
3889    
 

 الجريدة الرسمية

 الكربى  االعالنات ضمن حدود امانة عمان وترخيص انشاء تعليمات
 ت من نظام ترخيص االعالنا (18)املادة   ألحكاماستنادا صادرة   2021لسنة 

 وتعديالته  2016لسنة  143ضمن حدود امانة عمان الكربى رقم 
 

( 18)  استنادا لنص المادة رقم 14/7/2021تار خ  (132)قررت ل نة أمانة قمان بموجب قرارها رقم 

الموافقة قلى  -  2016لسنة  (143)نظا  ترخيص امقالنات ضمن عدئد امانة قمان الك را رقم من 

   -:بشكلها التالي  2021لسنة امقالنات ضمن عدئد امانة قمان الك را  ئترخيصاصدار تعليمات انشا  

 -1 المادة

  امقالنات ضمن عدئد امانة قمان الك را ئترخيص انشا  تعليماتتسمى هذه التعليمات 

          ئ عمل بها اقت ارا من تار خ نشرها في ال ر دة الرسمية.  2021لسنة 

 

 التعار   -2المادة 

عيةما ئردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل  ةكون للكلمات ئالع ارات التالي  - أ

 القر نة قلى اير الك
 

 . قانون ال لد ات النافذ ائ اي قانون  اخر   حل محله : القانون

 .نظا  ترخيص امقالنات ضمن عدئد امانة قمان الك را النافذ :   النظا 

 .ين قمان الك را  ائ رئيا ل نة أمانة قمانام : اممين

 .اي شرفة معلقة ممتدة فوق شارا خار  عدئد االرض : شرفة بارزة

ال رئز 

 المعماري
أي جز  من ال نا   نشأ ل ا ات ت ميلية لواجهات الم اني ائ  للوقا ة ئم  :

 الحواجز    وز است الله ئ شمل امعارات الت ميلية ائ اعواض الزهور ائ

 .ئ مص  ات الش ابيك ئصناد   امباجور
ال رئز 

 الت اري
 

 . جز  من ال نا   واجه ئ  طي جز ا من شارا ائ امرتداد اممامي اي :

سق   واجه ئ  طى جز  من شارا الاراض الحما ة من العوامل ال و ة  اي : مظلة ئاقية

 .فقط
كامل قلى الحائط الخارجي برئز أئ نتو  معماري أئ منشأة تظليل ترتكز بال : المظلة

للم نى ئتمتد فوق مسطحات " قامة أئ خاصة" خارجية دئن أقمدة  

ئ شترع أن  كون هناك ارتفاا كا  بينها ئبين االرضية أئ بينها ئ بين 

المظلة من إعارات  الرصي   سمح بمرئر المشاة تحتها   ئقد  تم إنشا 

أن تكون المظلة  ابتة قابلة هيكلية ت طى بمواد قاسية أئ اير قاسية   ئ  وز 

 .لل  أئ الطي قلى ئاجهة الم نى
 .الخط الذي م   وز أن  ت ائزه جسم ال نا  : خط ال نا 

 امرتداد

 القانوني
الفنا  اير المسمو  ال نا  فيه الواقع بين خط ال نا  ئعدئد قطعة االرض   :

 . من ال هات جميعها
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 . ر المشاةال ز  من الشارا المعد لمرئ : الرصي 

جدار أئ عاجز من أي مادة قلى محيط سطح أئ شرفة بقصد السالمة  أي : التصو نة

    . العامة

مواد تنشأ في اعار هيكلي ائ انشائي كي تنقل رسالة ت ار ة ائ اير ت ار ة  : الالفتة

 بشكل نص ائ صورة ائ كليهما ئ قصد بها لفت انت اه العامة الى شي  

 ائ شخص ائ مؤسسة ائ منتج ائ قمل ائ مكان  ائ موضوا

 .ائ مشرئا ائ خدمة ما ب رض امقالن ائ التعر  
ال ز  من الم نى الذي  شتمل قلى الطاب  االرضي ئالسدة إم أنه في بعو  : قاقدة الم نى

  شمل عاب  الحامت   قد تتكون قاقدة الم نى من الطاب  االرضي فقط ئقد

 الطر   ك فرق منسوب فيائ عواب  التسو ة ااا كان هنا 
 .ائ الشارا 

الالفتة 

 الصندئقية
ئاجهة الم نى ائ المحل اكةر من  قلىأي مفتة مة تة قلى منشأ  ز د برئزه  :

 .سم مهما كانت مادته معدنية ائ خش ية ائ ا ة مادة اخرا 20
مفتة أرضية 

 قائمة  في ااتها       
ئ قائمه بحد ااتها دئن أن تكون أي مفتة تدقم نفسها بنفسها بشكل كامل ا :

االرضية مة تة قلى االرض أئ مرتكزة  مة تة قلى أي م نى ئتكون الالفتة

 .قلى إعار أئ قمود أئ أكةر 
مفتة ائ مظلة 

 اير مطابقة
مفتة تكون قائمة قند بد  العمل بهذه التعليمات ئلكنها م تستوفي  أي :

 . متطل ات هذه التعليمات

المحل أئ شعار أئ قنوان أئ نوا المهنة أئ النشاع الذي  اسممفتة تحمل  أي : مفتة تعر فية

ئاعدة  تتم ممارسته في العقار الذي تنتمي إليه الالفتة  أئ تحتوي أكةر من

 اسممن هذه االشيا  أئ الالفتة الموجودة قلى المرك ات ئالحافالت ئتحمل 

 .مالكها ئرقم هاتفه فقط
ة تعلن قن مشرئا ما أئ خدمة أئ نشاع أئ اير الك مما لم  عد قائما مفت أي : مفتة مه ورة

 .أئ مقدما في المكان الذي تعرض فيه الالفتة
 افطة )مفتة 

 مؤقتة(   
مفتة  قصد بها أن تعرض لمدة محدئدة فقط بما في الك أي مفتة  أي :

من  أئ الورق المقوا أئ ايرها مصنوقة من القماش أئ النسيج الخفي  

 .المواد الخفيفة
المسافة العمود ة المقاسة ما بين متوسط منسوب الرصي  ئ أقلى نقطة في  : إرتفاا الالفتة

 .الالفتة أئ الهيكل امنشائي أ هما أقلى
مساعة سطح 

 الالفتة
هندسي  ئالتي  المساعة الكلية الواقعة ضمن محيط ئاعد مستمر اي شكل :

ئ الشعار أئ ايرها من المواد تحصر الحد االقصى للنص أئ الصورة أ

جز ا متكامال  المعرئضة قلى الالفتة   باإلضافة إلى أي مادة أئ لون  كون

للتمييز بين الالفتة  من خلفية المواد المعرئضة قلى الالفتة أئ  ستخد 

ئالمنشأ الموضوقة قليه ئ م تشمل مساعة سطح الالفتة أي إعار هيكلي 

أساسية للمواد المعرئضة  مة لالفتة ايرترتكز قليه الالفته أئ أي دقا

ئ تكون مساعة سطح أي مفتة مكونة من أكةر من جز  أئ ئعدة  بالالفتة.

المكونة لهذه االجزا  أئ الوعدات  ق ارة قن م موا جميع المساعات

ئ تكون مساعة سطح  باإلضافة إلى تلك الواقعة بين أجزا  أئ ئعدات الالفتة

 بسطح ئاعد أئ بسطحين متالصقين تماما  الالفتة المكونة من ئجهين

لسطحين بهرا لظهر ق ارة ا( درجات بين 5) قلىأئ بزائ ة عادة م تز د 

 .قن مساعة سطح ئجه ئاعد من الالفتة
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محتوا رسالة 

 الالفتة
 الكتابة أئ الرسم أئ الصورة أئ الصوت أئ الضو  أئ العناصر ال رافيكية  :

 . تي  تشكل رسالة الالفتةائ ايرها من ئسائل التع ير ال

 الواقعة ضمن الشكل الهندسي لسطح ائ اسطح الالفتة  المساعة : مساعة اإلقالن

م موقة من هذه االشكال ئالتي تحصر كل ما  تضمنه اإلقالن  ضمن  أئ

 . مواد امنشا  لالفتة ائ امعار الهيكلي
 

لها الواردة في القانون ئالنظا  عيةما ئرد ئالمعاني المخصصة ل ا ات هذه التعليمات تعتمد التعر فات  - ب

 النص قليها في هذه التعليمات .

 3 المادة 

    امستةنا ات من متطل ات التعليمات
 .  أ.   امقال  الوعنية للمؤسسات ئال هات الرسمية 

اشارات ئمفتات المرئر ئاسما  الشوارا ئارقا  الم اني ئالالفتات التوجيهية الخاصة بمواق  ب. 

 .  السيارات العامة
مفتات السير الداخلية ضمن الملكيات الخاصة ئ المتعلقة بمواق  السيارات الخاصة   أئ التي تحذر من    .  

الدخول اير المشرئا إلى هذه الملكيات   شر طة أن تكون تلك الالفتات اات ع م معقول  كفي لتحقي  

 .  ال رض منها
  .  التلفز ون ئالصح  ئالم الت ئئسائل التواصل امجتماقيامقالنات بواسطة الراد و ئ    د.
الالفتات التي تعرض معلومات خاصة بساقات العمل ئالمنشأه قلى نافذة العرض للمحل الواقع في  . هـ

 .  (سم30*30الطاب  امرضي من الم نى قلى ان م تت ائز مساعة سطح امفته )
 ئ ال هات الحكومية.الالفتات الخاصة بالمراف  العامة أ  ئ.  

  
 

  4 المادة

  أعكـا  قامـة

أ.   م   وز ئضع أي مفتة ائ مظلة قلى م نى ما بطر قة مشوهه ئ  ب ان تكون المواد المستخدمة في 

 .  انشا  الالفتات قو ة ئاات جودة قالية ئتحق  شرئع السالمة العامة
 خطرا قلى الصحة العامة أئ سالمة المشاةب.  م   وز ئضع أي مفتة ائ مظلة بطر قة  مكن أن تس ب 

  .  أئ عركة السير 
رتفاا الخط السفلي الي مفتة ائ مظلة  مة تة قلى الم نى بما في الك الستارة الرأسية ا .  م   وز أن  قل 

 .   (   فوق منسوب الرصي  ائ امرتداد  اممامي2.50المعلقة بحافة المظلة  قن )
 . لالفتات قلى الملكيات الخاصة بدئن إان خطي من المالكد.   م   وز أن توضع ا

ستخدا  المواد العاكسة في الالفتات ئالمظالت   ئ  ب أن تعالج جميع أسطح الالفتات بطر قة اهـ . م   وز 

 .  تقلل من الوهج ئتحد من اللمعان ئان تكون الوان الالفتة محدئدة ئاير مضيمة
 ات قلى ما  كفي ل رض التعر     ئ  ب أن م تكون امضا ة متقطعةئ.     ب أن تقتصر اضا ة الالفت

ائ متحركة ئان تكون قوة اإلضا ة منخفضة عتى م تتعارض مع الالفتات الم ائرة المضا ة ئبواسطة  

 مصادر ضو   ابتة ئمحمية ئموجهة فقط الى الالفتة بحيث م تس ب ئه ا  زقج سائقي المرك ات 

 . ن في الم اني الم ائرةأئ المشاة أئ المقيمي
أي االعمر  ز.   م   وز أن تستخد  في الالفتات ئالمظالت انواا امضا ة المستخدمة في إشارات السير

ئاالصفر ئاالخضر   ئ منع إضا ة الالفتات بعد منتص  الليل ئل ا ة الساقة السادسه ص اعا   ام ااا 

 . تلل مهور في الك الوق اكان النشاع الت اري مفتوع
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 .   م   وز الي كان أن  تل  أئ  قلم أئ  ز ل أي ش رة أئ ن ات ئاقع في الملكيات ئالمراف  العامة ل ا ات 

 . انشا  ئترخيص اقالني   إم بإان خطي صادر قن ال هة المختصة ق ل ال د  بتلك االقمال
قيب في كل االئقات   بما في  ع.    ب أن ت قى جميع مكونات الالفتة ئالمظلة في عالة آمنه ئخالية من أي

الك دقائم الالفتة ئمنشآتها التحتية ئسطحها ئإضا تها  ئ  ب أن ت قى الالفتات نظيفة ئأن   قى 

 . عال ها مئقا   بما في الك االجزا  المعدنية ئالدقائم
 

 5 المادة 

 الالفتات الممنوا استخدامها

  :لتعليمات منع استخدا  الالفتات التالية بموجب هذه ا   -أ 
شعار شركة أئ قالمة ت ار ة أئ أي نوا آخر  االلوان أئ اإلضا ة قلى كامل م نى ما بطر قة تشكل .1

 . من اإلقالن 
 .  النماا   ال ية االبعاد أئ رسومات كار كاتور ة   أئ التي ت سد أشخاصا .2
ئأي أدئات ع ال ئأشرعة الز نة ئاالقال  ئالملصقات ئع ال اإلضا ة ئال الونات ئالسيارات  .3

أخرا مشابهة   إم إاا كان العرض لفترة محدئدة مةل ز نة المهرجانات أئ الز نة الموسمية أئ 

أئ الذكرا السنو ة للمؤسسات ئجوائز السيارات  شر طة  ز نة اإلعتفال باإلفتتاعات الك را

 .  الحصول قلى إان مس   بذلك من االمين

ا ائ عركتها أئ محتواها أئ لونها أئ عر قة اضا تها   الالفتات التي  مكن بس ب ع مها أئ موقعه .4

 .ةأن تح ب الر  ة قن اي مفتة أئ إشارة ئ تؤ ر قلى السالمه العام
 أئ مسيمة أئ م تذلة  الالفتات التي تحتوي قلى ألفاب أئ ق ارات أئ نصوص أئ صور بذ مة  .5

 ا بالشعور القومي أئ اير أخالقية أئ ت سد مظهر جسدي اير محتشم أئ تشمل قلى ما  م

 .أئ الد ني أئ تتنافى مع اآلداب العامة أئ النظا  العا 
)جدار السطح( مي م نى  الالفتات قلى سطح اي م نى ائ فوق منسوب الحافة العليا من تصو نة .6

  ( . 8) باستةنا  الالفتات امقالنية قلى سطح الم نى التي  رد اكرها في الفقرة )ب( من المادة
 

 : ئضع الالفتات قلى المواقع التالية  منع   -ب
 .  ائ اشارات السير ةاقمده المراف  العام .1
 ة . امش ار ئامسي  .2
 .  ( من هذه التعليمات6الواردة في الماده ) ةستةنا  الالفتات المؤقتافوق الشوارا ب .3

 
متطل ات التعليمات   أي مفتات أخرا م تسمح بها هذه التعليمات بشكل ئاضح ئالالفتات التي م تستوفي  - 

 ئالالفتات التي م تلتز  بالشرئع المنصوص قليها في ترخيص الالفتات   ائ التي أقيمت أئ قدلت 

 ئالالفتات اير المطابقة  أئ اير موقعها بدئن إان  ئالتي م تتواف  مع هذه التعليمات ئالالفتات التالفة

    ئالالفتات المه ورة.
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 6المادة 

 ئ المظالتأنواا الالفتات 

  اليافطات ئالالفتات المؤقتة
   سمح باستخدا  اليافطات ئ الالفتات المؤقتة ئ هيلدمين ان 

 .  اليافطات  -أ 
 .  مفتة ققار ة -ب
 .  مفتة موقع ال نا  - 
 .  اقالن مؤقت -د 

 
 اليافطات - أ

    -هي مفتات  تستخد  لإلقالن قن ما  لي: -أئم :

  .ترقاه جهة عكومية أئ مؤسسة خاصة اير ربحية نشاع عكومي أئ خيري مدني .1
 .  عدو  تعل  بالم تمع ائ بالد ن ائ بالةقافة .2
 . الحمالت امنتخابية النيابية ئال لد ة ئأي انتخابات تشر  قليها ال هات الرسمية .3
فتتا  مشرئا جد د أئ امعتفال بالذكرا التأسيسية ارسائل ت ار ة   مةل اإلقالن قن  .4

  .قن تنز الت موسمية  ئعيةما سمح بالنشاع الت اري ضمن عدئد العقار إلقالنالسنو ة أئ ا
 

 

 

         انيا: شرئع ئأعكا   اليافطات

 .  م   وز ئضع اليافطات بشكل قرضي قلى الشارا .1
م  سمح باستخدا  اكةر من  افطة ئاعدة لكل ئاجهة امامية مطلة قلى الشارا داخل عدئد ارض مقا   .2

 .  اي مؤسسة خاصة ائ قامةقليها بنا  
 .  م   وز إضا ة اليافطات من مصدر ضو  مستقل ئمخصص لها .3
 .   أن تكون مصنوقة من مادة خفيفة الوزن متينة  ئبما  حق  متطل ات السالمة العامة .4
 .  ( 4  ب أن م تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة ئ سطح الرصي  تحتها قن ) .5
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ضمن الملكيات العامة ئ م تز د مساعة  سطح أي  افطة  2( 8ة أي  افطة )  ب أن م تت ائز مساع .6

 . ةلالفتات القائمة ضمن الملكيات الخاصة ئ نظر في كل عالة قلى عد 2(  20) قلى
%( من 5) قلى  ب أن م تز د المساعة المخصصة للشعارات ئ العالمات الت ار ة أئ ما شابهها  .7

  . المساعة الكلية لسطح اليافطة
 . قد  استخدا  الملصقات .8
 سمح بالالفتات قلى الدئائ ر ئالتقاععات شر طة قد  اقاقة عركة مرئر المشاة ائ ع ب الر  ة  .9

 .  ئامشارات للمرك ات
 

 

 

 الالفتات العقار ة -ب

  تستخد  لالقالن قن بيع ائ تاجير ققار ضمن عدئد العقار المعني  -ائم:

  الشرئع ئ امعكا  - انيا:

ستخدا  مفتة ققار ة ئاعدة قلى الواجهة اممامية للعقار ئ  ب إزالة الالفتات امح ب س  .1

 ( أ ا  من بيع أئ تأجير العقار اي الصلة.3العقار ة خالل )
   في عال بيع ائ تاجير كامل العقار. 2( 4) قلىان م تز د مساعتها  .2
  قار.في عالة بيع ائ تاجير جز  من الع 2( 2) قلىم تز د مساعتها  .3
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 مفتات مواقع ال نا  - 

تستخد  للتعر   بالمعمار ين ئالمهندسين ئالمخططين ئالمقائلين ائ ب يرهم من امفراد ائ   -أئم :

الشركات المساهمة في انشا  مشرئا ما . قلى ان تحتوي مةل هذه الالفتات قلى س يل المةال م 

الذي اقيم المشرئا من الجله   ئصورة قلى اسم المشرئا   ئاسم مالكه   ئال رض  الحصر

رقم الترخيص اإلنشائي قلى ان  كون ترخيص هذه الالفتات لمرة ئاعدة خالل فترة ئ .المشرئا

                               المشرئا ئتوضع في مواقع ال نا .

  
 الشرئع ئ االعكا  - انيا :

  .للمشرئا سمح بوضع مفتة ئاعدة جهة كل شارا متاخم أئ مواجه  .1
ت قى الالفتة الخاصة بموقع ال نا  قائمة عوال مدة إنشا  المشرئا   ئ   ب إزالتها قند  .2

 .إكتمال المشرئا
  ئان م  ز د  2( 10) قلى  ب أن م تز د مساعة سطح اي مفتة خاصة بموقع بنا   .3

 (  .6) قلىارتفاقها 

  

 

 

 اإلقالن المؤقت د.

نات الضوئية ئال الونات ئم سمات السلع امقالنية ئال وائز ئالتي  تم فيه استخدا  امقال -أئم :

 . سمح بوضعها اما  المحالت 
 الشرئع ئ امعكا  - انيا :

 .قد  اقاقة عركة المشاة ئمواق  السيارات  .1

 .ان تكون ضمن امرتداد اممامي للعقار .2

 . ( 5ان م  ت ائز ارتفاا امقالن قن ) .3

الن مؤقت ضمن الملكية العامة ئلفترة محدئدة  حددها اممين قلى لالمين الموافقة قلى ئضع اق .4

  ال ة شهور. قلىان متز د 
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 7المادة 

 الالفتات الدائمة

 الشرئع ئامعكا  العامة لالفتات الدائمةلدمين ان  سمح بترخيص ئاستخدا  هذه الالفتات ضمن  -أئم :

دة الم نى بما في الك ال لكونات ئ النوافذ ئقلى م   وز ئضع الالفتة قلى الواجهة  التي تعلو قاق .1

 سطح امرئقة ئال دران الداخلية لها بإستةنا  :

 الالفتات التعر فية المة تة قلى اقلى جز  في الم نى ئتحمل اسم الم نى ائ اسم المؤسسة. .أ 
 قلى مداخل الم اني.  .ب 
 فوق المداخل الرئيسية للم اني.  .  
العامة ئالمؤسسات العامة ئالهيمات الدبلوماسية ئالمنظمات قلى الوزارات ئالمؤسسات الرسمية  .د 

الدئلية ئامقليمية ااا كانت تش ل جز  من الطواب   العلو ة شر طة قد  استخدا  الالفتات 

 المضا ة ئبشكل م  تعارض مع هذه التعليمات.

توفي متطل ات ستخدا  الشعارات ئالعناصر االتصميميه  التي تعر  بالشركات شر طة أن تسا سمح ب  .2

لتصميم المعماري للم نى اي هذه التعليمات ئأن  كون تصميمها  منس ما مع ع يعة المنطقة ئا

 .الصلة

  ب ان  طاب  امسم ئالعالمة الت ار ة ئال يانات الموجودة قلى سطح الالفته للواقع ئلل يانات  .3

 ئالو ائ  الرسمية العائدة للنشاع الذي تعر  الالفتة به.

انة علب تقد م كفالة تحددها قند انشا  ئترخيص الالفتات الدائمة ئعسب ع م ئنوا   وز لالم .4

 امقالن.

 
 أنواا  الالفتات الدائمة. - انيا :

  
 . مفتة تعر فية مة تة  قلى قاقدة الم نى  .أ 
 . مفتة تعر فية مة تة قلى اقلى جز  في الم نى ئتحمل اسم الم نى ائ اسم المؤسسة  .ب 
 .  تة قلى مدخل الم نى مفتة تعر فية مة .  
 . مفتة تعر فية مة تة فوق المدخل الرئيسي للم نى  .د 
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 . مفتة تعر فية مة تة قلى مظلة  .ه 
 .  مفتة تعر فية مة تة قلى نافذة قرض .ئ 
 . مفتة تعر فية ارضية  .ز 
 . مفتة تعر فية مة تة قمود ا قلى ئاجهة الم نى ئضمن قاقدته  .  
 .الت مفتة تعر فية قلى المرك ات ئالحاف .ع 
 مفتة تعر فية متميزة ئم تكرة. .ي 

 

 .  مفتة تعر فية مة تة قلى قاقدة الم نى - أ
 

مفتة  توضع قلى ئاجهة المحل المرخص في الطاب  امرضي ائ التسو ة ئتكون محصوره باسم  -أئم :

 المحل ئئص  النشاع ئ ضمن العقار المعني  قلى قاقدة  الم نى.

 
  الشرئع ئ االعكا  - انيا :

أن تة ت الالفتة التعر فية قلى ئاجهات الم نى ضمن عدئد العقار ئم  سمح بوضع اكةر من    ب .1

مفتة ئاعدة قلى اي جانب من جوانب الم نى ب و النظر قن عول ال ز  الخاص بها من ئاجهة 

 ئاجهات مختلفة من الم نى . 4مفتات  مة تة قلى  4 قلىالم نى ئم  ز د 
  فية قلى ئاجهات الم اني المصمته ) الم لقة ( بالكامل .م  سمح بوضع مفتات تعر .2
ح ب صندئق امباجور في عال  تم تة يت الالفتة ضمن الفتحة امنشائية لواجهة المحل بحيث ت .3

 .ئجوده
 %( من المساعة الكلية لسطح الالفتة.50أن م تت ائز مساعة امقالن ) .4
 ار ة أخرا قلى ان م تت ائز مساعة الشعار  سمح بوضع شعار أئ قالمة ت ار ة ئاعدة لشركات ت  .5

 % من المساعة امجمالية .10ائ العالمة الت ار ة 
 ستخدا  الالفتة المضا ة. ا سمح ب .6
(   ئم  ز د برئزها 1( سم ئارتفاا الالفتة قن )50رتفاا االعر  قلى أي مفتة قن )اأن م  ت ائز  .7

  أبوابها لخار  المحل قلى أن م  ت ائز ال رئز ستةنا  المحالت التي تفتح صناد ا( سم ب25) قلى

 ( سم. 60قن  )
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  ب أن تكون الالفتات اإلقالنية المة تة قلى نفا الواجهة محاا ة أفقيا ل عضها ال عو مع ترك  .8

 مسافات فاصلة بين الالفتات.

 

 . التعليمات   وز أن توضع الالفتات فوق أئ تحت منسوب المظالت   شر طة أن تكون متوافقة مع .9

 



3899    
 

 الجريدة الرسمية

 - سمح بوضع الالفتات قلى ئاجهات االرئقة الخارجية ئ عسب الشرئع التالية :    .10
 أن  ش ل النشاع الطاب  االرضي أئ جز  منه في الم نى بما  تناسب مع الحيز الذي  ش له.   أ .
  قلضضضضضىأن تكضضضضضون الالفتضضضضضة مكونضضضضضة مضضضضضن اعضضضضضر  عضضضضضرة دئن خلفيضضضضضة ئ م  ز ضضضضضد ارتفضضضضضاا الحضضضضضر   ب.

 ( سم .50)  
 أن تكون الالفتة منس مة مع تصميم االرئقة ئبمستوا ئاعد .   . 

د.  أن تكون الالفتة منس مة مع قيال ئ ابعاد الالفتات الم ائرة قلى نفا الرئاق أئ امرئقة 

 الم ائرة .

 

 

 

 

 سسة.مفتة تعر فية مة تة قلى اقلى جز  في الم نى ئتحمل اسم الم نى ائ اسم المؤ  ب .    

 
تظهر أسما  الم اني أئ النشاع الت اري الذي  ش ل كامل الم نى ائ الطواب   هي الالفتة التي  -أئم :

 العليا  فقط من الم نى قلى أقلى جز  من ئاجهة الم نى أئ بشكل قامودي لواجهة الم نى.

 
 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
سم الم نى أئ اسم النشاع الت اري الذي ا سم المالك أئاأن م تحتوي الالفتة قلى أي نص اير  .1

  ش ل كامل الم نى ائ الطواب  العليا من الم نى. 

ستخدا  االعر  المضا ة من الخل .   وز أن تحتوي الالفتة قلى الشعار الخاص ا سمح ب .2

بالمحل الذي  ش ل الطواب  العليا من الم نى ائ بمالكه   شر طة أن  نس م تصميم الشعار مع 

 المعماري للم نى. التصميم

ستخدا  مفتة ئاعدة فقط قلى أي ئاجهة م نى   قلى أن م  ت ائز العدد االقصى ا سمح ب .3

 لالفتات المة تة قلى الم نى قن اربع مفتات ئ كون محتوا الالفته  حمل نفا التصميم. 

ستخدا  ا  ب أن  تكون اإلقالن من أشكال أئ أعر  تة ت قلى سطح ئاجهة الم نى دئن  .4

 لفية لالفتة.خ

(   إاا كانت الالفتة 1رتفاا امقصى لدعر  أئ االشكال المكونة لالفته قن )مان م  ت ائز  ا .5

(   إاا كانت موضوقة 2(    ائ )20رتفاقه قن )اموضوقة بشكل أفقي قلى م نى  قل 

(  إاا كانت موضوقة بشكل قامودي 1(  أئ )20رتفاقه قلى )ابشكل أفقي قلى م نى  ز د 

رتفاا الحر  مع التصميم ارتفاا الم نى قلى أن  نس م اى م نى ئب و النظر قن قل

 المعماري للم نى .
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 مفتة تعر فية مة تة قلى مدخل الم نى   .
 تة ت قلى مدخل الم نى ال ارز ئ تحتوي قلى  معلومات تعر  بالم نى  هي الالفتة التي -أئم :

  .  ئتار خ انشائه
 ئ االعكا  الشرئع - انيا :
 . سمح باستخدا  مفتة ئاعدة  .1

 م   وز اضا ة الالفتة . .2

 رتفاا االقصى الي شعار م(سم ئا15) قلىرتفاا االقصى لدعر  بالالفته مأن م  ز د ا .3

(سم إاا كانت الالفتة مة تة قلى مدخل بنا  باستعمامت اير 30أئ عر  إستهاللي قن )

 سكنية.
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 وق المدخل الرئيسي للم نى مفتة تعر فية مة تة ف  د.
هي الالفتة التي تة ت فوق المدخل الرئيسي من الطاب  االرضي ئتشمل هذه الالفتة اسما   -أئم :

 المحالت في الطواب  العليا  ئالمقيمين في ال نا  .
 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
ل الرئيسي قرض المدخ قلىستخدا  مفتة ئاعدة قلى أن م  ز د قرض الالفتة ا سمح ب .1

 ( .2) قلىللم نى ئم  ز د إرتفاقها 

  سمح بأن تكون الالفتة مضا ة. .2

 

 

 

 

 

 مفتة تعر فية مة تة قلى مظلة  ه.
هي الالفتة التي  توضع قلى المظالت ئ تعر  بالم اني أئ المحالت ئتوضع قلى قواقد الم اني  -أئم :

 .ئمداخلها فقط 

 .  الشرئع ئ االعكا  - انيا :      
 .  ب ان تكون المظالت معلقة بالم اني ئم   وز ان تنشأ قلى اقمدة  .1

م   وز ان تتعارض المظالت مع اقمدة المراف  العامة ائ اش ار الشوارا ائ عركة المرك ات  .2

 . ئالمشاة

 منع استخدا  المظالت قلى الم اني اات امرئقة ئقلى الواجهات الم لقة تماما )المصمتة(  .3

 .حتوي قلى مظالت ئاقية ئالم اني التي ت

 م   وز ئضع أكةر من مفتة ئاعدة قلى أي مظلة. .4

  ب أن  تواف  إرتفاا االعر  أئ االشكال في أي مفتة مظلة مع ما ئرد في الالفتات التعر فية  .5

 .( فقره )أ(7قلى قواقد الم اني الواردة في الماده )

لك الستارة الرأسية المعلقة بحافة المظلة م   وز ان  قل ارتفاا السطح السفلي للمظلة بما في ا .6

 .( سم فوق منسوب الرصي  الواقع اسفل المظلة م اشرة 2.4قن )

 (  .1(   من ئاجهة الم نى ائ اقل من )2.5م   وز ان ت رز المظلة اكةر من ) .7
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 (   .1م   وز ان تقل المسافة بين المستوا الراسي لالعار   ئبين الوجه الخارجي للمظلة قن ) .8

 

 

م   وز الي مؤسسة ت ار ة أن تضع أكةر من مفته مظله ئاعده قلى أي جانب من جوانب م نى ما ام  .9

 . انه   وز ان توضع قلى امتداد ئاجهة كاملة من م نى ما ائ قلى امتداد جميع ئاجهات الم نى

 فتات.( م4.  العدد االقصى المسمو  به من مفتات المظالت الي نشاع ت اري هو )10
 م   وز إضا ة مفتات المظالت.  .11

.    ب أن  كون تصميم المظالت اير معقد ئتفاصيله بسيطة   ئم تشكل تلوو بصري في المنظر العا  12

للشارا ئ  وز أن  كون للمظالت ستائر رأسية معلقة بحوافها   قلى أن م تكون تلك الستائر اات 

 أشكال زخرفية .
 %( من مساعة الستارة الرأسية المعلقة بحافة المظلة أئ من40اعة اإلقالن قن ).   ب أن م تت ائز مس13

 مساعة السطح الرأسي المنشأة قليه الالفتة.
 . ان توضع مفتات المظالت قلى الستائر الرأسية المعلقة بحافة المظالت أئ قلى االسطح الرأسية من14 

 تات قلى االسطح اير الرأسية من المظالت .المظالت   ام انه  سمح في بعو الحامت ئضع الالف
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 مفتة تعر فية مة تة قلى نافذة قرض  ئ .
 
هي الالفتة ائ الستارة التي تعر  بإسم المحل أئ بالنشاع الذي  مارل فيه أئ بال ضائع التي ت اا  -أئم :  

 .هناك ئتنشأ قلى الوجه الداخلي ائالخارجي لنوافذ العرض الخاصة 
 
 الشرئع ئ االعكا  - انيا :  

 سمح بإستخدا  الالفتات التعر فية قلى الوجه الداخلي ائالخارجي لنوافذ العرض الخاصة بأي نشاع  .1

 ت اري  ش ل جز ا من قاقدة م نى ما في منطقة ت ار ة .

 %( من مساعة نافذة العرض .20أن م ت طي الالفتات أكةر من ) .2

 م   وز استخدا  الالفتات المضا ة  .3



    3904 
 

 الجريدة الرسمية

 

 مفتة تعر فية أرضية  . ز    
 

د العقضار الخضاص هي الالفتة المة تضة قلضى هيكضل خضارجي منفصضل قضن ال نضا  ئداخضل عضدئ  -أئم :

ئتعضضضضرض معلومضضضضات تتعلضضضض  باسضضضضم ئاسضضضضتعمال الم نضضضضى مةضضضضل دليضضضضل  بالنشضضضضاع الت ضضضضاري

 المستأجر ن.
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
 .ن م تشكل خطرا قلى السالمة العامة ان م تعي  الالفتة عركة المشاة ئالمرك ات ئا .1

 .م   وز ان تكون الالفتة اكةر من ئجهين موضوقين بهرا لظهر .2

م   وز ئضع أكةر من مفتة ئاعدة الي ئاجهة مطله قلى شارا   ئم   وز ئضع أكةر  .3

 من مفتتين ضمن عدئد العقار .

 .ان تنس م الالفتة مع الم نى .4

 .فقط, قلى ان تكون تمد دات اإلضا ه داخلية    وز إضا ة محتوا رسالة الالفتة .5

 .م   وز ان تعرض اي اقالن .6

  ب ان تدقم الالفتات امرضيه نفسها بنفسها, ئان تكون قائمه , ائ مة ته قلى قواقد  .7

 .خرسانيه بشكل دائم عتى متشكل خطرا قلى السالمة العامة

امقصى لكل محل  بحيث  كون الحد2(   5) قلىان م تز د مساعة سطح الالفتة  .8

 ( من منسوب 2.5) قلى( من مساعة سطح الالفتة ئان م  ز د ارتفاقها 2سم25)

 الرصي .
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 . مفتة تعر فية مة تة قامود ا قلى ئاجهة الم نى ئ ضمن قاقدته   .
 

 .حل ئ /أئ ئص  النشاع الذي  مارسهسم الماهي الالفتة المة تة قلى قاقدة الم نى ئالمحصوره ب -أئم :

 
 . الشرئع ئ االعكا  - انيا :         

 (  من ئاجهة ال دار المة تة قليه.1م  وز ان ت رز الالفته اكةر من ) .1

( سم من ئاجهة ال دار المة ته قليه ااا كان امرتداد 0.75م   وز ان ت رز الالفته اكةر من ) .2

 اممامي للقطعة صفر.

 م   وز ان تنشأ الالفتة قلى امرئقة. .3

 

 

 .  مفتة تعر فية قلى المرك ات ئالحافالت  ع.
 

هي الالفتة التي توضع قلى هياكل المرك ات ئ/ائ الحافالت العائده للشركات التي تستعملها  -أئم :

 . لنشاعها الخاص عصراً 
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
 افلة.سم ئرقم المحل ئ/أئ النشاع الذي  مارسه قلى هيكل المرك ة ئ/ائ الحا سمح بوضع  .1

 .    ب ان تعود ملكية المرك ة لنفا صاعب النشاع الت اري .2

 . مراقاة التشر عات النافذه لل هات المعنية بالخصوص  .3
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 .  ي . مفتة تعر فية متميزة ئ م تكرة
 هي الالفتات التي لم  تم اكرها في هذه التعليمات .  .1

ت ر م تكرة ئاات جودة بصر ة قالية لالمين أن  منح تسهيالت اضافية لتصاميم الالفتات التي تع  .2

 ئلكنها م تستوفي جميع متطل ات التعليمات من خالل الل نة.

 

 

 

   8المادة  

 الالفتات اإلقالنية

 شرئع ئاعكا  قامة  -أئمً :
ستخدا  ئانشا  الالفتات اإلقالنية في مناع  اات التنظيم السكني ئم اني الخدمات ام   وز  .1

 .  ه ئامبنيه التار خيه ئام ر ه ئما في عكمهاالم تمعيه ئدئر الع اد

م   وز ئضع الالفتات اإلقالنية في مواقع تعي  الر  ة لدا سائقي المرك ات   مةل مخار   .2

 الطرق السر عة أئ ايرها من النقاع الحرجة .

  سمح بانشا  الالفتات اإلقالنية المكونة من ئجهين موضوقين بهرا لظهر . .3

تات امقالنية قلى المؤسسات ئالشركات المتخصصة ئ المرخصة مهنياً  قتصر ترخيص الالف .4

بمهنة الدقا ة ئاإلقالن ئفقا للتشر عات النافذه بالخصوص  بإستةنا  الالفتات الوارد اكرها في 

فإنه  سمح بترخيصها الي مؤسسة أئ شركة مرخصة مهنياً من هذه المادة ك(  -  -ب -)أ الفقرات

 أن تست ل كامل العقار ئلإلقالن قن منت اتها فقط . لممارسة أي نشاع قلى 

ستخدا  ائ ترخيص اي نوا من انواا الالفتات اإلقالنية في أي ئقت ا ح  لدمانة التوق  قن  .5

 ترا فيه أن الك اص ح  س ب تلو ا بصر اً. 

 ( ئالك عسب ع م ئنوا امقالن .ةمالي ةلدمانة ان تطلب تزئ دها ب وليصة تأمين ائ )كفال .6

 حظر قلى صاعب الالفتة امقالنية رمي بقا ا الملصقات القد مة تحت الالفتات ائ قلى الطرق ائ  .7

 في جوارها 

  حظر ئضع مفتات اقالنية قلى ال نا  المخال  بالكامل . .8
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 أنواقها   - انيا :
 مفتة اقالنية قلى المرك ات ئالحافالت . .أ 
 مفتة اقالنية قلى سطح الم نى.  .ب 
 ية قلى جدار م ل  )جدار ة( ئ الواجهات الزجاجية .مفتة اقالن .  
مفتة اقالنية ب انب ممرات المشاة ائ داخل مراكز التسوق ئالم معات الت ار ة ئال امعات  .د 

 ئمواق  السيارات ئما في عكمها .
 مفتة اقالنية قلى الةالجات ئماكينات المشرئبات ئأجهزة الصرا  اآللي. .ه 
 اصفات الخاصة أما  المحالت الت ار ة داخل عدئد العقارات.الالفتات اإلقالنية اات المو .ئ 
 مفتة اقالنية  لمحطات الوقود. .ز 
 الالفتات اإلقالنية التي ت طي االرض الخال  ائ تحيط بها. .  
 الالفتات اإلقالنية التي ت طى االبنية قيد اإلنشا . .ع 
 مفتات اقالنية الكترئنية داخل مراكز التسوق ئالم معات ئما في عكمها  .ي 
 الالفتات امقالنية المتميزة ئالم تكرة. .ك 

 
 أ.  مفتة اقالنية قلى المرك ات ئالحافالت 

 

هي الالفتة اإلقالنية التي توضع قلى هياكل المرك ات ئ/ائ الحافالت العائدة للشركات التي  -أئمً :

 تستعملها لنشاعها الخاص.

 
 الشرئع ئ االعكا  - انياً :

ى اعرا  هياكل المرك ات ئ/ائ الحافالت ال ان ية ئالخلفية ئ ان م لدمين ان  سمح بامقالن قل .1

 تح ب الر  ة من الداخل الى الخار  

 مراقاة التشر عات النافذه لل هات المعنيه بالخصوص  .2

 

 مفتة اقالنية قلى سطح الم نى   ب.
 

التي  ستند هيكلها اإلنشائي هي الالفتة اإلقالنية التي تنشأ بكاملها قلى سطح الم نى أئ فوقه أئ  -أئم :

 قلى العناصر اإلنشائية للم نى ئالممتدة قامود ا فوق أقلى نقطة من تصو نة السطح .
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا:
م  وز ئضع الالفتات امقالنيه فوق اسطح الم اني في المناع  اات التنظيم السكني ئالزراقي  .1

تةنى من الك المناع  اات التنظيم الصناقي ئعسب ما ئالت اري ئالمكاتب ئالمعارض الت ار ة ئ س

 ئبعو المياد ن ئالتقاععات التي تسميها الل نة . ةتراه الل نة ئلكل عالة قلى عد
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  منع ئضع الالفتات اإلقالنية قلى أسطح االبنية الفرقية . .2

  منع ئضع أكةر من مفتة إقالنية ئاعدة قلى سطح ال نا  الواعد. .3

تة اإلقالنية قلى السطح بشكل مائل قلى ئاجهات الم نى فإن قرض الالفتة في في عالة ئضع الالف .4

( % من عول الخط الوهمي ئهو م موا مسقط الالفتة 50) قلىهذه الحالة   ب أن م  ز د 

 متداده من ال هتين عتى إتصاله بواجهتي الم نى.ااإلقالنية قلى السطح زائد 

 عاب  السطح أئ مكررات االدرا  ئالمصاقد. منع ئضع الالفتات اإلقالنية قلى بهر  .5

إرتفاا الم نى المسمو  به في امعكا   قلىرتفاا أقلى نقطة في الالفتة اإلقالنية ا منع أن  ز د  .6

 التنظيميه المصدقة لل نا .

 %( من عول الواجهة الفعلية التي تنشأ قليها.70) قلىقرض الالفتة اإلقالنية   ب أن م  ز د  .7

 ( .4رتفاا الفعلي لل نا  ئبحد أدنى )م%( من ا40) قلىة اإلقالنية   ب أن م  ز د إرتفاا الالفت .8

(   قن التصو نة إاا كانت مواز ة لواجهة الم نى 0,5) قلىرتفاا أسفل الالفتة اإلقالنية اأن  م ز د  .9

 ئقن ئاعد متر ااا كانت مائلة مع ترك مسافه م تقل قن ئاعد متر قن عافة التصو نة.

 

 مفتة اقالنية قلى جدار م ل  )جدار ة( ئالواجهات الزجاجية   .    

هي الالفتة اإلقالنية التي  تنشأ بكاملها قلى جدار الم نى أئ التي  ستند هيكلها اإلنشائي قلى  -أئم :      

 العناصر اإلنشائية للم نى ئالممتدة قامود ا أسفل أقلى نقطة من تصو نة السطح 
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :      
 (سم قن ئجه ال دار المة تة قليه .20 منع برئز الالفتة اإلقالنية ال دار ة أكةر من ) .1

  نتين أن تعلنا قلى ال دار الواعد.ام  سمح الكةر من شركتين أئ مؤسستين إقالنيتين  .2

 . 2( 100الحد االدنى لمساعة الالفتة الواعدة ) .3

 سمح بوضع الالفتة اإلقالنية  2( 100ح ال دار قن )في الحامت التي تقل فيها مساعة سط .4

 شر طة أن ت طي مساعتها كامل مساعة سطح ال دار .

في عالة بقا  أجزا  من ال دار خار  اإلقالن   فعلى الشركة أئ المؤسسة اإلقالنية أن تتعامل  .5

ى ئاالبنية معه ك ز  من اإلقالن ئتظهره بالمظهر الالئ  ليكون منس ما مع اإلقالن ئمع الم ن

 الم ائرة .
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 سمح بوضع الالفتات اإلقالنية ال دار ة قلى ال دران )الم لقة( للم اني إم انه  سمح بوضعها  .6

قلى ال دران التي تتضمن نوافذ قلى أن م  تم ااالقها ئالتقيد  ب اقي الشرئع اقاله ئ ان 

 .  ةئكل عالة قلى عدتنس م مخططاتها مع التصميم المعماري للم نى ئعسب ما تراه الل نة 

  ب ان تكون امفته مصنوقه من ماده خفيفه الوزن م تح ب الر  ه من الداخل الى الخار   .7

 . الواجهات الزجاجية

 

 

ئال امعات  مفتة اقالنية  ب انب ممرات المشاة أئ داخل مراكز التسوق ئالم معات الت ار ة  د.

 ئمواق  السيارات ئما في عكمها.
 

لالفتة اإلقالنية التي تقا  داخل الم اني في الساعات ئالممرات ئقلى ال دران هي ا -أئم :

 ئاالرضيات
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
أم تتس ب في إقاقة عركة المشاه  أئ اإلنتقال داخل الم نى ئان م تح ب امقالنات  .1

 . ةامخرا في الم نى ئعسب ما تراه الل نة ئلكل عالة قلى عد

 

 

 

 

 مفتة  اقالنية قلى الةالجات ئماكينات المشرئبات ئأجهزة الصرا  اآللي . هـ         
 

 هي الالفتة اإلقالنية التي توضع قلى الةالجات ئماكينات المشرئبات ئأجهزة الصرا  اآللي . -أئم :
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 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
ل خطرا قلى السالمه لدمين ان  سمح بوضع مفتة ئاعدة تصنع من مواد خفيفه ئم تشك .1

 العامة.

 (  من منسوب امرضية ائ الرصي .2.5) قلىأن م  ز د ارتفاا أقلى نقطه في الالفتة  .2

 

 مفتة اقالنية اات مواصفات خاصة اما  المحالت الت ار ة داخل عدئد العقار.  ئ.
 

 لعقار. هي الالفتة اإلقالنية التي  توضع اما  المحالت الت ار ة داخل عدئد ا -أئم :
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
 سمح بإستخدا  هذه الالفتات اإلقالنية ئضمن شرئع ئأعكا  ئعسب ما تراه الل نة ئلكل عالة  .1

 .ةقلى عد

 .ان  ست ل النشاع الت اري لوعده كامل مساعة العقار الخاصة  .2

 دة شوارا  سمح بالفتة ئاعدة فقط ضمن عدئد العقار بإستةنا  إاا كان العقار  قع قلى ق .3

 (دئنم فإنه  سمح بوضع مفتتين قلى ئاجهتين مختلفتين للعقار. 2ئ مساعته م تقل قن )

  قتصر اإلقالن قن النشاع  الت اري للمحل أئ العالمة أئ الوكالة الت ار ة له. .4
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 مفتة اقالنية لمحطات الوقود ز .
 

ود ئضمن عدئد المحطات ئالك ل ا ات هي الالفتة اإلقالنية التي تستخد  داخل محطات الوق -أئم :

الدملة ئالتعر   باسم المحطة ئالشركة الموزقة للمحرئقات ئالخدمات الموجودة داخل 

 عدئد المحطة. 
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
 أمتار 3 قلىئقرضها  امتار 10 قلى  ب ان م  ز د ارتفاا الالفتة قن سطح امرض  .1

 ئداخل عدئد العقار .

خدا  هذه الالفتات اإلقالنية ئضمن شرئع ئأعكا  خاصة بها ئعسب ما تراه ستا سمح ب .2

 .ةالل نة ئلكل عالة قلى عد

 
 

 

 

 

 

   . مفتة اقالنية ت طي ارض خال  ائ تحيط بها 

 
) قطعة ئاعدة أئ قدة قطع( محصورة  توضع لت طي أرض خال   هي الالفتة اإلقالنية التي -أئم :

 (  .16الشوارا التي م تقل قرضها قن ) ئ قلى بين بنائين قائمين

 
 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
  .100 لىقالحد االقلى لواجهة االرض الخال  م  ز د  .1

 (   من منسوب منتص  الطر   .3الحد امقلى إلرتفاا هذه الالفتة ) .2

(   من إعدا ال هتين المالصقتين لل نائين 1.5  ب ترك فتحة بعرض م  قل قن ) .3

 ن ل ا ات الدخول إلى االرض الخال  ئقمل التنظي  ئالصيانة الالزمة .القائمي

 رتفاقه مدماكان ع ر بالحد االدنى.ا  ب إنشا  سور أمامي ع ري قلى االرض الخال   .4

   ب إنشا  رصي  أما  االرض الخال  عسب نظا  االرصفة المعمول به . .5

 سور . منع ترك أ ة مسافة ما بين أسفل الالفتة اإلقالنية ئال .6

  ب ئضع الالفتة اإلقالنية قلى الحد التنظيمي االمامي لدرض الخال    ئفي عال ترك  .7

مسافة بين الالفتة اإلقالنية ئالرصي    ب أن  تم زراقة هذا ال ز  ) ن يل ع يعي 

ئزهور( ئفي هذه الحالة م داقي إلنشا  سور  أمامي ئعسب ما تراه الل نة ئلكل عالة 

 .ةقلى عد
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 مفتة اقالنية ت طي امبنية قيد امنشا  ائ ت طي امرض ائ تحيط بها   ع.
 

حاصله قلى اان اش ال الاير ئ ةقيد امنشا  المرخص ةهي الالفتة اإلقالنية التي ت طي امبني -أئم :

 . قلى ان تكون ضمن عدئد العقار
 

 الشرئع ئ االعكا  - انيا :
من منسوب منتص  الطر   مع التقيد بتأمين متطل ات (   4الحد امقلى إلرتفاا هذه الالفتة ) .1

 السالمه العامة.

لكل  ةستخدا  هذه الالفتات اإلقالنية ضمن شرئع ئأعكا  خاصة ئعسب ما تراه الل نا سمح ب .2

 .ةعالة قلى عد

   ب ان م ت طي هذه الالفته مفتات الم ائر ن ئان تتم ازالتها عال اكتمال انشا  ال نا . .3

 

 اقالنية الكترئنية داخل مراكز التسوق ئالم معات ئما في عكمها . ي.  مفتات
 

في الساعات ئالممرات ئقلى  ةالتي تقا  داخل الم معات الت ار  ةهي الالفتات امقالني -أئمً :

 ال دران ئامرضيات.
 

 الشرئع ئ االعكا  - انياً:
ئان م تح ب امقالنات امخرا أئ اإلنتقال داخل الم نى   ةان م تتس ب في إقاقة عركة المشا .1

 في الم مع.

بالالفتات امقالنية امستةمار ة املكترئنية  ةتأمين المتطل ات ئالشرئع ئامعكا  الخاص .2

 .ةئعسب ما تراه الل نة ئلكل عالة قلى عد
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 ك.  الالفتات امقالنية المتميزة ئالم تكرة

 هي الالفتات التي لم  تم اكرها في هذه التعليمات . .1
لدمين أن  منح تسهيالت اضافية لتصاميم الالفتات التي تعت ر م تكرة ئاات جودة بصر ة قالية  .2

 ئلكنها م تستوفي جميع متطل ات التعليمات من خالل الل نة.
 

 9المادة 

 ستةمار ةمالالفتات ا

 
 أنواقها  -أئمً :
 مفتة اقالنية استةمار ة نظا  )موبي(. .أ 
 (. x 4 2.5( ائ )x 4 3( ائ )x4 6ت ابعاد)مفتة اقالنية استةمار ة اا .ب 
 (.x4 14مفتة اقالنية استةمار ة اات ابعاد ) .  
 مفتة اقالنية استةمار ة قلى قمود انارة . .د 
 مفتة اقالنية استةمار ة قلى جسور ئانفاق السيارات ئجسور المشاة.  .ه 
 مفتة اقالنية استةمار ة قلى مظالت مواق  ال اصات . .ئ 
 مار ة الكترئنية .مفتة اقالنية استة .ز 

 مفتة اقالنية استةمار ة نظا  )موبي(  . أ
 سمح بعرض هذه الالفتات قلى الوجهين )بوستر مت ير ائ الكترئني( بإعار ألمنيو  أئ عد د  .1

 مطلي عرار ا.

لتفا  قلى ان م  قل قرض اي منها قن م سمح بإنشائها قلى التقاععات ئالمياد ن ئفتحات ا .2

1.5  

   . 1.5 قلىةلةية التي  ز د قرضها تسمح في ال زر الم .3

 ها قلى جسور المشاة ئاالدرا .  منع إنشا .4

 لتفا  م  ب أن م  قل بعد الالفتة قن التقاععات ئالمياد ن ئاإلشارات الضوئية ئفتحات ا .5

 (  .5قن )

 املكترئنية. ةامستةمار  ةبالالفتات امقالني ةتأمين المتطل ات ئالشرئع ئامعكا  الخاص .6
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ها ضمن مظالت مواق  ال اصات ئفي هذه الحالة  ستعمل الوجه االئل لإلقالن  إنشا  سمح .7

 ئ ستعمل الوجه الةاني لوضع خر طة المد نة أئ الحي أئ إقالن قن نشاعات مختلفة  قافية 

 ر اضية   سياعية ........الخ.

كانت ضمن    ااا2.2سم( ضمن ال ز رة الوسطية ئم تقل قن 60رتفاا القاقدة قن االرض )ا .8

 امرصفة ئالتقاععات ئالمياد ن.

   من جسم الرصي  1.5ها قلى االرصفة شر طة توفر ممر مشاة م  قل قرضه قن   سمح إنشا .9

 ( .50.     ب ان م تقل المسافة بين الالفتة ئامخرا قن  )10
  (.1.5.  تمنع في ال زر الوسطية التي  قل قرضها قن  )11 
  (.1.80 ( ئعولها )1.20 ( أئ )1.9 0 ( ئ عولها )1.30. قرض الالفتة )12 
ستةمار الالفتات اإلقالنية من خالل اإلقالن قن مزاد أئ اكةر مع ا. تقو  االمانة بطر  قملية 13 

 ستعمال ئالمدة ئايرها.متوضيح الشرئع المرجعية العكا  ا

 

 

 ( .x 4 2.5( أئ )3x 4( أئ )6x 4فتة اقالنية استةمار ة اات ابعاد)ال ب .

 سمح بإنشا  ئاستخدا  هذه الالفتات اإلقالنية  في ال زر ئالمةلةات ئالمياد ن ئالتقاععات ضمن  .1

 .ةأجزا  الشوارا الرئيسية ئلكل عالة قلى عد

 . منع ئضعها قلى االرصفة .2

 . 2 (24) قلىأن م تز د مساعة سطح الالفتة  .3

 ى هذه المسافة قند التقاععات . ( ئتستةن250أن م تقل المسافة بين أي مفتتين قن ) .4

 للشارا  ا ( في عال كان سطح الالفتة مواز5أن م تقل المسافة بين الالفتة ئعافة الشارا قن ) .5

 ( درجة مع الشارا.30أئ  شكل زائ ة أقل من ) 

 م   وز أن  متد أي جز  من الالفتة فوق الشارا بما في الك الرصي  . .6

الخاصة بظهر الالفتة اإلقالنية أعاد ة الوجه جميع المكونات    ب أن تخفي التشطي ات الخارجية .7

 اإلنشائية الموجودة في بهر الالفتة.

  ( من منسوب الرصي .7) قلىرتفاا الالفتة اأن م  ز د  .8

  (.2.5 ( ئم  قل قن )4) قلىرتفاا سطح الالفتة اأن م  ز د  .9
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  (.4) ( ئم  قل قن 8) قلى.   أن م  ز د قرض سطح الالفتة 10
 ( مقاسة ما بين منسوب الرصي  3رتفاا الالفتة قن منسوب الرصي  قن ) اأن م  قل  .11

 ئأخفو نقطة الالفتة.

ستةمار الالفتات اإلقالنية من خالل اإلقالن قن مزاد أئ اكةر مع اتقو  االمانة بطر  قملية  .12

 ستعمال ئالمدة ئايرها.متوضيح الشرئع  المرجعية العكا  ا

 

 

 

 

 

 (x  14 4 تة اقالنية استةمار ة اات ابعاد )مف  . 

 

نشا  ئاستخدا  هذه الالفتات اإلقالنية في بعو الشوارا ئالطرق اات السعة الك يرة ا سمح ب .1

 ئمداخل المد نة بعد التنسي  مع ال هات المختصة اات العالقة.

   ب أن تكون محمولة قلى قمود ئاعد. .2

 ( مقاسة ما بين منسوب الرصي  ئأخفو 8صي  قن ) رتفاا الالفتة قن منسوب الراأن م  قل  .3

 . نقطة الالفتة

  ( قن الحافة الخارجية لكت  الشارا.10  ب أن م  قل بعد العامود الحامل لالفتة اإلقالنية قن ) .4

  (.300أن م تقل المسافة بين الالفتة اإلقالنية ئالالفتة اإلقالنية امخرا قن ) .5

ية الخاصة بظهر الالفتة اإلقالنية أعاد ة الوجه جميع المكونات   ب أن تخفي التشطي ات الخارج .6

 اإلنشائية الموجودة في بهر الالفتة.
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ستةمار الالفتات اإلقالنية من خالل اإلقالن قن مزاد أئ أكةر مع اتقو  االمانة بطر  قملية  .7

 ستعمال ئالمدة ئايرها.متوضيح الشرئع المرجعية العكا  ا

 

 ستةمار ة قلى قمود انارة د.  مفتة اقالنية ا

 سمح بإنشا  ئاستخدا  الالفتات اإلقالنية قلى أقمدة إنارة الشوارا في أي ئقت ترا اممانة   .1

ستعمال مالك مناس ا ئلشوارا معينة  حددها اممين قلى أن  تم ئضع الشرئع المرجعية العكا  ا

لسرقات قليها ئقرئض ال زر ئالمدة ئالمواصفات ئايرها بما  تناسب مع سعة هذه الشوارا ئا

 الوسطية لها ئأهميتها .

ستةمار الالفتات اإلقالنية من خالل اإلقالن قن مزاد أئ أكةر مع اتقو  االمانة بطر  قملية  .2

 ستعمال ئالمدة ئايرها.متوضيح الشرئع المرجعية العكا  ا

 

 

 ة هـ . مفتة اقالنية استةمار ة قلى جسور ئانفاق السيارات ئجسور المشا

 سمح بإنشا  ئاستخدا  هذه الالفتات اإلقالنية شر طة ترك مسافة متسائ ة من امقلى ئامسفل  .1

 من عافة امقالن لضمان الر  ة الواضحة .

 ئجميع جوانب ال سر . ةسم بين الالفت25  ب ترك مسافه م تقل قن  .2
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قن مزاد أئ أكةر مع ستةمار الالفتات اإلقالنية من خالل امقالن اتقو  اممانة بطر  قملية  .3

 توضيح الشرئع المرجعية العكا  امستعمال ئالمدة ئايرها. 

 

 

 

 ئ. مفتة اقالنية استةمار ة قلى مظالت مواق  ال اصات 
 سمح بإنشا  ئاستخدا  الالفتات اإلقالنية قلى مظالت مواق  ال اصات في أي ئقت ترا اممانة   .1

ستعمال ئالمدة ئالمواصفات ئايرها بما مية العكا  االك مناس ا قلى أن  تم ئضع الشرئع المرجع

  تناسب مع سعة هذه الشوارا ئالسرقات قليها ئقرض امرصفة .

تقو  اممانة بطر  قملية استةمار الالفتات اإلقالنية من خالل اإلقالن قن مزاد أئ أكةر مع  .2

 ستعمال ئالمدة ئايرها.متوضيح الشرئع المرجعية العكا  ا

 

 اقالنية استةمار ة الكترئنية ز. مفتة 
 سمح بوضع الالفتات اإلقالنية امستةمار ة املكترئنية قلى ال دران )الم لقة( للم اني ئان  .1

 ة . تنس م مخططاتها مع التصميم المعماري ئعسب ما تراه الل نة ئ لكل عالة قلى عد

   التنظيم السكن .ستخدا  ئانشا  الالفتات امستةمار ة املكترئنية في مناعام   وز  .2
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   ب ان تنس م الالفتة ئتتكامل فنيا ئبصر ا مع المواقع المقترعة ئعسب اآلتي : .3

 ان تحق  زائ ة الر  ا المناس ة ئاآلمنة للمرئر ئالمشاة .  .أ 
  ب ان تكون الالفتة مطلة ئبشكل م اشر قلى امشارات ائ التقاععات ائ المياد ن الرئيسية   .ب 

 ائقلى الطرق
 الالفتة اات جودة قالية تتحمل الظرئ  ئالعوامل ال و ة المختلفة .ان تكون   .  

 .  حظر استعمال امضا ة المتقطعة قلى امقالنات .4
في عالة بقا  أجزا  من ال دار خار  اإلقالن   فعلى الشركة أئ المؤسسة اإلقالنية أن تتعامل معه  .5

اإلقالن ئمع الم نى ئاالبنية  ك ز  من اإلقالن ئتظهره بالمظهر الالئ  ليكون منس ما مع

 الم ائرة .

ان تكون الالفتة لها قابلية ز ادة ائ تخفي  شدة امنارة عسب ع يعة امنارة عولها ئان تلتز   .6

)درجة السطوا  ةالشركة مالكة الالفتة ائ المش لة لها بت يير مستوا امنارة عسب علب اممان

 ئالت ا ن في الهوا  الطل (.

 بين اقالنيين متتابعيين   ب ان  قارب الصفر ئ/ائ  انية .الحد امقصى ما  .7

  منع قرض ارقا  ئهوات  ئقنائ ن ائ مواقع الكترئنية.  .8

 (  وان8-6في عالة قرض اقالن  ابت قلى الالفتات املكترئنية   ب ان م تقل فترة   ات امقالن ) .9

 قد  استخدا  الفيد و ئالصوت في الالفتة امقالنية. . 10
( متر قن ئجه ال دار المة تة 1الحد امقصى ل رئز  الالفتة اإلقالنية امستةمار ة املكترئنية هو ).  11

 قليه .
  وز لالمانة علب تقد م كفالة مالية قند انشا  ئترخيص الالفتات املكترئنية ئعسب ع م ئنوا  . 12

 امقالن.
من خالل اإلقالن قن مزاد أئ أكةر مع  .  سمح لالمانة بطر  قملية استةمار الالفتات اإلقالنية13

 الشرئع المرجعية العكا  اإلستعمال ئالمدة ئايرها في الملكية العامة.  توضيح

 

 

 10المادة  

 

 عل ات ترخيص الالفتات ئالمظالت

 
  ب أن  شتمل علب ترخيص الالفته ائ المظله قلى ما  لي   باإلضافة إلى أ ة أمور اخرا تطل ها  .1

 .  االمانة

 .مخطط موقع تنظيمي  .2

 . مخطط اراضي .3
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 . سند تس يل .4

 .  اان اش ال .5

 .رخصة مهنية لصاعب النشاع الت اري ئ الشركة المنفذة للتصميم  .6

 .  عسب نوا ئع م ئموقع الالفتة ةالعام ة فيد بتحقي  شرئع السالم ةتقر ر من ال هة المنفذ .7

ت الالفتة أرضية   فانه   ب تحد د موقع مخطط الموقع العا  للم نى الذي تت ع له الالفتة . إاا كان .8

الالفته قلى مخطط الموقع مع توضيح االبعاد الالزمة   مةل أبعاد الالفتة ئالمسافات بين الالفتة 

 .ئعدئد الملكية 

مخطط ئاجهة الم نى التي ستنشأ قليها الالفتة   موضحا قليه أبعاد الواجهة   ئمواد ئألوان  .9

قال ألوان الالفتة المقترعة إضافة إلى الك   ب أن   ين المخطط تشطي ات الواجهة   ئموقع ئم

 .الم اني الم ائرة ئالالفتات المة تة قليها 

 ..  مخططات مفصلة لالفته المقترعة ت ين أبعاد الالفتة ئمحتوا رسالة الالفتة 10
لب تقد م أئ أكةر    ط 2(  1000بالنس ة للمشار ع التي تكون مساعة ال نا  اإلجمالية فيها ) .11

 ال ية االبعاد للم نى الذي تخصه الالفتة المقترعة ئ  ب أن توضح تلك  ةرسومات  منظور 

الرسومات الم نى كما سي دئ للمشاة   ئأن ت ين قالقة الم نى بالم اني المحيطة به من عيث مواقع 

 الالفتات ئأع امها ئألوانها ئموادها .

  ب قند إقادة تقد م الطلب )بعد إجرا  التعد الت قليه( إت اا . في عال رفو االمانة ترخيص مفتة   12 

 نفا اإلجرا ات التي ات عت عين تقد م علب الترخيص االصلي .
.  تحتم قل كل من عصل قلى ترخيص مفتة إبالا االمانة بإكتمال تركيب الالفتة   ئلدمانة إجرا  13 

 ت .معا نة نهائية لالفتة للتحق  من مطابقتها للتعليما
. اصدار الرخصة ائ ت د دها ائ اصدار التصر ح ائ اجرا  اي خدمة متعلقة بها باستخدا  الوسائل 14 

املكترئنية شر طة توافر شرئع ئمتطل ات التعامل املكترئني ئتكون للمحررات ئالس الت 

ترئنية ئالمراسالت ئالمستندات املكترئنية جميعها المستخرجة من خالل ال رامج ئامنظمة امك

 التابعة لالمانة الح ية المقررة ئفقا معكا  قانون التشر عات اات العالقة .

 
 

 11المادة 
 (  1هذه  التعليمات تعليمات  ترخيص ئسائل الدقا ة ئاإلقالن ضمن منطقة قمان الك را رقم )  يتل 

 .2006لسنة  
  

                                                                                                                                               

 

 جلنة أمانة عمان


