
 .رارقلا

تارايسلا فقاوم

ينابملا تاهجاو 09.26

.تاهجاولا ةنجل لالخ نم ةيرامعملا زرطلاو ةينفلا تافصاوملاو ريياعملا ديدحت متي ينابملا تاهجاو
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FBمناطق المطاعم والمقاهي

 ةصاخلا تاطارتشالا 09.27

.راقعلا ةحاسم نم %15 نع ةعمجتم قفارملا ةحاسم ديزت الا طرشب معطم لكل قفارم ءانبب حمسي معطم نم رثكأ ءانب لاح يف•
.ةحايسلا نوئش هقفاوم ىلع لوصحلا بجب يحايس ىهقم وأ معطم ءانب لاح يف•
 وأ ةفوقسم ريغ ةيجراخ تاسلجك يمامألا دادترالا لامعتساب حمسي بادرسلا يف تارايسلل ةيفاك فقاوم ريفوت لاح يف•

 رورملل ةماعلا ةرادإلاو ينارمعلا طيطختلا نوئش هقفاوم ىلع لوصحلاو ينوناقلا دادترالاب مازتلالا طرشب اتقؤم ةفوقسم
.قرطلا نوئشو

ىهقملا وأ معطملا نع بتاكملا لخادم لصف طرشب ةيرادا بتاكمك يناثلا رودلا لامعتساب حمسي•
.ةينوناقلا تادادترالا كرت نم ءافعإلا متي دحلا ىلع ةينبم ةرواجملا يضارألا نم %50 نوكت ثيحب دحوم ءانب طخ دوجو لاح يف•
ةيبيضقلاب 338 عمجم نمض ةعقاولا يضارألاب ةعيرسلا تابجولل معاطم لمعب حمسي ال•
 طيطختلا نوئش عم قيسنتلا متي ةيبيضقلاب 338 عمجم نمض عقت يتلاو عبرم رتم 200 نع اهتحاسم لقت يتلا يضارألل•

.ةروكذملا ةقطنملا ةساردب ةحايسلا نوئشب نينعملاو ينارمعلا
 طيطختلا نوئش ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو لصفلا اذه يف ةدراولا تاطارتشالا ءانثتسا ةيطيطختو ةينف تارابتعال زوجي•

 .ةجاحلا بسح ةيمدخلا تاهجلا ةقفاومو ينارمعلا



138

09.30  الفصل الثالث | مناطق المشاريع السياحية الخضراء
09.31  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المشــاريع الســياحية الخضــراء باالســتعماالت التجاريــة والمطاعــم والمقاهــي أو 
جميعهــا وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة .

GBTمناطق المطاعم والمقاهي

 ءانبلا بسن 09.32

 .ضرألا ةحاسم نم % 100 ىلع ةينبألا ةفاكل ءانبلا تاحطسم عومجم ديزي ال•
ءانبلا ةحاسم .ضرألا ةحاسم نم %50 ىلع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت ال•

 :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي•
.ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا•
.امهيلكل وأ تارايسلا فقاومل وأ ىنبملل قحالمل بادرسلا صيصخت•
.فيصرلا بوسنم نم رتم1,50 نع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي الأ•
. %70 نع تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ•
 ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي•

.تارايسلا فقاومل صصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم

بادرسلا

  تادادترالا 09.33

 ةهجاولل يمامألا ضرألا دح نم رتم 6 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسي•
 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي الو قيرط وأ عراش ىلع ةلطملا
 .ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختستو

 يمامالا دادترالا

  يبناجلا ضرالا دح نم رتم 3 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرالا رودلا ءانبب حمسي•
 دادترالا ةقطنم مدختستو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي ال•

 .ةاشملل تارممكو ريجشتلل
 يبناجلا دادترالا

  يفلخلا ضرالا دح نم رتم5 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرالا رودلا ءانبب حمسي•
 دادترالا ةقطنم مدختستو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي ال•

 .ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل

يفلخلا دادترالا

تارايسلا فقاوم 09.35

 اذه نم رشع يناثلا بابلا يف يف ةدمتعملا ريياعملا بسح تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي•
 نمض بستحت الو ةرركتملا راودألا وأ بادرسلاب تارايسلا فقاوم لمعب حمسيو ،ليلدلا
 .نيررقملا عافترالاو ءانبلا ةبسن

تارايسلا فقاوم

 ةصاخلا تاطارتشالا 09.36

 . ضرألا ةحاسم نم %50 نع ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ضرألا نم ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ بجي•
 . ضرألا ةحاسم نم %40 نع ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ •
 .ضرألا ةحاسم نم %10 نع ءارضخلا تاحطسملل ةصصخملا ةحاسملا ديزت الأ•

  تاعافترالا 09.34

  .راتمأ 10 ىصقألا دحلا و نيقباط ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال•
تاعافترالا .رتم 11.5 عافترالل ىصقألا دحلا نوكي بادرس لمع ةلاح يف•
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09.40 الفصل الرابع | مناطق الواجهات البحرية
09.41  االستعماالت 

يســمح فيهــا بالمســاحات المفتوحــة والخضــراء ومــا فــي حكمهــا وتنقســم إلــى مناطــق الشــواطئ 
ومناطــق الكورنيــش وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة . 

WFمناطق الواجهات البحرية

 ءانبلا بسن 09.42

 نم % 50 نع بعالملاو تاحاسملاو ءارضخلا تاحطسملاو ئطاوشلل ةصصخملا ةحاسملا لقتال
 .ضرألا ةحاسم
 .ضرألا ةحاسم نم %30 ىلع قفارملاو ةينبملا تائشنملل ءانبلا تاحطسم ديزت ال

ءانبلا ةحاسم

  تادادترالا 09.43

.لحاسلا طخ نم أدبي ًارتم 25 نع ئطاشلا ضرع لقي ّالأ بجي•
.ئطاشلل يفلخلا دحلا نم ًءادتبا راتمأ 10 نع ىشمملا ضرع لقي ّالأ بجي•
 هذه لالغتسا ناكمإلابو. رتم 5 نع لقي ال ضرعب ليمجتلل ءارضخو ةحوتفم تاحاسم صصخت•

 ىلع .طقف همامأ ةصصخملا ءازجألا يف يهاقملاو معاطملل ةيجراخ تاسلج قطانمك تاحاسملا
. راتمأ 10 نع ةيجراخلا تاسلجلا قطانم قمع ديزي ّالأ

 ةهجاولا ىلع لطملا ضرألا دح نم  رتم 40 نع لقت ال ةفاسم دعب تآشنملا ةماقإب حمسي•
  ةيرحبلا

ئطاشلا ةلاح يف

 – ةيامحلا زجاح نم( ةيرحبلا ةهجاولا دح نم ًءادتبا راتمأ 10 نع ىشمملا ضرع لقي ّالأ بجي .•
Rock revetment / Vertical Wall(.

 ةهجاولا ىلع لطملا ضرالا دح نم راتمأ 10 نع لقت ال ةفاسم دعب تائشنملا ةماقإب حمسي•
  .ةيرحبلا

شينروكلا ةلاح يف

  تاعافترالا 09.44

.ةيؤرلا بجحي ال يدعاصت عافتراب كلذو ، راتمأ 10 هردق ىصقأ دحبو نيقباط ىلع ءانبلا عافترا ديزي ال تاعافترالا

تارايسلا فقاوم 09.45

تارايسلا فقاوم .ئطاشلا يآرم نع هديعب فقاوملا ةماقإو ةيرورم ةسارد دادعإ بلطتي

 ةصاخ تاطارتشا 09.46

 ىلع لوصحلا بلطتي كلذ نع ءانثتسا يأو دارفألل ةصاخلا ةينكسلا ادعام ةصاخلاو ةيموكحلا تاراقعلا ىلع تاطارتشالا هذه قبطت
 .ةعبتملا تاءارجإلا بسح ةيمدخلا تاهجلا و ينارمعلا طيطختلا نوئش ةقفاوم
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09.50  الفصل الخامس | المناطق الترفيهية
09.51  االستعماالت 

يســمح فــي المناطــق الترفيهيــة بإنشــاء الحدائــق والمتنزهــات والمرافــق التجارية )كافتيريا، كوفي شــوب، 
صالــة ألعــاب، محــات هدايــا وزهــور(، الســاحات والمياديــن العامــة والمشــاريع الترفيهيــة المفتوحــة 
ــة  ــر المشــي العامــة والمرافــق الرياضي ــة ومضامي والمغلقــة، وكذلــك يســمح بإنشــاء الماعــب الرياضي

الازمــة وذلــك بحســب خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

RECالمناطق الترفيهية

ةصاخ تاطارتشا 09.56

.جراخلا ىلع حتفلاب حمسي الو قفرملا يداترم ةمدخل راقعلا لخاد نم حوتفم يراجتلا مادختسالا نوكي نأ

تارايسلا فقاوم 09.55

 يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعمل ًاقبط راقعلا دودح نمض تارايسلل فقاوم ريفوت متي

.قفارملا عيمج ةمدخل كلذو رارقلا اذه نم 399 ةداملا لدب ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا تارايسلا فقاوم

  تاعافترالا 09.54

 ىصقأ دحبو نينازيمو يضرأ قباط ىلع ةيهيفرتلاو ةيراجتلا قفارملاو تائشنملا عافترا ديزي الأ-
 عافترا بلطتت يتلا تالاصلاو ينابملاو تائشنملا كلذ نم ىنثتسيو ،)راتمأ ةعبس( راتمأ 7 هردق
 ينارمعلا طيطختلا نوئش ةقفاوم طرشب ةصاخ تافصاوم تاذ ةينف تازيهجت بلطتت يتلا وأ رثكأ
. ةيمدخلا تاهجلا ةقفاومو
 ىصقأ دحبو دحاو قباط ىلع نزاخملا وأ ،تاخضملا وأ، سراحلا ةفرغ وأ ،بتكملا عافترا ديزي ال -
 .)راتمأ ةعبرأ( رتم 4 هردق

تاعافترالا

  تادادترالا 09.53

 ضرألا دح نم )راتمأ ةثالث( رتم 3 نع لقت ال ةفاسم ةماعلا قفارملاو ينابملاو تائشنملا دترت
 .قيرط وأ عراش ىلع ةلطملا تاهجاولا ىلع
 لخدم دنع يمامالا روسلل ةقصالم نزاخمو تاخضملل ةفرغو ةسارحلل ةفرغو بتكم ءانبب حمسي
 .طقف اهنم ةدحاو ةهج يفو ضرألا

تادادترالا

 ءانبلا بسن 09.52

 .ضرألا ةحاسم نم % 30 ىلع قفارملاو تائشنملل ءانبلا تاحطسم عومجم ديزي ال•
 قئادحلل ةصصخملا عقاوملل ضرالا ةحاسم نم %70 نع ءارضخلا تاحطسملا ةحاسم لقت ال•

 ةيرحبلا تاهجاولاو تاهزنتملاو
 %2.5 نع اهتبسن ديزت ال ثيحب يهيفرتلا قفرملا ةمدخل ةيراجتلا تامادختسالا ضعبب حمسي•

 لقت ال يتلا لافطألا بعالمل )عبرم رتم فصنو نوتسو نانثا( عبرم رتم 62.50 لدعمب
 عبرم رتم 20000 نع اهتحاسم ديزت ال يتلا قئادحلل عبرم رتم 500 لدعمبو  2500 نع اهتحاسم
 ديزت ال يتلا تاهزتنملل )عبرم رتم فلا( عبرم رتم 1000 لدعمب و )عبرم رتم فلأ نورشع(
. عبرم رتم 40000 نع اهتحاسم

ءانبلا ةحاسم
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09.60  الفصل السادس | مناطق المساحات المفتوح
09.61  االستعماالت 

خصــص مناطــق المســاحات المفتوحــة للنشــاطات الترفيهيــة الخارجيــة ويتطلــب تطويرهــا الحصــول علــى 
الموافقــات التخطيطيــة والخدميــة الازمــة.

OSمناطق المساحات المفتوحة

ءانبلا بسن09.53

 اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةحضوملا ريياعملا بسح تارايسلل فقاوم ريفوت
تارايسلا فقاوم .ليلدلا

 ءانبلا بسن 09.52

 راوزلا ةمدخل ضرألا ةحاسم نم )ةئاملاب ةسمخ( %5 ىلع ديزت ال ةبسن ريوطت ةيمازلإ
 ىغطي الو لكك ةحوتفملا ةحاسملا عم اهميمصتو اهمجح بسانتي ثيحب ةماعلاو
 .هب حرصملا يسيئرلا مادختسالا ىلع اهمادختسا

ءانبلا ةحاسم
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مناطق الخدمات
الباب العاشر
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10.20  االنشطة المسموح بها ضمن فئات التصنيف 
يتم السماح بمزاولة االنشطة بعد الحصول على الموافقات الازمة

مناطق الخدمات

زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
 دوقولا تاطحم ةطشنأ .1
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 و ةيحصلا قفارملا قطانم و ةيضايرلا قفارملا قطانم
 رود و ةينيدلا قفارملا و ةيعمتجملا قفارملا قطانم
 و ةحوتفم تاحاسم و دوقولا تاطحمك ( و ةدابعلا
 و تارايسلا فقاوم و تارافسلا و راطملا ةقطنم
 )رباقملا

1-5 
 

 ةحوتفم تاحاسم ةطشنأ .2

 راطملا ةقطنم ةطشنأ .3

 تارافسلا ةطشنأ .4

 تارايسلا فقاوم ةطشنأ .5

 رباقملا ةطشنأ .6

 ةيضايرلا ندملا ةطشنأ .7

 ةيضايرلا ةيدنألا ةطشنأ .8

 ةيضايرلا بعالملا ةطشنأ.9

 ةيضايرلا عيراشملا ةطشنأ .10

 تايفشتسملا ةطشنأ .11

 ةيحصلا زكارملا ةطشنأ .12

 ةيبطلا تادايعلا ةطشنأ .13

 ليهأت ةداعإ زكرم ةطشنأ .14

 ةيبطلا زكارملا ةطشنأ .15

 دجاسملا ةطشنأ .16

 متآملا ةطشنأ .17

 سئانكلا ةطشنأ .18

 دباعملا ةطشنأ .19

 لافطالا ضايرو تاناضحلا ةطشنأ .20

 ةيميلعتلا زكارملا ةطشنأ .21

 سرادملا ةطشنأ .22

 دهاعملا ةطشنأ .23

 تاعماجلا ةطشنأ .24

 قيدانصلا و تايعمجلا ةطشنأ .25
 ةيريخلا

 نينسملا ةياعر زكرم ةطشنأ .26

 ةطرشلا زكارم ةطشنأ .27
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10.30  الفصل األول | مناطق البنية التحتية

10.40  الفصل الثاني | مناطق الخدمات لألنشطة الرياضية
10.41  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق خدمــات األنشــطة الرياضيــة المــدن الرياضيــة واألنديــة الرياضيــة والماعــب الرياضيــة 
والمشــاريع الرياضيــة ومــا فــي حكمهــا بشــرط الحصــول علــى موافقــة الجهــة المعنيــة بشــئون الرياضــة 

وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

مناطق البنية التحتية

مناطق الخدمات األنشطة الرياضية

IST

CSS

  تالامعتسالا  10.31

 اهمكح يف امو تاطحملا هذهب ةلصتملا تارمملاو ةيعرفلاو ةيسيئرلا ءابرهكلا تاطحم ءاشنإب اهيف حمسي.1

 .ءاملاو ءابرهكلا ةئيه طباوضو نيناوقل عضختو

 ميظنت ةئيه طباوضو نيناوقل عضختو اهمكح يف امو تالاصتالا تاطحمو جاربأ ءاشنإب اهيف حمسي.2

 .تالاصتالاو تالصاوملا ةرازوو تالاصتالا

 نيناوقل عضختو اهمكح يف امو ةيعرفلاو ةيسيئرلا يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم تاطحم ءاشنإب اهيف حمسي.3

 .ينارمعلا طيطختلاو تايدلبلا نوئشو لاغشألا ةرازو طباوضو

 يف امو تاطحملا هذهب ةلصتملا تارمملاو ةيعرفلاو ةيسيئرلا هايملا عيزوتو خض تاطحم ءاشنإب اهيف حمسي.4

 .ءاملاو ءابرهكلا ةئيه طباوضو نيناوقل عضختو اهمكح
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CSSمناطق الخدمات األنشطة الرياضية

 ءانبلا بسن 10.42

 عم قيسنتلا دعب اهديدحت متي يتلاو ةبولطملا ةيرورملا تاساردلا دادعا دعب ةيلكلا ءانبلا ةبسن ديدحت متي§
.ةيباجيإ نوكت ثيحبو قرطلا نوئشو ينارمعلا طيطختلا نوئش

  تاعافترالا 10.43

  قباوط 4
  رتم 20 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 21.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةيضايرلا ةيدنألا

 عافترا ىصقا
 نينازيمو نيقباط
 رتم 10 : ىصقألا دحلا
   رتم 11.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةيراجتلا ةطشنألا

  ءانبلا بسن 10.42

 ينارمعلا طيطختلا نوئش عم قيسنتلا دعب اهديدحت متي يتلاو ةبولطملا ةيرورملا تاساردلا دادعإ دعب ةيلكلا ءانبلا ةبسن ديدحت متي§

 .ةيباجيإ نوكت ثيحبو رورملل ةماعلا ةرادإلاو

 امك ،ينارمعلا طيطختلا نوئش لبق نم بلط لكل اهتسارد متي ةيضايرلا ةيدنألا ةمدخل ةيراجت ةطشنأ حتفب حمسي :ةيراجت ةطشنأ§

 ةيساسألا ةأشنملا رثأت مدع ةاعارم عم يدانلا ةحاسم نم %10 ىلع اهتبسن ديزت الأ طرشب ةديدجلا ةيضايرلا ةيدنألاب اهب حمسي

 .يدانلل تارايسلا فقاومو

 :ةيتآلا طباوضلل اقفو  يسيئرلا ىنبملاب الصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرسلا ءانبب حمسي :بادرسلا§

 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا -1

 امهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا صيصخت -2

 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال -3

 فيصرلا بوسنم نم رتم 1.5 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي الا -4

 بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي -5

 .تارايسلا فقاومل ُاصصخم
 

  

 تارايسلا فقاوم10.44

 رورملل ةماعلا ةرادإلا عم قيسنتلاب ةيرورملا ةيحانلا نم عورشملا ةسارد بلطتي
 مزلي امك ،ةبولطملا ةيرورملا ةساردلا عون ديدحتل ينارمعلا طيطختلا نوئشو
 ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم بسح تارايسلا فقاوم ريفوت
 ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا نم )34( مقر

تارايسلا فقاوم
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10.50  الفصل الثالث | مناطق الخدمات الصحية
10.51  االستعماالت 

يســمح فيهــا بالمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والعيــادات الطبيــة ومراكــز إعــادة التأهيــل والمراكــز الطبيــة 
والمشــاريع الصحيــة الخضــراء ومــا فــي حكمهــا بشــرط الحصــول علــى موافقــه الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم 
المهــن والخدمــات الصحيــة ووزارة الصحــة وذلــك حســبما تبينــه خرائــط تحديــد مناطــق التعميــر المعتمــدة 

فــي المملكــة. 

CSHمناطق الخدمات الصحية

CSSمناطق الخدمات األنشطة الرياضية

 ةصاخلا تاطارتشالا 10.45

 ينابملا قطانم فينصت نمض ةعقاولا تاراقعلا يف ةيضايرلا ةطشنألا ةلوازمب حمسي

 تادادترالاو ءانبلا بسن ثيح نم ةقطنملا تاطارتشا قيبطت طرشب تامادختسالا ةددعتم

 ينارمعلا طيطختلا نوئش لبق نم ةيرورملا ةيحانلا نم عوضوملا ةسارد طرشبو ةينوناقلا

 ةضايرلا نوئشب ةينعملا ةهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعبو رورملل ةماعلا ةرادإلاو

ةيضايرلا ةطشنألا

 تالحم ،ىهقم ،ايريتفاك( ةيضايرلا ةيدنألا ةمدخل طقف ةيلاتلا ةيراجتلا ةطشنألاب حمسي

 ،يصصخت يضاير يبط زكرم ،ةيرحب و ةيضاير تادعم و ةزهجأ تالحم ،ةيضاير سبالم

 لمتشي و لماكتم يدانلا نوك لاح يف طقف اهيف حمسي و )يلآ فارص ,كنب عرف ،ةيلديص

 و بابشلا نوئش ةرازو ريياعم بسحب هل ةدناسملا قفارملا و ةيضايرلا قفارملا عيمج ىلع

.ةضايرلا

ةيراجتلا ةطشنألا
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CSHمناطق الخدمات الصحية

 ءانبلا بسن 10.52

 ينارمعلا طيطختلا نوئش عم قيسنتلا دعب اهديدحت متي يتلاو ةبولطملا ةيرورملا تاساردلا دادعا دعب ةيلكلا ءانبلا ةبسن ديدحت متي§
 .ةيباجيإ نوكت ثيحبو قرطلا نوئشو

 .ضرألا ةحاسم نم %30 ىلع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت ال ءارضخلا ةيحصلا عيراشملا يف§
 :ةيتآلا طباوضلل اقفو  يسيئرلا ىنبملاب الصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرسلا ءانبب حمسي :بادرسلا§
 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا -1
 امهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا صيصخت -2
 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال -3
 فيصرلا بوسنم نم رتم 1.5 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي الا -4
 بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي -5
 تارايسلا فقاومل ُاصصخم

 

  تادادترالا 10.53

رتم 10 يمامألا دادترالا

يبناجلاو دادترالا رتم 5تادادترالا

يفلخلا دادترالا رتم 15
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CSHمناطق الخدمات الصحية

  تاعافترالا 10.54

عافترا ىصقا  لامعتسالا

  قباوط 10
  رتم 50 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 51.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 تايفشتسملا

  قباوط 10
  رتم 50 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 51.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةيحصلا زكارم

  قباوط 6
  رتم 30 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 31.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ليهأتلا ةداعإ زكارم

  قباوط 4
  رتم 20 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 21.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةيبطلا زكارملا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 16.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةيبط تادايع

  قباوط 5
  رتم 25 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 26.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ءارضخلا ةيحصلا عيراشملا

 تارايسلا فقاوم10.55

 رورـملل ةـماعلا ةرادإلا عـم قيـسنتلاب ةـيرورملا ةيحانلا نم عورشملا ةسارد بلطتي
 مزــلي اــمك ،ةــبولطملا ةــيرورملا ةــساردلا عوــن دــيدحتل يــنارمعلا طيــطختلا نوئــشو
 ةداـملا يـف ةحـضوملا تارايـسلا فـقاوم ريياـعم بـسح تارايسلا فقاوم ريفوت
 فـــقاوم لـــمعب حمـــسيو ،ليلدـــلا اذـــه نـــم رـــشع يناـــثلا باـــبلا نـــم )34( مـــقر
 عاـفترالاو ءاـنبلا ةبـسن نمـض بستحت الو ةرركتملا راودألا وأ بادرسلاب تارايسلا
 .نيررقملا

تارايسلا فقاوم

 ةصاخلا تاطارتشالا 10.56

 قطاـنم فينـصت نمـض ةـعقاولا تاراـقعلا يـف ةيحـصلا ةطشنألا ةلوازمب حمسي
 ثــيح نــم ةــقطنملا تاطارتــشا قــيبطت طرــشب تامادختــسالا ةددــعتم تاراــمعلا
 ةـيرورملا ةـيحانلا نم عوضوملا ةسارد متي نأو ةينوناقلا تادادترالاو ءانبلا بسن
 ىـلع لوـصحلا دـعبو رورـملل ةـماعلا ةرادإلاو يـنارمعلا طيـطختلا نوئـش لـبق نم
 .ةحصلا ةرازوو ةيحصلا تامدخلاو نهملا ميظنتل ةينطولا ةئيهلا ةقفاوم

ةيحصلا ةطشنألا

 ريجـــشتلل ءارـــضخلا ةيحـــصلا عيراـــشملا ضرأ نـــم ةـــصصخملا ةحاـــسملا لـــقت الأ
 ةحاـــسملا لـــقت الأ ىـــلع ضرألا ةحاـــسم نـــم %70 نـــع ءارـــضخلا تاحطـــسملاو
 الأو ضرألا ةحاــسم نــم %60 نــع ءارــضخلا تاحطــسملاو ريجــشتلل ةــصصخملا
 %10 ىـلع )تاـقرطلاو تارـمملا( ءارـضخلا تاحطسملل ةصصخملا ةحاسملا ديزت
 ضرألا ةحاسم نم

ءارضخلا ةيحصلا عيراشملا
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10.60  الفصل الرابع | مناطق الخدمات التعليمية
10.61  االستعماالت 

والجامعــات  والمعاهــد  والمــدارس  التعليميــة  والمراكــز  األطفــال  وريــاض  بالحضانــات  فيهــا  يســمح 
والمشــاريع التعليميــة الخضــراء ومــا فــي حكمهــا بشــرط الحصــول علــى موافقــه وزارة التربيــة والتعليــم 

وذلــك حســبما تبينــه خرائــط تحديــد مناطــق التعميــر المعتمــدة فــي المملكــة.

CSEمناطق الخدمات التعليمية

 ءانبلا بسن 10.62

 ينارمعلا طيطختلا نوئش عم قيسنتلا دعب اهديدحت متي يتلاو ةبولطملا ةيرورملا تاساردلا دادعإ دعب ةيلكلا ءانبلا ةبسن ديدحت متي -§

 ةيباجيإ نوكت ثيحبو رورملل ةماعلا ةرادإلاو

 ضرألا ةحاسم نم %30 ىلع رود يأل ءانبلا تاحطسم ديزت ال ءارضخلا ةيميلعتلا عيراشملا يف§

 :ةيتآلا طباوضلل اقفو  يسيئرلا ىنبملاب الصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرسلا ءانبب حمسي :بادرسلا§

 ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا -1

 امهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا صيصخت -2

 اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال -3

 بادرسلا ةحاسم نم %70 نع تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ -4

 فيصرلا بوسنم نم رتم 1.5 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي الا -5
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CSEمناطق الخدمات التعليمية

  تاعافترالا 10.64

عافترا ىصقا  لامعتسالا
  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 16.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 لافطألا ضايرو تاناضحلا

  قباوط 4
  رتم 20 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 21.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةيميلعتلا زكارملاو دهاعملا

  قباوط 5
  رتم 25 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 26.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ءارضخلا ةيميلعتلا عيراشملاو سرادملا

  قباوط 6
  رتم 30 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 31.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

تاعماجلا

  تادادترالا 10.63

رتم 10 يمامألا دادترالا

يبناجلاو دادترالا رتم 5تادادترالا

يفلخلا دادترالا رتم 15

تارايسلا فقاوم 10.65

 عوـن دـيدحتل يـنارمعلا طيـطختلا نوئـشو رورـملل ةـماعلا ةرادإلا عـم قيـسنتلاب ةـيرورملا ةـيحانلا نـم عورـشملا ةـسارد بلطتي
 اذــه نــم رــشع يناــثلا باــبلا يــف ةحــضوملا ريياــعم بــسح تارايــسلل فــقاوم ريفوــت مزــلي اــمك ةــبولطملا ةــيرورملا ةــساردلا
.نيررقملا عافترالاو ءانبلا ةبسن نمض بستحت الو ةرركتملا راودألا وأ بادرسلاب تارايسلا فقاوم لمعب حمسيو ،ليلدلا

 ةصاخلا تاطارتشالا 10.66

 تارامعلا قطانم فينصت نمض ةعقاولا تاراقعلا يف ةيميلعتلا ةطشنألا ةلوازمب حمسي
 تادادترالاو ءانبلا بسن ثيح نم ةقطنملا تاطارتشا قيبطت طرشب تامادختسالا ةددعتم
 ينارمعلا طيطختلا نوئش لبق نم ةيرورملا ةيحانلا نم عوضوملا ةسارد طرشب ةينوناقلا
.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو هقفاوم ىلع لوصحلا دعبو قرطلا نوئشو

ةيميلعتلا ةطشنألا

 تاحطسملاو ريجشتلل ءارضخلا ةيميلعتلا عيراشملا ضرأ نم ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ بجي
 ةصصخملا ةحاسملا لقت الا ىلع ضرألا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 نع ءارضخلا
 ةحاسملا ديزت الاو ضرألا ةحاسم نم )ةئاملاب نيتس( % 60 نع ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل
 ةحاسم نم )ةئاملاب ةرشع( %10 نع )تاقرطلاو تارمملا( ءارضخلا تاحطسملل ةصصخملا
.ضرألا

ءارضخلا ةيميلعتلا عيراشملا

 نمض ةصاخلاو ةيموكحلا ساردملا يف ةبلطلا مالتسا و ليزنتل رصاخ راسم ريفوتب حامسلا
ةصاخلاو ةيموكحلا سرادملا .راقعلا دودح
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10.70  الفصل الخامس | مناطق الخدمات الدينية
10.71  االستعماالت 

ــة  ــا والمرافــق التابع ــا فــي حكمه ــد و م ــس والمعاب ــم والكنائ ــا بالمســاجد و الجوامــع والمآت يســمح فيه
لهــا، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة للتعميــر فــي المملكــة، كمــا يســمح فيهــا ببعــض 

ــر المتبعــة. االنشــطة المحــددة وفــق الضوابــط والمعايي

  تادادترالا 10.73

رتم 5 يمامألا دادترالا
تادادترالا

يفلخلاو يبناجلاو دادترالا تازورب لمعب حمسي الو , رتم 2

CSRمناطق الخدمات الدينية

 ءانبلا بسن 10.72

 ضرألا ةحاسم نم %80 نع ءانبلا تاحطسم ديزت ال§
 .ينارمعلا طيطختلا نوئش لبق نم يدح ىلع بلط لك ةسارد دعب اهبسنو ةيراجتلا ةطشنألا ديدحت متي§
 عبرم رتم 300 نع اهتحاسم لقت يتلا يضارألل دحلا ىلع ءانبلاب حمسي امك§
 ءانبلا دح نم راتمأ 5 ىلع ديزي ال قمعبو عراشلا ىلع ةلطملا ةهجلا يف يراجتلا مادختسالا نوكي نأ§

 يمامألا
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 ةصاخلا تاطارتشالا 10.76

 تاسارد دادعإ بلطتي ىرخأ ةينيد قفارم وأ تابسانملل ةلاص ءاشنإ لاح يف
 طيطختلا نوئش نم ةيطيطخت هقفاوم ىلع لوصحلا مث نمو ةينفو ةيرورم
.ينارمعلا

تابسانملا تالاص

بادرس ءانبب حمسي ال بادرسلا

 ىلع ديزي ال قمعبو عراشلا ىلع ةلطملا ةهجلا يف يراجتلا مادختسالا نوكي نأ 
يراجتلا لامعتسالا يمامألا ءانبلا دح نم راتمأ 5

 ,ةيولعلا راودألا وأ يضرألا رودلاب نذؤملاو مامإلل ةينكس ققش ءانبب حمسي
 .ةيولعلا راودألاب قفرملا ةمدخل ةيسارد لوصف لمعب حمسي

 لوصفلا و نذؤملاو مامإلا نكس
ةيساردلا

 تاحاسملا وأ عقوملا رييغت مدع ةلاح قباسلا عضولا بسح ءانبلاب حمسي
 ةميدقلا ينابملا ءانب ةداعإو مده ةيئاشنإلا

  تاعافترالا 10.74

  قباوط 3
  رتم 15 : ىصقألا دحلا

 , متأملا ,عماجلا ,دجسملا
ةسينكلا , دبعملا

 عافترا ىصقا
ةنذئملا عافترا  رتم 25 : ىصقألا دحلا

CSRمناطق الخدمات الدينية

تارايسلا فقاوم 10.75

 اذه نم رشع يناثلا بابلاب )35( ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم بسح تارايسلل فقاوم ريفوت متي1.
.راقعلا دودح نمض اهب حومسملا ةطشنألا عيمج ةمدخل يفكت ليلدلا

 فقاوم ىلع يوتحت ةدمتعم تاططخم نمض عقت تناكو عبرم رتم 600 نع لقت ضرألا ةحاسم تناك لاح يف2.
 ةناعتسالا نكميف ،هنم ةبيرقلا ةيراجتلا ةقطنملاو ينيدلا قفرملا ةمدخل اهلمع مت ةبيرق وأ ةقصالم يضارأب تارايس
.ةبولطملا فقاوملا ددع لامكتسال فقاوملا كلتب

 راتمأ 6 نع هضرع لقي عراش ىلع لطت تناك وأ ،قرطلا ةكبشب ةطبترم ريغ ةميدق ةقطنم نمض ضرألا عوقو لاح يف3.
ضرألا ةحاسم نم %160 ىلإ ءانبلا ةبسن ليلقت متيو تارايسلل فقاوم ريفوت نم ءافعإلاب حمسي
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10.80  الفصل السادس | مناطق الخدمات الدبلوماسية
10.81  االستعماالت 

يســمح فيهــا بالســفارات و الملحقيــات و مكاتــب التمثيــل الدبلوماســي و مــا فــي حكمهــا والمرافــق 
التابعــة لهــا، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة للتعميــر فــي المملكــة.

CSDمناطق الخدمات الدبلوماسية

 ءانبلا بسن 10.82

 ضرألا ةحاسم نم %60 نع ءانبلا تاحطسم ديزت ال§

  تاعافترالا 10.83

  قباوط 4
  رتم 20 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 عافترا ىصقا رتم 21.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

ةمزالا تاقفاوملا ذخأ دعب عافترالا ةدايزب حمسي

ةصاخلا تاطارتشالا 10.85

ةجراخلا ةرازو ةقفاوم ذخا بلطتي صيخرتلل ةمزالا تاقفاوملا

تارايسلا فقاوم 10.84

 اذه نم رشع يناثلا بابلاب )35( ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم بسح تارايسلل فقاوم ريفوت متي
 راودألاب وأ يضرألا رودلاب اهريفوت بجيو ،راقعلا دودح نمض اهب حومسملا ةطشنألا عيمج ةمدخل يفكت ليلدلا
.امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا ةبسن نمض بستحت الو اهعيمج وأ بادرسلا وأ ةرركتملا
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10.90  الفصل السابع | مناطق الخدمات اإلدارية و األمنية
10.91  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق الخدمــات اإلداريــة واألمنيــة بمراكــز األمــن والمــرور والدفــاع المدنــي ومــا فــي 
حكمهــا والمرافــق التابعــة لهــا بشــرط الحصــول علــى موافقــة وزارة الداخليــة، ومبانــي الــوزارات والهيئــات 

ــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة. ــة ومــا فــي حكمهــا، وذلــك حســبما تبين والمؤسســات الحكومي

CSAمناطق الخدمات  اإلدارية و األمني

  تاعافترالاو تاحاسملاو ءانبلا بسن 10.92

تاعافترالا تاحاسملا ءانبلا ةبسن لامعتسالا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 16.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عبرم رتم 5,000 180% اهمكح يفامو نمألا زكارم

  قباوط 4
  رتم 20 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
 رتم 21.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

عبرم رتم 5,000 240% اهكمح يفامو يندملا عافدلا

  قباوط 6
 30 : بادرس نودب ىصقألا دحلا
  رتم
 31.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 رتم

- 300% اهمكح يفامو رورملا ينابم

- - 750%
 تائيهلاو تارازولا ينابم
 يفامو ةيموكحلا تاسسؤملاو
اهمكح
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CSAمناطق الخدمات  اإلدارية و األمني

  تادادترالا 10.93

رتم 3 يمامألا دادترالا

يبناجلاو دادترالا رتم 2تادادترالا

يفلخلا دادترالا رتم 2

 ةصاخلا تاطارتشالا 10.95

بادرسلا .تامدخلاو تارايسلل فقاومك مدختسي بادرس ءانبب حمسي

 ءانبلا ةبسنو عافترالا ةدايز بلط وأ ةصاخ تامادختسا ةيأ دوجو لاح يف§

 .ينارمعلا طيطختلا نوئش ىلع لوصحلا مزلي

 تاهجلا نيب قيسنتلاب كلذو ةينمألا عيراشملل صيخرتلا ةيلآ ديدحت متي§

.ينارمعلا طيطختلا نوئشو ةينمألا

 ةصاخلا تالامعتسالا

تارايسلا فقاوم 10.94

 نأ ىلع اهعيمج وأ ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي
 حمسي امك ،ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلاب )35( ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت متي
 عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا فقاوم بستحت الو ،تاهجلا عيمج نم ضرألا دودح ىلع اهئانبب
 جرخمو لخدم حتف مزليف ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب تارايسلا فقاوم ريفوت لاح يفو امهب حومسملا
 ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنإ رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا جورخو لوخدل
فقاوملا



156

10.100  الفصل الثامن | مناطق الخدمات اإلجتماعية
10.101  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق الخدمــات االجتماعيــة بالجمعيــات والصناديــق الخيريــة ومراكــز رعايــة المســنين ومراكــز 
المعاقيــن ومــا فــي حكمهــا والمرافــق التابعــة لهــا بشــرط الحصــول علــى موافقــة شــئون التنميــة 

االجتماعيــة وموافقــة الجهــات الخدميــة ، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

CSCمناطق الخدمات اإلجتماعية

 ءانبلا بسن 10.102

 ةيريخلا قيدانصلاو تايعمجلا ضرألا ةحاسم نم %180 نع ءانبلا ةبسن ديزت ال§

  نيقاعملاو نينسملا ةياعر زكارم ضرألا ةحاسم نم %240 نع ءانبلا ةبسن ديزت ال§

 ضرألا ةحاسم نم %60 ىلع ديزي ال§
 ءانبلا حطسم 

 %20 ىلع ديزت ال ءانب ةبسنب ةيراجتلا تالامعتسالاب حمسي§
 ةــــمدخل اــــهعير دوــــعي ثــــيحب يــــضرألا رودــــلا ةحاــــسم نــــم
 ثـيحبو نينـسملا ةياعر زكرم وأ يريخلا قودنصلا وأ ةيعمجلا
 عراــشلا ىــلع حتفلاــب حمــسي الو راــقعلا لــخاد نــم حتــفلا متــي
  .ةرشابم

 ةيراجتلا تالامعتسالا

 ةـيهيفرتلا ةطـشنألاو قـفارملل صـصخي دـحاو رود ءاـنبب حمسي§
 ةحاـسم نـم %60 ىـلع ءاـنبلا حطـسم ديزي نأ ىلع تامدخلاو
 .ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم ةبسنلا هذه بستحت الو ضرألا

 ةيهيفرتلا ةطشنألاو قفارملل رود



157

10.110  الفصل التاسع | مناطق خدمات النقل
10.111  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق خدمــات النقــل بالمطــارات والموانــئ ومحطــات القطــار وخدماتهــا حســبما هــو مبيــن 
فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة وتتطلــب الحصــول علــى موافقــة شــئون الطيــران المدنــي كمــا يلــزم 
فيهــا توفيــر مواقــف للســيارات حســب معاييــر مواقــف الســيارات الموضحــة فــي المــادة )34( مــن البــاب 

الثانــي عشــر مــن هــذا الدليــل.

مناطق خدمات النقل

مناطق الخدمات اإلجتماعية

TRN

CSC

  تادادترالا 10.103

رتم 3 يمامألا دادترالا
تادادترالا

يفلخلاو يبناجلاو دادترالا  رتم 2

 ةصاخلا تاطارتشالا 10.105

 ءانبلا ةبسنو عافترالا ةدايز بلط وأ ةصاخ تامادختسا ةيأ دوجو لاح يف§
 طيطختلا نوئشو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو هقفاوم ىلع لوصحلا مزلي
.ينارمعلا

 راودألا عيمجب نيقاعملا زكارمو نينسملا ةياعر زكارم ةطشنأب حمسي§
 ةيمنتلا نوئش ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب ةيرامثتسالا ينابملاب
 .ينارمعلا طيطختلا نوئشو ةيعامتجالا

 ةصاخ تاطارتشا

بادرسلا .تامدخلاو تارايسلل فقاومك مدختسي بادرس ءانبب حمسي

تارايسلا فقاوم10.104

 نأ ىلع اهعيمج وأ ،بادرسلاب وأ ،ةرركتملا راودألاب وأ ،يضرألا قباطلاب ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجي
 حمسي امك ،ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلاب )35( ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم قيبطت متي
 عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا فقاوم بستحت الو ،تاهجلا عيمج نم ضرألا دودح ىلع اهئانبب
 جرخمو لخدم حتف مزليف ءانبلا دودح نمض يضرألا رودلاب تارايسلا فقاوم ريفوت لاح يفو امهب حومسملا
 ءافخإل ةيلامج ةيرامعم ةيئاشنإ رصانعب تاهجاولا نم يقبتملا ةجلاعم ةرورض عم تارايسلا جورخو لوخدل
فقاوملا

راقعلا دودح نمض ةيراجتلا تالامعتسالل تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
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10.120  الفصل العاشر | مواقف السيارات
10.121  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق خدمــات النقــل بالمطــارات والموانــئ ومحطــات القطــار وخدماتهــا حســبما هــو مبيــن 
فــي خرائــط التصنيــف المعتمــدة وتتطلــب الحصــول علــى موافقــة شــئون الطيــران المدنــي كمــا يلــزم 
فيهــا توفيــر مواقــف للســيارات حســب معاييــر مواقــف الســيارات الموضحــة فــي المــادة )34( مــن البــاب 

الثانــي عشــر مــن هــذا الدليــل

CPمواقف السيارات

تادادترالا  10.122

  قباوط 10
  رتم 50 : ىصقألا دحلا
   رتم 51.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

تادادترالا تاهجلا عيمج نم ضرألا دح ىلع ءانبلاب حمسي

ةصاخلا تاطارتشالا 10.123

 راودألا ةددعتم تارايسلا فقاوم ينابمب يضرألا رودلاب ةيراجتلا تالامعتسالاب حمسي
 )نينازيم( ةفاضإب حمسي امك يضرألا رودلا ةحاسم نم %20 نع ديزت ال ءانب بسنب
.ليلدلا اذه يف ةدراولا )فيراعتلا( لوألا بابلا يف ةدراولا طورشلا هيلع قبطتو

يراجتلا لامعتسالا
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10.130  الفصل الحادي عشر | محطات الوقود
10.131  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق محطــات الوقود بإنشــاء محطــات التزود بالوقود وخدماتها ويســمح فيها باالســتعمال 
التجــاري وباالســتعماالت الخدميــة الخاصــة بصيانــة وتشــحيم الســيارات وتبديــل اإلطــارات ومــا فــي حكمهــا 
وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة بشــرط الحصــول علــى موافقــة شــئون النفــط وشــركة 
نفــط البحريــن )BAPCO( واللجنــة الفنيــة المنبثقــة مــن المجلــس األعلــى للمــرور لمحطــات التــزود بالوقــود 

ــَروات الطبيعيــة.  ووزارة الداخليــة واللجنــة العليــا للطاقــة والثَّ

PTRمحطات الوقود

 ءانبلا بسن10.132

 ضرألا ةحاسم نم %55 :ةيلكلا ءانبلا ةبسن§
 ضرألا ةحاسم نم %30 :دوقولا تاخضم ةبسن§
 ضرألا ةحاسم نم %10 : ةيراجتلا ةبسنلا§
ضرألا ةحاسم نم %15 :ةصاخلا ةيمدخلا تالامعتسالا ةبسن§

ءانبلا ةبسن

تادادترالا و  تاعافترالا10.133

  طفنلا ةرازو هقفاومل ةطحملا يف تاخضملا عقوم تاعافترا عضخت§
 يراجتلا لامعتسالل نينازيمو يضرأ قباط§
  رتم 7.5 : ىصقألا دحلا
 

 عافترا ىصقا

  رتم 10 دوقولا تاخضم دترت•
  يمامألا رتم 5 ةيمدخلاو ةيراجتلا قفارملا دترت•

  رتم 10 دوقولا تاخضم دترت•تادادترالا
 تاخضم نع دترتو و دحلا ىلع ةيمدخلاو ةيراجتلا قفارملاب حمسي•

 رتم 5 دوقولا
 يفلخلاو يبناجلا
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PTRمحطات الوقود

10.140  الفصل الثاني عشر | مناطق المقابر
10.141  االستعماالت 

مناطــق المقابــر هــي األراضــي المخصصــة للمقابــر ومــا تتضمنــه مــن مرافــق ومنشــئات مصاحبــة وذلــك 
ــة والتــي يعــود ريعهــا  ــط التصنيــف المعتمــدة، ويســمح فيهــا باالســتخدامات التجاري ــه خرائ حســبما تبين

لخدمــة المقبــرة وتتطلــب الحصــول علــى موافقــة شــئون األوقــاف.

GYمناطق المقابر

 ةصاخلا تاطارتشالا 10.135

 ةحاسم ديزت يتلا دوقولاب دوزتلا تاطحم يف ةيمدخو ةيراجت تالحم ءاشنإب حمسي
 ةريغصلا ةلاقبلا تالحمب اهيف لامعتسالا ددحي ناو عبرم رتم 1500 ىلع اهيف ضرالا
 عيبو تاراطالا ليدبت تالحم كلذكو ، هباش امو معاطملاو يهاقملاو )تكرام ينيم(
 حمسي الو ةطحملا لخاد نم لخادملا نوكت نا ىلع ، هباش امو تارايسلا تامزلتسم
.ةرشابم عراشلا ىلع حتفلاب

ةيراجتلا ةطشنألا

 يتلا دوقولا تاطحم يف هباش امو تارايسلا ةنايصو ميحشتو ليسغ ةطشنأب حمسي
 حمسي الو ةطحملا لخاد اهلخدم نوكي نأ ىلع ،عبرم رتم 2500 نع اهتحاسم ديزت
.ةرشابم عراشلا ىلع حتفلاب

 ةنايصو ميحشتو ليسغ ةطشنأ
 تارايسلا

 لخاد يف صاخ راسم اهل نوكي نا ىلع ةطحملا لخاد يلالا فارصلا ةزهجأب حمسي
 هقفاوم ىلع لوصحلا بلطتيو تانحاشلاو تابكرملا ةكرح ىلع ريثأتلا نود ةطحملا
.قرطلا نوئش

يلآلا فارصلا ةزهجأ

 ءانبلا بسن 10.142

ءانبلا ةبسن ضرألا ةحاسم نم %1 : ةيراجتلا ةبسنلا§

تارايسلا فقاوم 10.134

 ينارمعلا طيطختلا نوئشو رورملل ةماعلا ةرادإلا عم قيسنتلاب ةيرورملا ةيحانلا نم عورشملا ةسارد بلطتي
 تارايسلا فقاوم ريياعمل ًاقبط تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي امك ،ةبولطملا ةيرورملا ةساردلا عون ديدحتل
.ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلاب )35( ةداملا يف ةحضوملا
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10.150  الفصل الثالث عشر | مناطق الطرق والشوارع
10.151  االستعماالت 

ــور المشــاة فــي  ــة ومختلــف وســائل النقــل، وعب ــات اآللي ــق لمــرور المركب يخصــص جــزء مــن حــرم الطري
األماكــن المخصصــة، وإقامــة مواقــف جانبيــة للســيارات، وقــد تشــتمل علــى المســاحات المحجــوزة 

للمرافــق العامــة والخدمــات والتشــجير والمســطحات الخضــراء.

10.160  الفصل الرابع عشر | مناطق ممرات المشاة والخدمات
10.161  االستعماالت 

ــور المشــاة فــي  ــة ومختلــف وســائل النقــل، وعب ــات اآللي ــق لمــرور المركب يخصــص جــزء مــن حــرم الطري
األماكــن المخصصــة، وإقامــة مواقــف جانبيــة للســيارات، وقــد تشــتمل علــى المســاحات المحجــوزة 

للمرافــق العامــة والخدمــات والتشــجير والمســطحات الخضــراء.

مناطق الطرق والشوارع

مناطق ممرات المشاة والخدمات

مناطق المقابر

ROD

PIC

GY

تادادترالا و  تاعافترالا 10.144

 نيقباط نع تائشنملا عافترا ديزي ال§
  رتم 10 : ىصقألا دحلا
  نينازيمو قباط نع ةيراجتلا تالامعتسالا عافترا ديزي ال§
  رتم 7.5 : ىصقألا دحلا

 عافترا ىصقا

  يمامألا  رتم 5 تائشنملا دترت•

تادادترالا
 يفلخلاو يبناجلا  رتم 3 تائشنملا دترت•

تارايسلا فقاوم 10.143

 نم رشع يناثلا بابلاب )35( ةداملا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم بسح تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي
.ليلدلا اذه
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المناطق التجارية

الباب الحادي عشر



163

11.10  فئات مناطق المعارض التجارية
تتكــون المناطــق الســكنية مــن 7 فئــات موزعــه علــى فصــول كل فصــل يتضمــن االســتعماالت 
فئــة  الخاصــة ضمــن  واالشــتراطات  واالرتفاعــات  واالرتــدادات  البنــاء  ونســب  بهــا  المســموح 

. التصنيــف 

11.20  االنشطة المسموحه ضمن فئات التصنيف 
يتم السماح بمزاولة االنشطة بعد الحصول على الموافقات االزمة .

المناطق التجارية

زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
 تابكرملا ةراجت ةطشنأ1.

CO
M  8-1 ةيراجتلا ضراعملا قطانم

 

 ىلع وأ مسر ريظن عيبلا ةطشنأ .2
 دقع ساسأ

 ةراجتلاةطشنأ .3

 يئاملاو يربلا لقنلا ةطشنأ .4
  لقنلاب ةلصتملا تامدخلا ةطشنأ .5

 ةمعطألا تامدخ ةطشنأ .6
  تابورشملاو
  رشنلا رود ةطشنأ .7
 تايجمربلا و مالفألا جاتنإ ةطشنأ .8

  تالاصتالا ةطشنأ .9
  تنرتنالاو بوساحلا ةطشنأ .10

 ةيلاملا ةرادإلا و كونبلا ةطشنأ .11

  تاراقعلا ةطشنأ .12
  ةرحلا قاوسألا تامدخ ةطشنأ .13

  ةينوناقلا ةطشنألا .14
  بئارضلا و ةبساحملا ةطشنأ .15

 تاقالعلا و بتاكملا ةطشنأ .16
  ةماعلا

  ةيسدنهلا ةطشنألا .17

لامعتسالا قباوطلا  ءانبلا ةبسن  زمرلا  الوا  ةئفلا   

COM 300% 5  ينكس/ يرادإ/ يراجت  1 ةيراجتلا ضراعملا قطانم

RTA %110 2 ينكس/ يراجت  2 )أ( ةيراجتلا زكارملا قطانم

RTB %180 3  يرادإ / يراجت  3 )ب( ةيراجتلا زكارملا قطانم

RTC %120 2 يراجت  4 )ج( ةيراجتلا زكارملا قطانم

CB %55 1 يراجت  5 يراجتلا تاكولبلاقطانم

- - - CM  6 ةيراجتلا تاعمجملا

GC %60 2 يرادإ/ يراجت  7 ءارضخلا ةيراجتلا ةقطنملا
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المناطق التجارية

زمرلا  طاشنلا    ةئفلا 
  ثحبلا و ةدوجلا بتاكم ةطشنأ .18

CO
M  8-1 ةيراجتلا ضراعملا قطانم

 

  نالعإلا و ةياعدلا ةطشنأ .19

  ريوصتلا و ميمصتلا ةطشنأ.20

  تاراشتسالا و ةمجرتلا ةطشنأ .21

  ةيرطيبلا ةطشنألا .22

  ريجأتلا ةطشنأ .23
  ةلامعلا ديروت ةطشنأ .24

 ةيحايسلا بتاكملاو رفسلا ةطشنأ .25

  ةسارحلا و نمألا ةطشنأ .26

  ةنايصلاو فيظنتلا ةطشنأ .27

  بتاكملا معد ةطشنأ .28

  ةئبعتلاو فيلغتلا ةطشنأ .29

  ميلعتلا ةطشنأ .30
  ةيضايرلا قفارملا ليغشت ةطشنأ .31

  مامجتسالا و هيفرتلا ةطشنأ .32
  علسلا حالصإ ةطشنأ .33

 سبالملا يكو ليسغ ةطشنأ .34
 ةيصخشلا ةيانعلا ةطشنأ .35
 ليمجتلاو

 تاناويحلاب ةيانعلا ةطشنأ .36
 ريغ ىرخألا ةيصخشلا تامدخلا .37
 رخآ عضوم يف ةفنصملا

 ميظنتلاو قيسنتلا ةطشنأ .38
  ةيصخشلا تالفحلاو
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11.30   الفصل األول | مناطق المعارض التجارية
11.31  االستعماالت 

يســمح فيهــا باالســتعماالت التجاريــة أو اإلداريــة أو الســكنية أو جميعهــا حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف 
المعتمــدة.

COMمناطق المعارض التجارية

 ءانبلا بسن  11.32

ضرالا ةحاسم نم 300%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60%
 يأل ءانبلا حطسم
رود

  ىنبملا نم ةيفلخلا ةهجلا يف حطسلا قوف : عقوملا§
  حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال : ءانبلا ةبسن§
  عبرم رتم 30 ءانبب حمسي هنإف عبرم رتم100 نع لقت رودلا ةحاسم تناك اذا§
 رتم3 ىصقا دحب : عافترالا§
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال 

نكسلا قفارم

 .)راتما ةينامث( راتما 8 نع دحاولا يراجتلا ضرعملا ةهجاو ضرع لقي ال :ضرعملا ةهجاو§
 طخ نم ًاساقم )رتم ةئام( رتم 100 نع ضرعملا قمع ديزي ال نا ىلع ،عبرم رتم 100 نع لقت ال  :ةحاسملا §

 .لقأ امهيأ ةيكلملا قمعب وأ دمتعملا ميظنتلا
  :نزاخملا§
 زوجيو ،ءانبلا ةبسن نم )ةئاملاب نيثالث( %30 ىلع ديزت ال ةبسنب ةيراجتلا ضراعملل ةعبات نزاخم ءانبب حمسُي-

 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب نزاخملا ءانب ةبسن عفر
 ةيلكلا ءانبلا ةبسن نم بسحت
 ةدحاو ةدحو نوكي نأ ىلع ةرركتملا راودألاب يراجتلا مادختسالاب حمسي§

 يراجتلا ضرعملا
)دحاولا(

 تالامعتسالل )عبرم رتم ةئام( عبرم رتم 100 لكل دحاو فقوم عقاوب هيفاضا تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي•
 وأ ةرركتملا راودألاب وأ يضرألا رودلاب امإ ةبولطملا تارايسلا فقاوم ريفوت بجيو ،ةينكسلاو ةيرادالا
 فقاوم بسحت الو ،ةيفلخلاو ةيبناجلا تاهجلا نم ضرالا دودح ىلع اهئانبب حمسيو ،اهعيمج وأ بادرسلاب
 .امهب حومسملا عافترالاو ءانبلا بسن نمض تارايسلا
 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكي تارايسلا فقاوم ريفوت نإف ،قباوطلا ةددعتم فقاوم ثادحتسا دنع•
 ضراعملا ةمدخل تارايس فقاومك صصخت )راتمأ ةتس( رتم 6 رادقمب ةيمامألا ةهجاولا نم دادترالا مزلي )أ(
 طخ بسح اهيلع ءانبلاب حومسملاو ةمئاقلا عراوشلا كلذ نم ىنثتسُتو ،نينازيملاو يضرألا رودلا يف ةيراجتلا
 .مئاق ميظنت
 ةرركتملا راودألا يف وأ بادرسلا قيرط نع ىرخألا ةيرادإلاو ةينكسلا تامادختسالل ةمزاللا فقاوملا ريفوت )ب(
 .نيررقملا عافترالاو ءانبلا ةبسن يف فقاوملا هذه ةحاسم بسحت الو

 فقاوم
 تارايسلا
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COMمناطق المعارض التجارية

  تادادترالا  11.34

 ريغلا تارايسلا فقاومل صصختو ،رتم  6 نع لقي ال : قيرط وا دحاو عراش ىلع راقعلا§
  .ةفوقسم

 حمسي ال يتلا عراوشلا ىلع لطملا ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال : نيعراش ىلع راقعلا§
 عراوش ىلع لطملا ضرألا دح نم راتمأ 6 نع لقت ال ةفاسمب دتريو ،اهيلع يراجتلا حتفلاب
 اهيلع يراجتلا حتفلاب حمسي

 يمامألا دحلا ىلع ءانبلا زوجي :اهمامأ تارايس فقاوم ريفوت مت يتلا تاراقعلا§
.دحاو رتم هردق ىصقأ دحب يضرألا رودلا ولعت ةيولع تازورب لمعب حمسي  : يولعلا زوربلا§

 يمامالا دادترالا

 لمعب حمسي الو ةيفلخلاو ةيبناجلا تاهجاولا نم لكل ضرألا دح نم رتم 3 نع لقي ال§
 .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب

 و يضرألا رودلا نم ٍلك يف )راجلا ةهج( ةدحاو ةهج نم يبناجلا دحلا ىلع ءانبلاب حمسُي§
 .ةرركتملا راودألا يف ةينوناقلا تادادترألا قيبطت متي نأ ىلع ةيراجتلا تالحملل نينازيملا

يفلخلاو يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 11.35

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

  قباوط 5
  رتم 25 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 26.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

 ةصاخلا تاطارتشالا 11.36

 حطس يف ةعقاولا نكسلا قفارم نمض نيلماعلا نكسل طقف ةينكسلا تالامعتسالاب حمسي
 ةهجلا يف نكسلا نوكي ثيحبو حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ةبسنلا ديزت ال نا ىلع ىنبملا
.يمامألا عراشلا ىلع ةلطملا ريغ ضرألا نم ةيفلخلا

ةينكسلا تالامعتسالا

 ىرخألا رصانعلا عم ضراعتت ال ةيكلملا دودح نمض غيرفتلاو نحشلل ةصاخ تاحاسم ريفوت مزلي
.هتاقحلمو ىنبملل ةنوكملا غيرفتلاو نحشلا تاحاسم

.ةيمهأ رثكألا عراشلا ىلع يراجتلا حتفلا متي
 نم رثكأ ىلع راقعلا عوقو
عراش

 نأ ىلع ،نينازيملاو يضرألا رودلل ةقطنملاب ةمئاقلا ينابملاب ةوسإ يبناج دادترإ كرت مدع§
 .ةيولعلا راودألل )نيرتم( رتم 2 نع لقيال يبناج دادترإ كرت متي
 

 رتم 2 نع لقيال يفلخ دادترإو )راتمأ ةثالث( رتم 3 نع لقيال يمامأ دادترإ كرتب حامسلا§
 .)نيرتم(
 

.راقعلا ةحاسم نم )ةئملاب ةئامثالث( %300 نع ءانبلا ةبسن ديزت الأ §

 ىشامتت ال يتلا يضارألا
 تاهجاولا لاوطأو اهتاحاسم
 ةحئاللا يف ءاجام نع اهيف
 يضارألا ميسقتل ةيذيفنتلا
 طورشلا بسح ءانبلا متي
:ةيلاتلا

  بادرسلا  11.33

 ىلع ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض هتحاسم بسحت ال ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسُي§
 .تارايسلل فقاومك )ةئاملاب نيعبس( %70 نع هتحاسم لقت ال ءزج لمعتسي نأ

 ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§
 .تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم

بادرسلا
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RTAمناطق المراكز التجارية )أ(

11.40 الفصل الثاني | مناطق المراكز التجارية )أ(
11.31  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المراكــز التجاريــة )أ( بالمحــات التجاريــة واالســتعماالت الســكنية وذلــك حســبما تبينــه 
خرائــط التصنيــف المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  11.42

ضرالا ةحاسم نم 110%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 55% رود يأل ءانبلا حطسم

 بسحي الو يراجتلا لحملا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي
.اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض نينازيملا

 لمعتسي نأ ىلع ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض هتحاسم بسحت ال ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسُي§
 .تارايسلل فقاومك )ةئاملاب نيعبس( %70 نع هتحاسم لقت ال ءزج

  :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي§
 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا - 
 .ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت - 
 .بادرسلا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 نع تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ - 
 تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 .تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال §

بادرسلا

 ةحاسم نم )عبرم رتم ةئم( عبرم رتم 100 لكل )نيفقوم( فقوم 2 لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي•
 تارايسلا فقاوم .ءانبلا

ً اـساقم حطـسلا فـصتنم طـخ دـعب نـم ىنبملا حطس نم ةيفلخلا ةهجلا يف ىنبملل قحالم ءانبب حمسي•
 ال يــنبملا حطــسلا ةحاــسم نــم %30 ىــلع دــيزت ال ةيفاــضإ ةبــسنب اــمهيلك وأ ،ةــيمامألا ةــهجاولا نــم
 .ءانبلا ةبسن نمض بسحت

ىنبملل قحالم
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RTAمناطق المراكز التجارية )أ(

  تاعافترالا 11.44

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

  قباط 2
  رتم 10 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 11.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

  تادادترالا  11.43

 ضرألا دح نم )راتمأ ةسمخ( راتمأ 5 نع لقت ال ةفاسمب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§

 ةيراجتلا تالحملا ةمدخل ةفوقسملا ريغ تارايسلا فقاومل تادادترالا قطانم صصختو يمامألا

 يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسيو كلاملا لبق نم اهتئيهت متي نأ ىلع

.)ًارتميتنس نورشعو رتم( رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب نينازيملاو

 يمامالا دادترالا

 تاهجاولا نم لكل ضرألا دح نم )راتمأ ةثالث( رتم 3 نع لقت ال ةفاسمب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§

 .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي الو ةيفلخلاو ةيبناجلا
يفلخلاو يبناجلا دادترالا
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RTBمناطق المراكز التجارية )ب(

11.50الفصل الثالث | مناطق المراكز التجارية )ب(
11.51  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المراكــز التجاريــة )ب( بالمحــات التجاريــة واإلداريــة، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط 
المعتمــدة. التصنيــف 

 ءانبلا بسن  11.52

ضرالا ةحاسم نم 180%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

 الو يراجتلا ضرعملا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي
.اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحي نينازيملا

  :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي§
 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا - 
 .ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت - 
 .بادرسلا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 نع تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ - 
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال - 
 تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي
 .تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا

بادرسلا

 نم )عبرم رتم ةئم( عبرم رتم 100 لكل )نيفقوم( فقوم 2 لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي§
 تارايسلا فقاوم .ءانبلا ةحاسم

 ىلع ديزت ال ةيفاضإ ةبسنب امهيلك وأ ،ةيمامألا ةهجاولا نم ًاساقم حطسلا فصتنم طخ دعب نم§
ىنبملل قحالم .ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال ينبملا حطسلا ةحاسم نم 30%
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  تادادترالا  11.53

 دح نم )راتمأ ةسمخ( راتما 5 نع لقت ال ةفاسمب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 ةمدخل ةفوقسملا ريغ تارايسلا فقاومل تادادترالا قطانم صصختو يمامألا ضرألا
 يتلا راودألاب تازورب لمعب حمسيو كلاملا لبق نم اهتئيهت متي نأ ىلع ةيراجتلا تالحملا
.)ًارتميتنس نورشعو رتم( رتم 1.20 هردق ىصقأ دحب نينازيملاو يضرألا رودلا ولعت

 يمامالا دادترالا

 راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي الو ةيبناجلا ضرألا دودح ىلع يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
يفلخلاو يبناجلا دادترالا .يضرألا رودلا ولعت يتلا

  تاعافترالا 11.54

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

  قباوط 3
  رتم 15 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
  رتم 16.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 راتمأ 4 نع ىنبملا قحالم رود عافترا ديزي الأ بجي

 عافترا ىصقا
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11.60الفصل الرابع | مناطق المراكز التجارية )ج(
11.61  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المراكــز التجاريــة )ج( بالمحــات التجاريــة، وذلــك حســبما تبينــه خرائــط التصنيــف 
المعتمــدة.

 ءانبلا بسن  11.62

ضرالا ةحاسم نم 120%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 60% رود يأل ءانبلا حطسم

 الو يراجتلا ضرعملا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي
.اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض بسحي نينازيملا

  :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي§
 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا - 
 .ىنبملا قحالمو تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت - 
 .بادرسلا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 نع تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ - 
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال - 
 تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي
.تارايسلا فقاومل ًاصصخم بادرسلا ناك اذإ ةيمدخلا  

بادرسلا

 نم )عبرم رتم ةئم( عبرم رتم 100 لكل )نيفقوم( فقوم 2 لدعمب تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي§
 تارايسلا فقاوم .ءانبلا ةحاسم

 ًاساقم حطسلا فصتنم طخ دعب نم ىنبملا حطس نم ةيفلخلا ةهجلا يف ىنبملل قحالم ءانبب حمسي§
 ال ينبملا حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال ةيفاضإ ةبسنب امهيلك وأ ،ةيمامألا ةهجاولا نم
 .ءانبلا ةبسن نمض بسحت
 

ىنبملل قحالم
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  تادادترالا  11.63

 )راتمأ ةتس( راتما 6 نع لقت ال ةفاسم دعب نينازيملاو يضرألا رودلا ءانبب حمسي§

 ىلع ىشممو تارايس فقاومك صصختو يسيئرلا عراشلا ةهج راقعلا دح نم

.ةيراجتلا ةهجاولا

 يمامالا دادترالا

 ضرألا دح نم )نيرتم( رتم 2 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§

 ..ةيولعلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي الو ،ةيفلخلاو ةيبناجلا ةهجاولل
يفلخلاو يبناجلا دادترالا

  تاعافترالا 11.64

 حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا
 بادرسلا لاح يف .فيصرلا

  قباط 2
  رتم 10 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
  رتم 11.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا
 راتمأ 4 نع ىنبملا قحالم رود عافترا ديزي الأ بجي

 عافترا ىصقا
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11.70 الفصل الخامس | مناطق البلوكات التجاري
11.71  االستعماالت 

ــف  ــط التصني ــه خرائ ــك حســبما تبين ــة وذل ــة باالســتعماالت التجاري ــوكات التجاري يســمح فــي مناطــق البل
المعتمــدة. 

 ءانبلا بسن  11.72

ضرالا ةحاسم نم 55%  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم 55% رود يأل ءانبلا حطسم

 بسحي الو يراجتلا لحملا ةحاسم نم )ةئاملاب نيعبس( %70 ىلع هتحاسم ديزت ال نينازيم لمعب حمسي
.اهب حومسملا ءانبلا ةبسن نمض نينازيملا

  :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ضرألا دودح ىلع بادرس ءانبب حمسي§
 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا - 
 .تارايسلل فقاومك بادرسلا صيصخت - 
.اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بستحت ال - 
 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشب يبناجلا وأ يمامألا دحلا ىلع تارايسلا لوخدل ردحنم ءانبب حمسي§

 .ةيمدخلا تاهجلا

بادرسلا

 لدب ليلدلا اذه نم رشع يناثلا بابلا يف ةدراولا ةدمتعملا ريياعملا بسح تارايسلا فقاوم ديدحت متي
 .رارقلا اذه يف ةدراولا 399 ةداملا يف
 

 تارايسلا فقاوم

 نم ًاساقم حطسلا فصتنم طخ دعب نم ىنبملا حطس نم ةيفلخلا ةهجلا يف ىنبملل قحالم ءانبب حمسي
 بسحت ال ينبملا حطسلا ةحاسم نم %30 ىلع ديزت ال ةيفاضإ ةبسنب امهيلك وأ ،ةيمامألا ةهجاولا
 .ءانبلا ةبسن نمض

ىنبملل قحالم
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11.80 الفصل السادس | المجمعات التجارية
11.81  االستعماالت 

يســمح فــي مناطــق المجمعــات التجاريــة بإقامــة مجمعــات تجاريــة بشــرط الحصــول علــى موافقــة لجنــة 
المشــروعات ذات الطبيعــة الخاصــة حســب اإلجــراءات المتبعــة.

  تاعافترالا 11.74

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

 نينازيم عم قباط 1
  رتم 7 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 8.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

  ةصاخ تاطارتشإ 11.75

 فقاوم ىلع لمتشيو ةرواجملا تاراقعلاو راقعلا مدخي ةمدخ عراش نع ةرابع نوكيو طقف دحاو قيرط ىلع راقعلا عوقو لاح يف•
 فقاوم ريفوت ةرورض عم ةاشملل تارممك مدختسي )ًارتميتنس نيسمخو رتم( رتم 1.50 نع لقي ال يمامأ دادترإ كرت مزي هنإف تارايسلل
 .ةمئاقلا ةطشنألا عيمج ةمدخل يفكت راقعلل ةيفلخلا ةهجلاب وأ بادرسلاب تارايسلل
 
 
 ةصاخلا ةعيبطلا تاذ تاعورشملا ةنجل لبق نم ىدح ىلع ةلاحلا ةسارد متي ةروكذملا تاطارتشإلا اهيلع قبطنت ال يتلا تالاحلا يف •

 .ةعبتملا تاءارجإلا بسح

  تادادترالا  11.73

 راتمأ 5 نع لقت ال ةفاسمب يضرألا رودلا ءانبب حمسي رثكأ وأ عراش ىلع ضرألا عوقو لاح يف§
 ربتعيو هيلع حتفلاب حمسي قيرط وأ عراش ىلع ةلطملا ةيمامألا ةهجاولل يضرألا دح نم )راتمأ ةسمخ(
 نأ ىلع ةفوقسملا ريغ تارايسلا فقاومو ةاشملل تارممك دادترإلا قطانم مدختستو ةيمهأ رثكألا
.ةيولع تازورب لمعب حمسي الو كلاملا لبق نم اهتئيهت متي

 يمامالا دادترالا

 ال ةفاسم كرتب مزلي ةيبناج تاحتف وأ رمم لمع ةلاح يفو نييبناجلا يضرألا يدح ىلع ءانبلاب حمسي§
يبناجلا دادترالا .يبناجلا ضرألا دح نم )نيرتم( رتم 2 نع لقت

 الو ةيفلخلا ةهجاولل ضرألا دح نم )نيرتم( رتم 2 نع لقت ال ةفاسم دعب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
يفلخلا دادترإلا .ةيولع تازورب لمعب حمسي
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11.90 الفصل السابع | المنطقة التجارية الخضراء
11.91  االستعماالت 

يسمح في المنطقة التجارية الخضراء 

 ءانبلا بسن  11.92

ضرالا ةحاسم نم %60 نع ديزت الأ  ةيلكلا ءانبلا ةبسن

ضرالا ةحاسم نم %30 نع ديزت الأ رود يأل ءانبلا حطسم

 يسيئرلا ىنبملاب ًالصتم نوكيو ءانبلل صصخملا ءزجلا تحت بادرس ءانبب حمسي§
  :ةيتآلا طباوضلل ًاقفو

 .ةيمدخلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا - 
 .ىنبملا قحالمل وأ تارايسلا فقاومل بادرسلا صيصخت - 
 .اهب حومسملا ةروكذملا ءانبلا ةبسن نمض بادرسلا ةحاسم بسحت ال - 
 .بادرسلا ةحاسم نم %70 نع تارايسلا فقاومل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ - 

بادرسلا

 بابلا يف ةحضوملا تارايسلا فقاوم ريياعم بسح تارايسلل فقاوم ريفوت بجي§
 فقاوم ريفوت نوكيورارقلا اذه نم 399 ةداملا لدب ليلدلا اذه نم رشع يناثلا
 ،يضرألا رودلاب اهيف حمسي الو امهيلك وأ ةرركتملا راودألا وأ بادرسلاب تارايسلا
 .نيررقملا عافترالاو ءانبلا ةبسن نمض تارايسلا فقاوم بستحت الو

 تارايسلا فقاوم

 طــخ دــعب نــم ىــنبملا حطــس نــم ةــيفلخلا ةــهجلا يــف ىــنبملل قــحالم ءاــنبب حمــسي
 ىـلع دـيزت ال ةيفاـضإ ةبـسنب اـمهيلك وأ ،ةيمامألا ةهجاولا نمً اساقم حطسلا فصتنم

 .ءانبلا ةبسن نمض بسحت ال ينبملا حطسلا ةحاسم نم 30%
قحالملل ىنبم
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  ةصاخ تاطارتشإ 11.95

 نم )ةئاملاب نوعبس( %70 نع ةفوقسملا ريغ تارمملاو ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ضرألا نم ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ بجي§
  :  يتآلا نمضتت نأ ىلع ضرألا ةحاسم

 ضرألا ةحاسم نم )ةئاملاب نيتس( % 60 نع ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل ةصصخملا ةحاسملا لقت الأ§
 .ضرألا ةحاسم نم )ةئاملاب ةرشع( %10 ىلع ةفوقسملا ريغ تارمملل ةصصخملا ةحاسملا ديزت الأ§

  تاعافترالا 11.94

 بادرسلا لاح يف .فيصرلا حطس بوسنم نم رتم 1٫50 ىلع يضرألا رودلا ةيضرأ عافترا ديزي ال  : عافترالا

 قباط 2
  رتم 10 : بادرس نودب  ىصقالا دحلا
 رتم 11.5  :بادرسلا عم ىصقالا دحلا

 عافترا ىصقا

  تادادترالا  11.93

 ضرألا دح نم )راتمأ ةرشع( رتم 10 نع لقت ال ةفاسمب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 ةيولع تازورب لمعب حمسي الو قيرط وأ عراش ىلع ةلطملا ةهجاولل يمامألا
 تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختستو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب
 .ءارضخلا

 يمامالا دادترالا

 ضرألا دح نم )راتمأ ةسمخ( رتم 5 نع لقت ال ةفاسمب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 مدختستو يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب لمعب حمسي الو يبناجلا
 .ةاشملل تارممكو ريجشتلل دادترالا ةقطنم

يبناجلا دادترالا

 ضرألا دح نم )ًارتم نورشع( رتم 20 نع لقت ال ةفاسمب يضرألا رودلا ءانبب حمسي§
 لمعب حمسي الو ءارضخلا تاحطسملاو ريجشتلل دادترالا ةقطنم مدختستو يفلخلا
 .يضرألا رودلا ولعت يتلا راودألاب ةيولع تازورب

يفلخلا دادترإلا
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مادة )1(
ــة  ــواردة فــي الائح ــن المســاحات ال ــا مســاحات قطــع األراضــي ع ــي تقــل فيه ــاالت الت فــي الح
التنفيذيــة للمرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 1994 بشــأن تقســيم األراضــي المعــدة للتعميــر 
والتطويــر، تطبــق عليهــا االشــتراطات التنظيميــة الــواردة فــي المناطــق التــي تتفــق مــع مســاحاتها 

ــر. بشــرط الحصــول علــى موافقــة تخطيطيــة صاحيــة الموقــع للتعمي
 

مادة )2(
ال يســمح بالتعميــر فــي مناطــق الحــزام األخضــر وتعتبــر مناطــق مخصصــة للتشــجير والمســطحات 
الخضــراء فقــط بغــرض الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا للحفــاظ علــى البيئــة المحيطــة بهــا وذلــك حســبما 

تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.
 

مادة )3(
األراضــي الواقعــة علــى الشــوارع الرئيســية أو فــي المواقــع الحيويــة أو ذات أهميــة عمرانيــة قــد 
ــه  ــة مــن جهــات أو لجــان مختصــة و حســب مــا تبين ــة أو موافقــات فني ــب اشــتراطات إضافي تتطل

خرائــط التصنيــف المعتمــدة.
 

مادة )4(
فــي حــال كانــت األراضــي مطلــة علــى الطــرق والشــوارع أو ممــرات المشــاة والخدمــات، فإنــه 
يســمح بعمــل مداخــل لربــط األراضــي بحــد الطريق بشــرط أال تشــكل خطــرًا على الســامة المرورية 

وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الخدميــة.
 

مادة )5(
فــي حــال كانــت األراضــي مطلــة علــى شــوارع رئيســية غيــر مســموح بفتــح مداخــل للســيارات 
عليهــا، فيســمح بعمــل مداخــل للمشــاة فقــط فــي الحــاالت التــي ال تشــكل خطــرًا علــى الســامة 

ــة. ــة للمشــاة بالتنســيق مــع الجهــات الخدمي المروري

 مادة )6(
يجــب أن ترتــد جميــع المبانــي والمنشــآت باالرتــدادات التــي ينــص عليهــا خــط التنظيــم المعتمــد 

حــال وجــوده.
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مادة )7(
فــي حــال كانــت القســائم الســكنية الصــادرة مــن وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي تقــع فــي 
تصنيــف مناطــق غيــر تصنيــف مناطــق المشــاريع اإلســكانية، فإنــه تطبــق عليهــا االشــتراطات 
التنظيميــة الخاصــة بالتصنيــف المعتمــد للعقــار علــى أن يكــون االســتعمال ســكنيًا فقــط وأال 
يســمح بأكثــر مــن وحــدة ســكنية فــي نفــس العقــار بشــرط الحصــول علــى موافقــة تخطيطيــة علــى 

ــر. ــة الموقــع للتعمي صاحي

 مادة )8(
فــي جميــع األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة التــي يســمح فيهــا بفتــح محــات تجاريــة فــي غيــر 

ــة: ــة تطبــق االشــتراطات اآلتي تصنيــف المناطــق التجاري
١- يجب فتح المحات على الشارع أو الطريق الذي يسمح بالفتح التجاري عليه.

٢- يجب أال يقل عرض واجهة المحل التجاري الواحد عن 3 أمتار )ثاثة أمتار(.
٣- يجب أال تقل مساحة المحل عن 15 متر مربع )خمسة عشر متر مربع(.

٤- يســمح بإضافــة ميزانيــن ال يحســب ضمــن نســبة البنــاء وال تزيــد مســاحته علــى %70 )ســبعين 
بالمائــة( مــن مســاحة المحــل التجــاري.

٥- فــي العقــارات المطلــة علــى البحــر يجــب أن يرتــد البنــاء مســافة ال تقــل عــن 5 متــر )خمســة أمتار( 
مــن جهــة البحــر ويخصــص االرتــداد كممــر للمشــاة، ويســمح بالفتــح التجــاري علــى هــذا الممر.

ــاء مســافة 5  ٦- فــي حــال عــدم وجــود مواقــف عموميــة ضمــن حــرم الطريــق، يلــزم أن يرتــد البن
أمتــار )خمســة أمتــار( مــن جهــة الفتــح التجــاري لتوفيــر مواقــف للســيارات يتــم تهيئتهــا مــن قبــل 
المالــك. علمــا بــأن هــذه المواقــف مخصصــة لاســتعمال التجــاري وال ينطبق عليهــا معايير مواقف 

الســيارات الموضحــة فــي المــادة )399( مــن هــذا القــرار. 
٧- يســمح بعمــل بــروزات علويــة تعلــو الــدور األرضــي والميزانيــن بحــد أقصــى قــدرة 1.2 متــر )متــر 

وعشرون ســنتيمترًا(.
٨- يســمح بالبنــاء علــى أحــد الحديــن الجانبييــن لــألرض وذلــك للطابــق األرضــي والميزانيــن فقــط 
وبعمــق ال يتجــاوز 8 متــر )ثمانيــة أمتــار(، علــى أن تطبــق االرتــدادات الجانبيــة القانونيــة للطوابــق 

العليــا.
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مادة )9(
فــي جميــع األراضــي التــي يســمح فيهــا بفتــح معــارض تجاريــة فيهــا فــي غيــر تصنيــف مناطــق 

ــة: ــق االشــتراطات اآلتي ــة، تطب المعــارض التجاري
١- يجب فتح المعارض على الشارع أو الطريق الذي يسمح بالفتح التجاري عليه.

٢- يجب أال يقل عرض واجهة المعرض الواحد عن 8 أمتار )ثمانية أمتار(
٣- يجب أال تقل مساحة المعرض عن 100 متر مربع )مائة متر مربع( 

٤- يســمح بإضافــة ميزانيــن ال يحســب ضمــن نســبة البنــاء وال تزيــد مســاحته علــى %70 )ســبعين 
بالمائــة( مــن مســاحة المعــرض.

٥- فــي العقــارات المطلــة علــى البحــر يجــب أن يرتــد البنــاء مســافة ال تقــل عــن 5 متــر )خمســة أمتار( 
مــن جهــة البحــر ويخصــص االرتــداد كممــر للمشــاة، ويســمح بالفتــح التجــاري علــى هــذا الممر.

ــاء مســافة 5  ٦- فــي حــال عــدم وجــود مواقــف عموميــة ضمــن حــرم الطريــق، يلــزم أن يرتــد البن
أمتــار )خمســة أمتــار( مــن جهــة الفتــح التجــاري لتوفيــر مواقــف للســيارات يتــم تهيئتهــا مــن قبــل 
المالــك. علمــا بــأن هــذه المواقــف مخصصــة لاســتعمال التجــاري وال ينطبق عليهــا معايير مواقف 

الســيارات الموضحــة فــي المــادة )399( مــن هــذا القــرار.
٧- يســمح بعمــل بــروزات علويــة تعلــو الــدور األرضــي والميزانيــن بحــد أقصــى قــدرة 1.2 متــر )متــر 

وعشرون ســنتيمترًا(.
٨- يســمح بالبنــاء علــى أحــد الحديــن الجانبييــن لــألرض وذلــك للطابــق األرضــي والميزانيــن فقــط، 

علــى أن تطبــق االرتــدادات الجانبيــة القانونيــة للطوابــق العليــا.

مادة )10(
يســمح بإضافــة أدوار للعمــارات القائمــة فــي مناطــق المبانــي متعــددة االســتخدامات )أ، ب، ج، د( 

وفقــًا الرتداداتهــا، علــى أن يكــون ذلــك حســب االشــتراطات اآلتيــة:
ــكام هــذا  ــًا ألح ــاء مــع اإلضافــة وفق ــوب للبن ــر مواقــف الســيارات بالعــدد المطل ــم توفي ١- أن يت

القــرار.
٢- عدم تجاوز نسبة البناء المحددة.

٣- تطبيق جميع االشتراطات التنظيمية األخرى للتعمير في هذه المنطقة.
٤- الحصــول علــى شــهادة تحمــل إضافــة للمبنــى مــن مكتبيــن استشــاريين معتمديــن لألعمــال 

ــة )أ(. اإلنشــائية فئ
وتطبــق أحــكام هــذه المــادة علــى طلبــات اإلضافــة للعمــارات القائمــة وال تطبــق علــى العمــارات 

الجديــدة أو التــي يتــم هدمهــا وإعــادة بنائهــا.
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مادة )11(
اذا كانــت األرض تطــل علــى الواجهــات البحريــة تطبــق عليهــا االشــتراطات التنظيميــة الخاصــة 
بمعاييــر الواجهــة البحريــة المبينــة فــي المــادة )258( والمــادة )259( والمــادة )260( والمــادة )261( 
والمــادة )262( والمــادة )263( المبينــة فــي هــذا القــرار بشــأن االشــتراطات التنظيميــة للتعميــر, 
ويتــم تطبيقهــا مــن حــد الســاحل او حــد الواجهــة البحريــة, ويتــم تطبيــق اشــتراطات التصنيــف 
المعتمــد علــى باقــي العقــار, ويتــم تطبيــق هــذه االشــتراطات علــى العقــارات الحكوميــة والخاصــة 
ماعــدا الســكنية الخاصــة لألفــراد وأي اســتثناء علــى ذلــك يتطلــب الحصــول علــى موافقــة شــئون 

التخطيــط العمرانــي و الجهــات الخدميــة حســب اإلجــراءات المتبعــة.

مادة )12(
يلــزم تطبيــق معاييــر التصميــم المعتمــدة للشــوارع المتكاملــة  علــى أال يقــل عــرض الشــارع عــن 

20 متــر )عشــرون متــرًا(. 

مادة )13(
اللجان:

مــع مراعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون تنظيــم المبانــي الصــادر بالمرســوم بقانــون 
ــة: ــر المختــص القــرارات الخاصــة بتشــكيل اللجــان اآلتي رقــم )13( لســنة 1977، يصــدر الوزي

١- لجنــة الواجهــات: لجنــة تضــع األســس التــي تســاهم فــي تطويــر الواجهــات القائمــة والتنســيق 
بيــن واجهــات المبانــي الجديــدة واالرتقــاء بالطابــع المعمــاري والعمرانــي للمناطــق الموضحــة فــي 
خرائــط التصنيــف المعتمــدة، وتضــم فــي عضويتهــا عــدد مــن ممثلــي الجهــات المختصــة بالتعميــر 

فــي المملكــة.
٢- لجنــة المشــروعات ذات الطبيعــة الخاصــة: لجنــة فنيــة استشــارية لدراســة طلبــات المشــاريع ذات 
ــز تضــم فــي  ــي الممي ــع العمران الطبيعــة الخاصــة واالشــتراطات المتعلقــة بالمناطــق ذات الطاب
ــر والمرافــق والخدمــات والطــرق، ويجــوز  عضويتهــا عــدد مــن ممثلــي الجهــات المختصــة بالتعمي
للجنــة أن تطلــب مــن أصحــاب المشــروعات المذكــورة إعــداد الدراســات الفنيــة واالقتصاديــة التــي 
تتعلــق بالتأثيــرات االجتماعيــة والعمرانيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والمروريــة المباشــرة إلقامــة مثــل 

هــذه المشــروعات.

مادة )14(
التعمير على حدود الطرق الرئيسية: 

مــع مراعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون رقــم )2( لســنة 1994 بشــأن 
التخطيــط العمرانــي، يســمح بالتعميــر علــى حــدود الطــرق الرئيســية وفقــًا للمخططــات العمرانيــة 
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العامــة والتفصيليــة المعتمــدة مــن الوزيــر المختــص والتــي تحــدد المنطقــة التعميريــة المخصصــة 
لــكل منهــا علــى أن ترتــد المبانــي إلــى خــط البنــاء الموضــح بهــذه المخططــات أو بالقــرارات الوزارية، 
ــه مقاســًا مــن محــور  ــاء المســموح ب ــة عمــق البن كمــا تحــدد هــذه المخططــات أو القــرارات الوزاري

الطريــق وتحديــد االشــتراطات التنظيميــة للتعميــر علــى تلــك الطــرق.

مادة )15(
يلــزم توفيــر مواقــف للســيارات فــي االرتــدادات األماميــة التــي يرتــد البنــاء فيهــا مســافة 5 متــر 
)خمســة متــر( مــن حــد األرض األمامــي وذلــك لجميــع األراضــي ذات الواجهــات التجارية، ويســتثنى 

مــن ذلــك:
١- المبانــي أو األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة تــم تصميمهــا بتوفيــر مواقــف )طوليــة أو عرضيــة 
أو مائلــة( ضمــن حــرم الشــارع نفســه، وذلــك لتوحيــد خــط البنــاء فــي هــذه المناطــق، أو الســرداب 

أو كليهمــا حســب االشــتراطات التنظيميــة للمنطقــة. 
٢- المبانــي أو األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة غيــر مســموح بفتــح مداخــل للســيارات عليهــا 
لدواعــي تخطيطيــة أو لمقتضيــات الســامة المروريــة، ويســمح  بالبنــاء علــى حــد األرض األمامــي 
مــا لــم يكــن هنــاك خــط تنظيــم معتمــد للشــارع يلــزم ارتــداد البنــاء إليــه، وفــي حــال كانــت األراضــي 
مطلــة علــى شــارعين يرتــد البنــاء جهــة الشــارع الــذي يســمح بفتــح مداخــل للســيارات عليــه مســافة 

5 متــر )خمســة أمتــار( مــن حــد األرض لتســتخدم كمواقــف للســيارات.

مادة )16(
فــي حــال الرغبــة بإقامــة مرافــق ال تحتســب ضمــن نســبة البنــاء يتطلــب الحصــول علــى موافقــة 

الجهــات الخدميــة.

مادة )17(
يســمح بتطبيــق اشــتراطات تنظيميــة خاصــة تحددهــا الجهــة المختصــة بشــئون الصناعــة لألراضــي 

التابعــة لهــا وذلــك بشــرط الحصــول علــى موافقــة تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع للتعميــر.

مادة )18(
تشتمل مسطحات البناء على ما يلي:

١- مسطحات كافة األدوار في الفراغات المقفلة للمبنى.
٢- الفراغات الناتجة عن عناصر إنشائية والتي يمكن أن تصبح صالحة لاستعمال.

٣- كافة المساحات المبنية التي لم يتم استثناؤها عند حساب المسطحات البنائية.
٤- كافة الفراغات المغلقة )المصعد والدرج وما في حكمها( بالدور األرضي فقط.
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وتستثنى من مسطحات البناء كًا مما يلي:
١- السالم والمصاعد والمناور.

٢- البلكونــات التــي ال يزيــد عمقهــا علــى 1.50 متــر )متــرًا وخمســون ســنتيمترًا( والممــرات الداخلية 
المشــتركة التــي ال يزيــد عرضهــا علــى 3 متــر )ثاثــة أمتــار( فــي المبنى.

٣- كافة الفراغات الناتجة من عناصر إنشائية غير صالحة لاستعمال

مادة )19(
ــة أو علــى حــدود األرض، وقــد تحتســب  ــدادات القانوني ــاء الســرداب علــى حــدود االرت يســمح ببن
مســاحته أو ُتســتثنى مــن نســبة البنــاء الكليــة بحســب االشــتراطات الــواردة للمناطــق التــي يســمح 
فيهــا ببنــاء ســرداب ضمــن هــذه االشــتراطات، كمــا يســمح بضــم جزء من الســرداب للــدور األرضي، 
ــذ موافقــة  ــة مواقــف الســيارات بشــرط اخ ويعامــل مدخــل الســرداب المــؤدي للمواقــف معامل

الجهــات الخدميــة.

مادة )20(
يجــب أال يتجــاوز عمــق البلكونــة 1.5 متــر )متــر وخمســين ســنتيمترًا(، وفــي حــال تجــاوز العمــق 

المذكــور يتــم احتســابه ضمــن نســبة البنــاء المحــددة.

مادة )21(
ــاع للــوارش 40 ســنتيمترًا )أربعــون ســنتيمترًا( فــي ســطح األجــزاء التــي ال يســمح  أقصــى ارتف
باإلضافــة فوقهــا فــي مناطــق الســكن الحدائقــي والزراعــي، ويكــون أقصــى ارتفــاع للــوارش فــي 
األجــزاء األخــرى مــن الســطح وباقــي التصنيفــات بارتفــاع 1.50 متــرًا )متــر وخمســون ســنتيمترًا(.

مادة )22(
ال يدخــل فــي حســاب ارتفــاع البنــاء كل مــن القبــاب والمــآذن فــي المبانــي الدينيــة وآبــار الســالم 
أو غــرف آالت المصاعــد وخزانــات الميــاه وأجهــزة التكييــف إن وجــدت والتــي يســمح بهــا بارتفاعــات 
ال تزيــد عــن 7 متــر )ســبعة أمتــار( أعلــى ســطح ســقف الطابــق العلــوي، باســتثناء الــوارش والمحــدد 

ارتفاعــه بموجــب هــذا القــرار.
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مادة )23(
الــدور المســتقطع هــو جــزء مســتقطع مــن ارتفــاع الــدور األصلــي يدخــل ضمــن تصميــم الفراغــات 
الداخليــة للبيــوت الســكنية بنســبة ال تتعــدى %15 )خمســة عشــر بالمائــة( مــن مســطح البنــاء 
لــكل دور. ويســمح بتطبيقــه علــى جميــع الفلــل البيــوت   الســكنية المدرجــة ضمــن االشــتراطات 
التنظيميــة للتعميــر المرافقــة لهــذا القــرار، علــى أن يحتســب ضمــن نســبة البنــاء الكليــة وضمــن 
االرتفــاع األصلــي فــي المبنــى الرئيســي فقــط ويراعــى االلتــزام باالرتفــاع الكلــي المســموح بــه 

للبنــاء حســب تصنيــف المنطقــة.

مادة )24(
ُيســمح فــي األراضــي ذات  الواجهــات التجاريــة* باالســتعماالت التجاريــة بالــدور األرضــي  كامــًا 
حســب مــا تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة بشــرط تــرك ارتــداد ال يقــل عــن 6.50 متــر )ســتة أمتــار 
ــى شــارع  ــار المطــل عل ــد العق ــا مــن ح ــح عليه ــوب الفت ــة مطل وخمســون ســنتيمترًا( فــي كل جه
يســمح بالفتــح عليــه علــى أن تســتغل 5 أمتــار )خمســة أمتــار( منهــا كمواقــف للســيارات والباقــي 
كممــرات للمشــاة والســماح بالبنــاء علــى الحديــن الجانبيــن فــي كل مــن الــدور األرضــي والميزانيــن 
بشــرط تطبيــق االرتــداد الخلفــي وتطبيــق االرتــدادات القانونيــة فــي األدوار المتكــررة وبشــرط أال 
يتــم احتســاب الزيــادة فــي نســبة بنــاء الــدور األرضــي مــن نســب البنــاء المعتمــدة للمنطقــة، مــع 
األخــذ فــي االعتبــار وجــوب تطبيــق باقــي اشــتراطات المنطقــة حســب مــا تبينــه خرائــط التصنيــف 

المعتمــدة.

مادة )25(
ُيســمح فــي األراضــي ذات الواجهــات التجاريــة** باالســتعماالت التجاريــة بالــدور األرضــي  بعمــق 
ال يزيــد عــن 30 متــرًا )ثاثــون متــرًا( مــن حــد العقــار المطــل علــى شــارع واحــد فقــط يســمح بالفتــح 
عليــه حســب مــا تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة، وفــي حالــة كــون الجــزء المتبقــي مــن العقــار 
ال يســتوفي المســاحة األدنــى للوحــدة حســب تصنيــف المنطقــة فإنــه باإلمــكان ضــم هــذا الجــزء 
لاســتخدام التجــاري. ويلــزم تــرك ارتــداد ال يقــل عــن 6.50 متــر )ســتة أمتــار وخمســون ســنتيمترًا( 
فــي كل جهــة مطلــوب الفتــح عليهــا مــن حــد العقــار المطــل علــى شــارع يســمح بالفتــح عليــه على أن 
تســتغل 5 أمتــار )خمســة أمتــار( كمواقــف للســيارات والباقــي كممــرات للمشــاة والســماح بالبنــاء 
علــى الحديــن الجانبيــن فــي كل مــن الــدور األرضــي والميزانيــن بشــرط تطبيــق االرتــداد الخلفــي 
وتطبيــق االرتــدادات القانونيــة فــي األدوار المتكــررة علــى أال يتــم إحســاب الزيــادة فــي نســبة بنــاء 
الــدور األرضــي مــن نســب البنــاء المعتمــدة للمنطقــة وبشــرط تطبيــق باقــي اشــتراطات المنطقــة 

حســب مــا تبينــه خرائــط التصنيــف المعتمــدة.
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مادة )26(
يســمح فــي  األراضــي ذات واجهــات المعــارض التجاريــة بالمعــارض التجاريــة بالــدور األرضــي بعمق 
ال يزيــد عــن 100 متــر )مائــة متــرًا( مــن خــط التنظيــم المعتمــد أو مــن حــد الملكيــة أيهمــا أقــل بشــرط 

تطبيــق باقــي اشــتراطات التصنيــف حســب مــا تبينه خرائــط التصنيــف المعتمدة.

مادة )27(
ُيســمح فــي األراضــي ذات الواجهــات الخدميــة باالســتعماالت الخدميــة وورش ومحــات خدميــة 
ومــا فــي حكمهــا بالــدور األرضــي بعمــق معيــن ال يزيــد عــن 30 متــرًا )ثاثــون متــرًا( مــن حــد العقــار 
المطــل علــى شــارع واحــد فقــط يســمح بالفتــح عليــه حســب مــا تبينــه المخططــات التفصيليــة 
المعتمــدة بشــرط تــرك ارتــداد ال يقــل عــن 6.50 متــر )ســتة أمتــار وخمســون ســنتيمترًا( مــن حــد 
العقــار المطــل علــى شــارع يســمح بالفتــح عليــه علــى أن تســتغل 5 أمتــار )خمســة أمتــار( كمواقــف 
للســيارات والباقــي كممــرات للمشــاة وبشــرط تطبيــق باقــي اشــتراطات المنطقــة حســب مــا تبينــه 

خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

مادة )28(
ُيســمح فــي األراضــي ذات الواجهــات الخدميــة باالســتعماالت الخدميــة وورش ومحــات خدميــة 
ومــا فــي حكمهــا بالــدور األرضــي بعمــق معيــن ال يزيــد عــن 30 متــرًا )ثاثــون متــرًا( مــن حــد العقــار 
المطــل علــى شــارع واحــد فقــط يســمح بالفتــح عليــه حســب مــا تبينــه المخططــات التفصيليــة 
المعتمــدة بشــرط تــرك ارتــداد ال يقــل عــن 6.50 متــر )ســتة أمتــار وخمســون ســنتيمترًا( مــن حــد 
العقــار المطــل علــى شــارع يســمح بالفتــح عليــه علــى أن تســتغل 5 أمتــار )خمســة أمتــار( كمواقــف 
للســيارات والباقــي كممــرات للمشــاة وبشــرط تطبيــق باقــي اشــتراطات المنطقــة حســب مــا تبينــه 

خرائــط التصنيــف المعتمــدة.

مادة )29(
يجــب أال تقــل مســاحة المحــل التجــاري عــن 15 متــرًا مربعــًا )خمســة عشــر متــرًا مربعــًا( وبأبعــاد 
ال تقــل عــن 5 متــر )خمســة أمتــار( فــي 3 متــر )ثاثــة أمتــار( كحــد أدنــى، بحيــث ال يقــل عــرض 
الواجهــة األماميــة عــن 3 أمتــار )ثاثــة أمتــار( ويســتثنى مــن ذلــك المحــات القائمــة الموجــودة فــي 

ــة. ــات التجاري األســواق القديمــة والمجمع
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مادة )30(
يجــب أال يزيــد مســطح البنــاء فــي دور الميزانيــن علــى %70 )ســبعين بالمائــة( مــن مســاحة الــدور 
األرضــي، وال يســمح فــي دور الميزانيــن بعمــل مداخــل مباشــرة لــه مــن الخــارج، وتكــون مداخلــه 

مــن الــدور األرضــي. 
ويجــب أال يزيــد ارتفــاع الميزانيــن علــى 3.20 متــر )ثاثــة أمتــار وعشــرون ســنتيمترًا(، وبشــرط أال 
يزيــد ارتفــاع الــدور األرضــي شــامًا الميزانيــن علــى 7.5 متــر )ســبعة أمتــار وخمســين ســنتيمترًا( 
مــن منســوب أعلــى الرصيــف إن وجــد أو مــن ســطح الطريــق، كمــا ال تحتســب الجســور اإلنشــائية 
العلويــة مــن ضمــن االرتفــاع المعتمــد وال ُيحتســب كذلــك ارتفــاع الميزانيــن ضمــن االرتفــاع الكلــي 
للمبنــى وفــي حالــة طلــب زيــادة االرتفــاع يجــب الحصــول علــى موافقة شــئون التخطيــط العمراني.

مادة )31(
ــف معتمــد حســب  ــي تحمــل تصني ــارات المجمــدةFreeze( ( هــي المناطــق الت المناطــق أو العق
ــًا لتأثرهــا  ــر فيهــا مؤقت ــاء والتعمي ــل أعمــال البن ــم تأجي ــه قــد ت ــف المعتمــدة، إال أن ــط التصني خرائ
ــول أي  ــم قب ــة ومــا فــي حكمهــا، وال يت ــة أو الدراســات التخطيطي ــة التحتي بمشــاريع خدمــات البني

ــد األرض. ــرة تجمي ــاء خــال فت ترخيــص للبن

مادة )32(
مناطــق قيــد التنفيــذ )IS( هــي التــي تــم اعتمــاد مخططــات تفصيليــة لهــا وتتطلــب اســتكمال 

إجــراءات تنفيذهــا ومــن ثــم تحديــث تصنيــف األراضــي بحســب المخطــط المعتمــد.

مادة )33(
يســمح بعمــل الماجــئ فــي األراضــي المعــدة للتعميــر وذلــك حســب اشــتراطات خاصــة تضعهــا 

الجهــات الرســمية المعنيــة   كمــا تتطلــب الحصــول علــى موافقــة الجهــات الخدميــة.

مادة )34(
مــع عــدم االخــال بأبعــاد المواقــف المنصــوص عليهــا فــي كل فصــل مــن هــذا القــرار، يجــب أال 
تقــل أبعــاد مواقــف الســيارات عــن 2.7 متــر )متــران وســبعون ســنتيمترًا( عرضــًا، و5.5 متــر )خمســة 

أمتــار وخمســون ســنتيمترًا( طــواًل.
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مادة )35( 
مــع مراعــاة األحــكام التــي تناولهــا كل فصــل علــى حــدة بشــأن مواقــف الســيارات، تطبــق معاييــر 

توفيــر مواقــف الســيارات حســب االســتخدامات اآلتيــة:

تارايسلا فقاوم ريفوت ريياعم مادختسالا مقرلا

.قدنفلا يف فرغ 2 لكل فقوم -
 2 وأ ًاعبرم ًارتم100 نم رغصأ اهتحاسم ةقش لكل فقوم -
.ًاعبرم ًارتم 100 نم رثكأ اهتحاسم ةقش لكل فقوم
.ريغص خبطم عم ةفرغ لكل فقوم -
.ًاعبرم ًارتم 100 لكل نيفقوم معاطملا -
.ًاعبرم ًارتم 100 لكل فقاوم 4 تاعاقلاو تالاصلا -
.ًاعبرم ًارتم 100 لكل نيفقوم تالحملاو بتاكملا -
 زكارمو ،هيفرتلا زكارمو ،بتاكملا ةرادإ( نكامأب قلعتي ام امأ -
 ةصصخملا )تارمملاو خباطملا( تامدخلاو لامعألا
 فقاوم ريفوت نم ةافعم يهف هئالزنو قدنفلا تامادختسال
.)تارايسلا

 تاعجتنملا/قدانفلا

1 

.عبرم رتم 100 لكل فقاوم 5  معاطملا / ةيقارلا معاطملا
 معاطم / يهاقملا / ةيدايتعالا
 ةعيرسلا تابجولا

2 

رثكأ امهيأ ،عبرم رتم 100 لكل فقوم وأ ريرس لكل فقوم  3 ةماعلا تايفشتسملا

)GFA( عبرم رتم 100 لكل فقاوم 4  تايفشتسملاو ةيبطلا زكارملا
ةصاخلا 4 

رثكأ امهيأ ،عبرم رتم 100 لكل فقوم وأ ريرس لكل فقوم ةدالولا تايفشتسم 5 

عبرم رتم 100 لكل فقاوم 3 )ةيموكحلا( ةيحصلا زكارملا
6 

بيبط لكل فقاوم 4 )ةصاخلا( ةيبطلا تادايعلا
7 

عبرم رتم 100 لكل فقوم 1 نينسملا ةياعر زكارم
8 

.ًاعبرم ًارتم 100 لكل نيفقوم تايلديصلا
9 

عبرم رتم 100 لكل فقاوم 4 ةيرادإلا بتاكملا 10 

عبرم رتم 100 لكل فقوم 4.167 يأ بتاكم 4 لكل فقوم  لامعألا زكارم
11 

 كونبلا عبرم رتم 100 لكل فقاوم 5
12 
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تارايسلا فقاوم ريفوت ريياعم مادختسالا مقرلا

عبرم رتم 100 لكل فقوم 2  /ةيلهألا تامظنملا/تايعمجلا
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا زكارملا
ةيبابشلاو

13 

عبرم رتم 100 لكل فقوم 1.27  ءافطإلاو ةطرشلا زكارم
ةينمألا زكارملاو رورملاو 14 

عبرم رتم 100 لكل فقوم 0.667 تاناضحلاو تاضورلا
15 

بلاط لكل فقوم 0.12  عيمجب ةيموكحلا سرادملا
اهعاونأ 16 

بلاط لكل فقوم 0.12  تاسسؤملاو سرادملا
 يف امو ةصاخلا ةيميلعتلا
اهمكح 17 

.بالط 4 لكل فقوم  دهاعملاو ةصاخلا تاعماجلا
 موقت يتلا( اهمكح يف امو 
 18 )اهتارقمب بالطلا سيردتب

.عبرم رتم 100 لكل فقوم ةماعلا تابتكملا
19 

.عبرم رتم 100 لكل فقوم 1.5 ضراعملاو فحاتملا
20 

عمجملا ةحاسم نم ًاعبرم رتم 100 لكل نيفقوم  ةيراجتلا تاعمجملا
21 

.ًاعبرم رتم 100 لكل نيفقوم ةيراجتلا زكارملا
22 

  يراجتلا مادختسالا نم عبرم 100 لكل فقوم 1.428
 رثكأ امهيأ يراجت لحم لكل فقوم وأ

 ةيراجتلا تالحملا
23 

.عبرم رتم 100 لكل فقاوم 5 تكرامربوسلا
24 

 ةطشنألا فقاوم ىلإ ةفاضإلاب خض ةطحم لكل فقاوم 4
.تدجو نإ ةيفاضإلا

دوقولا تاطحم
25 
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تارايسلا فقاوم ريفوت ريياعم مادختسالا مقرلا

.يلآ فارص زاهج لكل نيفقوم  يلآلا فارصلا ةزهجأ
  )ةلصفنم(
 تاحرتقم ىلع قبطنت ال
)Drive Through(

26 

.ًاعبرم ًارتم 100 لكل نيفقوم ثاثألاو تارايسلا ضراعم
27 

.ًاعبرم ًارتم 100 لكل نيفقوم  ةيصخشلا ةياعرلا تامدخ
)SPA( ،ةقالحلا تانولاص 28 

.ًاعبرم ًارتم 100 لكل فقاوم 3  عماجلا
29

.ًاعبرم ًارتم 100 لكل نيفقوم  دباعملاو متآملاو دجاسملا
   سئانكلاو
 لقت ال يتلا يضارألل(
 )عبرم رتم 600 نع اهتاحاسم

30 

 عبرم رتم 100 لكل نيفقوم
 روهمجلل جردم دوجو لاح يف دعاقم 5 / فقوم

 يف امو ةيضايرلا ةيدنألا
اهمكح 31 

بعلم لكل فقاوم 4 سنتلاو ةشيرلاو لدابلا بعالم
32 

بعلم لكل فقاوم 3  ةددعتملا ةيضايرلا تالاصلا
بعالملا 33 

عبرم رتم 100 لكل فقوم  / قئادحلا / لافطألا بعالم
يشامملا / تاهزتنملا 34 

يسارم 5 لكل فقوم  Marina( ةيرحبلا يداونلا
Clubs) 35 

 امهيأ دعاقم 5 لكل فقوم وأ عبرم رتم 100 لكل فقاوم 4
رثكأ

 مادختسالا ةددعتملا تاعاقلا
36 

دعاقم 5 لكل فقوم حراسملاو امنيسلا رود
37 

 غيرفتلاو ليمحتلا نأل تارايسلل فقاوم ريفوت مزلي ال
بتاكملاك ةيفاضإ ةطشنأ يأ ريياعم عابتاو .ةيروف ةيلمع

تاعدوتسملا وأ نزاخملا
38 

عبرم رتم 100 لكل فقوم 0.25 39 لامعلا نكس
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وتحتســب مواقــف الســيارات بالنســبة للمطاعــم والمقاهــي بنظــام )Drive Thru ( فــي حــال 
.)Walk in( يشــتمل المشــروع علــى مناطــق للجلــوس أو نقــاط لاســتام

وفــي جميــع األحــوال يلــزم الحصــول علــى موافقــة اإلدارة العامــة للمــرور وشــئون التخطيــط 
العمرانــي للحصــول علــى الموافقــة بشــأن عــدد مواقــف الســيارات المطلــوب توفيرهــا فــي 
حالــة االســتخدامات التــي لــم يتــم ذكرهــا ضمــن جــدول معاييــر توفيــر مواقــف الســيارات والمــواد 

األخــرى فــي هــذا القــرار. 

مادة )36(
يتــم تطبيــق معاييــر مواقــف الســيارات الموضحــة فــي المــادة )399( مــن هــذا القــرار لتوفيــر 
ــه شــئون  ــر بمــا ترتئي ــادة هــذه المعايي الحــد األدنــى مــن متطلبــات مواقــف الســيارات، ويجــوز زي
التخطيــط العمرانــي مناســبًا بموجــب اإلحصــاءات والدراســات الميدانيــة لمواقــف الســيارات وذلــك 
بشــرط الحصــول علــى موافقــة تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع للتعميــر مــع تحديــد االشــتراطات 

التنظيميــة للتعميــر الخاصــة بــكل ترخيــص وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الخدميــة.

مادة )37(
يســمح بالتعميــر فــي المناطــق التــي تقــل مســاحتها عــن الحــد األدنــى لمســاحات األراضــي 
ــة للمرســوم رقــم )3( لســنة 1994 بشــأن تقســيم األراضــي  المحــددة بموجــب الائحــة التنفيذي
المعــدة للتعميــر والتطويــر وذلــك بشــرط الحصــول علــى موافقــة تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقع 
للتعميــر مــن شــئون التخطيــط العمرانــي مــع تحديــد االشــتراطات التنظيميــة للتعميــر الخاصــة بــكل 

ترخيــص وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الخدميــة.

مادة )38(
يتــم تحديــد األنشــطة المســموح فيهــا لــكل تصنيــف وفــق ضوابــط تضعهــا شــئون التخطيــط 
والتطويــر العمرانــي وذلــك ضمــن قــرار يصــدره الوزيــر المختــص، ويســمح بإقامــة األنشــطة 
واالســتخدامات التــي لــم يتــم ذكرهــا فــي هــذا القــرار وذلــك بشــرط الحصــول علــى موافقــة 
تخطيطيــة علــى صاحيــة الموقــع للتعميــر مــن شــئون التخطيــط العمرانــي مــع تحديــد االشــتراطات 

ــة. ــات الخدمي ــع الجه ــك بالتنســيق م ــص وذل ــكل ترخي ــر الخاصــة ب ــة للتعمي التنظيمي

مادة )39(
يتــم تحديــد نطاقــات الحمايــة مــن قبــل شــئون التخطيــط العمرانــي وهــي حــدود لبعــض المناطــق 
التــي تحمــل تصانيــف معتمــدة ولكــن تقــع ضمــن نطــاق حمايــة يتطلــب اشــتراطات تعميريــه 

ــف المعتمــدة. ــط التصني ــه خرائ ــك حســبما تبين ــة وذل إضافي
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