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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )76ل�سنة 2018
ب�إ�صدار اال�شرتاطات التنظيمية التي تط َّبق على امل�شاريع الإ�سكانية
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1976يف �ش�أن الإ�سكان ،املع َّدل بالقانون
رقم ( )7ل�سنة ،2009
وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،املع َّدل بالقانون رقم
( )6ل�سنة ،2005
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى قانون الت�سجيل العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )13ل�سنة ،2013
وعلى القرار رقم ( )909ل�سنة  2015ب�ش�أن نظام الإ�سكان،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل باال�شرتاطات التنظيمية التي تط َّبق على امل�شاريع الإ�سكانية املرافقة لهذا القرار ب�ش�أن
�إ�ضافات البناء للبيوت التي ُت َ�ش ِّيدها وزارة الإ�سكان.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ� 29 :شعبان 1439هـ
الـم ــوافـ ـ ـ ــق 15 :مــايـ ــو 2018م
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اال�شرتاطات التنظيمية التي تط َّبق على امل�شاريع الإ�سكانية
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()1
تعاريف

ين املبين َة قرينَ ٍّ
ق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعا َ
يقت�ض �سياق الن�ص
كل منها ،ما مل ِ
ُي َ
خالف ذلك:
الم�شاريع الإ�سكانية من نوع (�أ) :هي جميع الم�شاريع الإ�سكانية للبيوت المبنية على قطع �أرا�ض
بم�ساح���ة  300متر مربع (ثالثمائة متر مرب���ع) �أو �أكبر ،وبواجهة �أمامية طولها يتجاوز  15متر ًا
(خم�سة ع�شر متر ًا).
الم�ش���اريع الإ�س���كانية م���ن نوع (ب) :هي جمي���ع الم�شاريع الإ�سكانية للبي���وت المبنية على قطع
�أرا�ض تقل عن م�ساحة  300متر مربع (ثالثمائة متر مربع) ،وبواجهة �أمامية يتراوح طولها بين
 9.50متر و 15متر ًا (ت�سعة �أمتار وخم�سين �سنتيمتر ًا وخم�سة ع�شر متر ًا).
الم�ش���اريع الإ�س���كانية م���ن ن���وع (ج) :هي جميع الم�شاري���ع الإ�سكانية للبي���وت المبنية على قطع
�أرا�ض تقل عن م�ساحة  200متر مربع (مائتي متر مربع) ،وبواجهة �أمامية يقل طولها عن 9.50
متر (ت�سعة �أمتار وخم�سين �سنتيمتر ًا).
عق���د االنتف���اع :هو العقد الذي ُتخ ِّول فيه وزارة الإ�سكان ال�شخ�ص المنتفع من البيت با�ستعماله
لحي���ن �إكمال د ْف���ع القيمة الإجمالية للخدمة ،وذلك مقابل االنتف���اع وا�ستيفاء ال�شروط الأخرى،
الملكية للمنتفع بوثيقة ِملكية نهائية� .أو لحي���ن �إلغاء االنتفاع بنا ًء على � ٍّأي من
ويت���م بع���ده تحويل ِ
الح���االت المن�صو����ص عليها في الم���ادة ( )10من القرار رقم ( )909ل�سن���ة  2015ب�ش�أن نظام
الإ�سكان.
�صدره جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري ويث ِبت حق ِملكية العقار.
ال�س َند الذي ُي ِ
وثيقة المِ لكيةَّ :
�ش���هادة الم�س���ح :خريطة فنية معت َمدة من ِق َبل �إدارة الم�سح العق���اري ِّ
تو�ضح فيها طبيعة العقار
�أو الوح���دة العقارية والأبعاد والحدود المحيطة والمنطق���ة الواق َع فيها والم�ساحة بمقيا�س ر�سم
منا�سب ،وال ُيع َت ُّد بهذه ال�شهادة كم�ستند ِملكية.
مراف���ق ال�س���كن :مراف���ق ا�ستعماالت تخدم الم�سك���ن مثل المطبخ الخارج���ي ،وغرفة الحار�س،
وغرفة الغ�سيل ،والمخازن وما في حكمها ،وتكون مت�صلة بالبناء الرئي�سي �أو منف�صلة عنه.
م�س َّ
ق�صد به���ا الم�ساحات المبنية لكافة الأدوار في المبن���ى �أو المباني الواقعة
���طحات البن���اءُ :ي َ
قا�سة م���ن الوجه الخارجي للحوائ���ط الخارجية �أو م���ن الخط الم َن ِّ�صف
داخ���ل قطع���ة الأر�ض ُم َ
للحائط الم�شترك ،وت�شتمل هذه الم�سطحات على الآتي:
 َّم�سطحات كافة الأدوار في الفراغات المقفلة للمبنى.
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 الفراغات الناتجة من عنا�صر �إن�شائية والتي يمكن �أن ت�صبح �صالحة لل�سكن.َّ
الم�سطحات البنائية.
 كافة الم�ساحات المبنية التي لم يتم ا�ستثنا�ؤها عند ح�سابن�سبة البناء� :أق�صى ن�سبة مئوية م�سموح بها لجملة َّ
م�سطحات البناء من�سوبة �إلى م�ساحة قطعة
الأر�ض.
الملكية ال ُم ِط ِّل على ال�شارع وخط البناء للواجهة
االرتداد الأمامي :الحد الأدنى للم�سافة بين حد ِ
ال ُم ِط َّلة عليه بالطابق الأر�ضي وبالأدوار المتكررة ،ما لم يكن م�سموح ًا ببروزات علوية.
الملكية ال ُم ِط ِّل على الجار الجانبي في الجهة
االرت���داد الجانب���ي :الحد الأدنى للم�سافة بين حد ِ
المتعامدة على الواجهة الأمامية وخط البناء للواجهة ال ُم ِط َّلة عليه� ،سواء كان الجار قطعة �أر�ض
�أو حديقة �أو براحة �أو ممر م�شاة ،وذلك بالطابق الأر�ضي وكافة الأدوار المتكررة.
االرت���داد الخلف���ي :الحد الأدنى للم�سافة بين حد الملكية ال ُم ِط ِّ
���ل على الجار الخلفي في الجهة
المقابل���ة للواجه���ة الأمامية وخط البن���اء للواجهة ال ُم ِط َّلة عليه� ،س���واء كان الجار قطعة �أر�ض �أو
حديقة �أو براحة �أو ممر م�شاة ،وذلك بالطابق الأر�ضي وكافة الأدوار المتكررة.
ارتفاع البناء :ال ُبعد الر�أ�سي �أمام واجهة البناء من من�سوب �أعلى �سطح الر�صيف �إنْ ُو ِجد �أو من
�سطح الطريق �إلى �أعلى �سطح �سقف الطابق العلوي ،ويقا�س من منت�صف واجهة البناء في حالة
ال�ش���وارع المنح���درة ذات الميول .وال يدخل في ح�ساب هذا ال ُبع���د الر�أ�سي كل من الوار�ش و�آبار
ال�ساللم �أو غرف �آالت الم�صاعد وخزانات المياه و�أجهزة التكييف �إنْ ُو ِجدت.
تخ�ص�ص لمواقف ال�سيارات على �أنْ يكون
مواقف ال�سيارات الم�سقوفة (الكراجات) :م�ساحات َّ
لها �سقف لحمايتها من كافة العوامل الخارجية.

مادة ()2
ا�شرتاطات عامة

تط َّبق اال�شرتاطات العامة التالية على كافة امل�شاريع الإ�سكانية من النوع (�أ) و(ب) و(ج):
�أ .ال يجوز التقدم بطلب للتعمير �أو �إ�ضافة �أي بناء �إال بعد مرور �سنة واحدة على الأقل على توقيع
عقد االنتفاع بالبيت.
ب .في حالة طلب هدم البيت بالكامل و�إعادة بنائه يجب التق ُّيد باال�شتراطات التنظيمية المق َّررة
بموجب �أحكام هذا القرار.
�صدر البلدية المخت�صة
ج .با�ستثن���اء الح���االت التي لم يرد ب�ش�أنها ن�ص خا�ص في هذا القرارُ ،ت ِ
ُر َخ����ص البن���اء ِو ْفق ًا لال�شتراط���ات المعت َمدة في ه���ذا القرار دون الحاج���ة لمراجعة وزارة
الإ�سكان.
د .ع���دم �إلغاء ع���دد مواقف ال�سي���ارات الم�سقوف���ة (الكراج���ات) الأ�صلية في البي���ت� ،أو تغيير
ا�ستعمالها.

العدد – 3367 :الخميس  24مايو 2018

هـ .عدم عمل �أية فتحات �إ�ضافية كالأبواب �أو النوافذ في الواجهات الأ�صلية ،وال ُي�سمح بالتغيير
في الفتحات الأ�صلية للبيت.
و .عدم عمل مواقف �سيارات خارج حدود ملكية البيت.
ز .عدم بناء مجل�س خارجي في م�ساحة االرتداد الأمامي.
ح .عدم الم�سا�س والإ�ضرار بالطبقة العازلة لمنزل الجار عند البناء فوق المبنى الأ�صلي .ويقوم
المنتف���ع بالتوقي���ع على ت َع ُّهد يتح َّمل بموجب���ه بالم�سئولية عن �أية �أ�ض���رار قد تح�صل لمنزل
الجار جراء عملية البناء.
ط .االلتزام بتقديم الر�سومات الهند�سية في الحاالت الآتية:
ُّ �	.1أي بناء ي�ؤثر على الواجهة الأمامية.
 .2طلبات التغييرات الإن�شائية الرئي�سية داخل البيت ك�إزالة الجدران �أو الج�سور الحاملة،
وذلك بمرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاريخ توقيع عقد االنتفاع �أو في حال �صدور وثيقة
الملكية �أيهما �أقرب.
ِ

مادة ()3
ا�شرتاطات خا�صة

ا�ستثنا ًء من اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف هذا القرارُ ،ي�سمح يف احلاالت التالية بالن�سبة
للم�شاريع الإ�سكانية من النوع (�أ) و(ب) و(ج) بالآتي:
�أ .فتح باب خارجي �أو نافذة �أو فتحة مكيف هواء مط َّلة مبا�شرة على ممر الم�شاة في حال تقديم
وثيقة ِملكية نهائية �أو �شهادة م�سح معت َمدة تب ِّين وجود هذا الممر.
ب .عمل موقف �سيارة �إ�ضافي في الجهة الجانبية �أو الخلفية داخل البيت �شريطة موافقة وزارة
الإ�سكان والجهات الخدمية المعنية.
ج .و�ضع موا�سير ال�صرف ال�صحي وال�سخانات ووحدات التكييف المج َّز�أة في الواجهة الأمامية
للبيوت بعد عمل المعالجات المعمارية.
د .تكمل���ة بن���اء البلكون���ة � -إنْ ُو ِجدت  -ف���ي حالة ر ْبط البن���اء الإ�ضافي فوق مواق���ف ال�سيارات
الم�سقوفة (الكراجات) بالمبنى الأ�صلي.
هـ .عدم توفير ارتدادات �أمامية في حالة الهدم و�إعادة البناء بالن�سبة للبيوت التي ال تتواجد لها
ارتدادات �أمامية ح�سب البناء الأ�صلي.
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مادة ()4
املخالفات

�أ .تعم���ل البلدية المخت�صة على اتخاذ الإجراءات القانونية المنا�سبة ِو ْفق ًا لأحكام قانون تنظيم
المبان���ي ال�صادر بالمر�سوم بقان���ون رقم ( )13ل�سنة  1977تجاه �أي���ة مخالفة لأحكام هذا
القرار على جميع البيوت ذات عقود انتفاع �أو وثائق ِملكية.
ب .مع عدم الإخالل باخت�صا�صات البلدية ِو ْفق ًا للفقرة (�أ) من هذه المادة ،تقوم وزارة الإ�سكان
باتخاذ ما يلزم من �إجراءات ِو ْفق النظم الإ�سكانية تجاه هذه المخالفات للبيوت ذات عقود
انتفاع �سارية المفعول فقط.

الف�صل الثاين
امل�شاريع الإ�سكانية
الفرع الأول
امل�شاريع الإ�سكانية من نوع ( �أ)
مادة ()5
اال�ستعماالت

ُي�سمح ب�إ�ضافات البناء على امل�شاريع الإ�سكانية من نوع (�أ) على النحو َّ
املنظم يف هذا الفرع،
ال�س ْك َنى فقط دون �أية ا�ستخدامات �أخرى كال�شقق
على �أن يكون ا�ستعمال تلك الإ�ضافات لغر�ض ُّ
�أو املحالت التجارية.

مادة ()6
نِ�سب البناء

ُي�سمح ب�إ�ضافة بناء للبيت الأ�صلي القائم بح�سب ال�شروط الآتية:
�أ� .أال تزيد ن�سبة البناء على ( %180مائة وثمانين بالمائة) من م�ساحة الأر�ض.
ب� .أال تزيد َّ
م�سطحات البناء ل ِّأي دور على �( %60ستين بالمائة) من م�ساحة الأر�ض.
جُ .ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن بال�سطح بن�سبة ال تزيد على ( %30ثالثين بالمائة) من م�ساحة
حت�س���ب مرافق ال�سكن م���ن ن�سبة البناء
ال�سط���ح ،وتك���ون بالجهة الخلفية م���ن العقار ،وال ُت َ
الم�سموح بها.
دُ .ي�سم���ح بالإ�ضافة فوق مواقف ال�سيارات الم�سقوفة (الكراجات) ومرافق ال�سكن بالدور الأول
حت�سب من �ضمن ن�سبة البناء الم�سموح بها .كما يجب �أال تزيد م�ساحة البناء
فقط ،على �أن ُت َ

العدد – 3367 :الخميس  24مايو 2018

ع���ن  50متر ًا مربع ًا (خم�سين متر ًا مربع ًا) وبارتف���اع دور واحد ال يزيد على � 4أمتار (�أربعة
�أمتار) ،و�أن تكون المرافق مج َّمعة في جهة واحدة فقط من العقار.

مادة ()7
االرتدادات

�أ .االرت���داد االمام���ي :يجب الحف���اظ على االرتداد الأمام���ي الأ�صلي للبي���ت� ،إال �أنه يجوز تقليل
االرتداد �إلى � 3أمتار (ثالثة �أمتار) بعد مرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاريخ توقيع عقد االنتفاع �أو
الملكية �أيهما �أقرب ،وذلك للحاالت التي يزيد االرتداد الأ�صلي فيها على 3
في حال �صدور وثيقة ِ
�أمتار (ثالثة �أمتار) .كما ُي�سمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�ضي بحد �أق�صى قدره 1.20
متر (متر وع�شرون �سنتيمتر ًا).
ب .االرتدادات الجانبية والخلفية :يجب الحفاظ على م�سافة االرتدادات الجانبية والخلفية بما
ال يقل عن  1.50متر (متر وخم�سين �سنتيمتر ًا) ،با�ستثناء الحاالت الواردة في الفقرة (ب) من
المادة (.)10

مادة ()8
االرتفاعات

�أ .يجب �أال يزيد ارتفاع البناء عن  3طوابق وبحد �أق�صى  12متر ًا (�إثنا ع�شر متر ًا).
ب .يج���ب �أال يزي���د ارتفاع ال�سور الأمامي والجانبي والخلفي عل���ى  2.50متر (مترين وخم�سين
�سنتيمتر ًا) من من�سوب الر�صيف ،و�أال يزيد الجزء ال ُم ْ�ص َمت من الجدار الأمامي على  2متر
(مترين) من من�سوب الر�صيف �أو الحديقة �أيهما �أرفع.
أرا����ض منحدرة ،يجب عمل َتد ُّرجات ف���ي جدار ال�سور ،مع
ج .ف���ي حال���ة وقوع جدار ال�سور على � ٍ
االلتزام باالرتفاعات الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة.

مادة ()9
الواجهات

�أ .يج���ب الحفاظ عل���ى عنا�صر الت�شكيل المعماري للواجهات الأ�صلية ،كما يجب �أن تكون الألوان
الخارجية لواجهات الأجزاء الم�ضافة بنف�س لون المبنى الأ�صلي (الألوان الفاتحة) ،ويجب
�أن تتطابق مع واجهات البيت الأ�صلية.
ن�س���ق الواجه���ات المعمارية لبع����ض الم�شاريع
ب .يج���وز ل���وزارة الإ�س���كان �إ�صدار ق���رار بتغيير َ
الإ�سكاني���ة ،وذل���ك مراعا ًة لمقت�ضي���ات ال َّن َ�س���ق المعماري فيما بي���ن الم�شاري���ع الإ�سكانية
والمناطق المحيطة بها.
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مادة ()10
�إ�ضافات البناء
�أ .الإ�ضاف���ات بالواجهة الأمامي���ةُ :ي�سمح ب�إ�ضافة موقفين لل�سيارات ب�ش���كل متوازٍ �أو متعامد مع
موق���ف ال�سيارات الأ�صل���ي ،بحيث ال تزيد واجه���ة المواقف على � 6أمتار (�ست���ة �أمتار) من
الواجهة الأمامية.
ب .الإ�ضافات في االرتدادات الجانبية والخلفية:
ُ .1ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن متَّ�صلة بالبيت الأ�صلي من الجهة الجانبية �أو الخلفية
�شريطة:
�أ) ت ْرك ارتداد جانبي �أو خلفي بما ال يقل عن  1.50متر (متر وخم�سين �سنتيمتر ًا).
ب) مرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاريخ توقيع عقد االنتفاع� ،أو في حال �صدور وثيقة
الملكية �أيهما �أقرب.
ِ
ُ .2ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن منف�صلة عن البيت الأ�صلي  -ودون الحاجة ل�صدور وثيقة
الملكية �أو مرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاريخ توقيع عقد االنتفاع � -شريطة:
ِ
�أ) �أن تكون الإ�ضافة على امتداد موقف ال�سيارات الأ�صلي للبيت.
ب) �أال يقل االرت��داد بين مرافق ال�سكن والمبنى الأ�صلي للبيت عن  1.20متر (متر
وع�شرين �سنتيمتر ًا).

الفرع الثاين
امل�شاريع الإ�سكانية من نوع (ب)
مادة ()11
اال�ستعماالت

ُي�سمح ب�إ�ضافات البناء على امل�شاريع الإ�سكانية من نوع (ب) على النحو َّ
املنظم يف هذا
ال�س ْك َنى فقط دون �أية ا�ستخدامات �أخرى
الفرع ،على �أن يكون ا�ستعمال تلك الإ�ضافات لغر�ض ُّ
كال�شقق �أو املحالت التجارية.

مادة ()12
نِ�سب البناء

ُي�سمح ب�إ�ضافة بناء للبيت الأ�صلي القائم بح�سب ال�شروط الآتية:
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�أ� .أال تزيد ن�سبة البناء على ( %240مائتين و�أربعين بالمائة) من م�ساحة الأر�ض.
ب� .أال تزيد َّ
م�سطحات البناء ل ِّأي دور على ( %80ثمانين بالمائة) من م�ساحة الأر�ض.
جُ .ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن بال�سطح بن�سبة ال تزيد على ( %30ثالثين بالمائة) من م�ساحة
حت�س���ب مرافق ال�سكن م���ن ن�سبة البناء
ال�سط���ح ،وتك���ون بالجهة الخلفية م���ن العقار ،وال ُت َ
الم�سموح بها.
دُ .ي�سم���ح بالإ�ضافة فوق مواقف ال�سيارات الم�سقوفة (الكراجات) ومرافق ال�سكن بالدور الأول
حت�سب من �ضمن ن�سبة البناء الم�سموح بها .كما يجب �أال تزيد م�ساحة البناء
فقط ،على �أن ُت َ
عل���ى  50مت���ر ًا مربع ًا (خم�سين متر ًا مربع ًا) وبارتفاع دور واحد ال يزيد على � 4أمتار (�أربعة
�أمتار) ،و�أن تكون المرافق مج َّمعة في جهة واحدة فقط من العقار.

مادة ()13
االرتدادات

�أ .االرت���داد االمام���ي :يجب الحف���اظ على االرتداد الأمام���ي الأ�صلي للبي���ت� ،إال �أنه يجوز تقليل
االرت���داد �إل���ى � 3أمت���ار (ثالثة �أمت���ار) بعد مرور خم�س���ة ع�شر عام ًا على تاري���خ توقيع عقد
الملكية �أيهما �أقرب ،وذلك للح���االت التي يزيد االرتداد
االنتف���اع �أو ف���ي حال �صدور وثيق���ة ِ
الأ�صلي فيها على � 3أمتار (ثالثة �أمتار) .كما ُي�سمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�ضي
بحد �أق�صى قدره  1.20متر (متر وع�شرون �سنتيمتر ًا).
ب .االرت���دادات الجانبي���ة والخلفية :يجب الحف���اظ على م�سافة االرت���دادات الجانبية والخلفية
بم���ا ال يقل عن  1.50متر (متر وخم�سين �سنتيمتر ًا) ،با�ستثناء الحاالت الواردة في الفقرة
(ب) من المادة (.)16

مادة ()14
االرتفاعات

�أ .يجب �أال يزيد ارتفاع البناء عن  3طوابق وبحد �أق�صى  12متر (�إثنا ع�شر متر ًا).
ب .يج���ب �أال يزي���د ارتفاع ال�سور الأمامي والجانبي والخلفي عل���ى  2.50متر (مترين وخم�سين
�سنتيمتر ًا) من من�سوب الر�صيف ،و�أال يزيد الجزء ال ُم ْ�ص َمت من الجدار الأمامي على  2متر
(مترين) من من�سوب الر�صيف �أو الحديقة �أيهما �أرفع.
أرا����ض منحدرة ،يجب عمل َتد ُّرجات ف���ي جدار ال�سور ،مع
ج .ف���ي حال���ة وقوع جدار ال�سور على � ٍ
االلتزام باالرتفاعات الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة.
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مادة ()15
الواجهات
�أ .يج���ب الحفاظ عل���ى عنا�صر الت�شكيل المعماري للواجهات الأ�صلية ،كما يجب �أن تكون الألوان
الخارجية لواجهات الأجزاء الم�ضافة بنف�س لون المبنى الأ�صلي (الألوان الفاتحة) ،ويجب
�أن تتطابق مع واجهات البيت الأ�صلية.
ن�س���ق الواجه���ات المعمارية لبع����ض الم�شاريع
ب .يج���وز ل���وزارة الإ�س���كان �إ�صدار ق���رار بتغيير َ
الإ�سكاني���ة ،وذل���ك مراعا ًة لمقت�ضي���ات ال َّن َ�س���ق المعماري فيما بي���ن الم�شاري���ع الإ�سكانية
والمناطق المحيطة بها.

مادة ()16
�إ�ضافات البناء
�أ .الإ�ضافات بالواجهة الأماميةُ :ي�سمح ب�إ�ضافة موقف �سيارات واحد فقط في الواجهة الأمامية
في حال �أن طول الواجهة  13متر ًا (ثالثة ع�شر متر ًا) �أو �أكثر ،بحيث ال تزيد واجهة المواقف
على � 6أمتار (�ستة �أمتار) من الواجهة الأمامية.
ب .الإ�ضافات في االرتدادات الجانبية والخلفية:
ُ .1ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن مت�صلة بالبيت الأ�صلي من الجهة الجانبية �أو الخلفية
�شريطة:
�أ) ترك ارتداد جانبي �أو خلفي بما ال يقل عن  1.50متر (متر وخم�سين �سنتيمتر ًا).
الملكية
ب) مرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاريخ توقيع عقد االنتفاع �أو في حال �صدور وثيقة ِ
�أيهما �أقرب.
ُ .2ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن منف�صلة عن البيت الأ�صلي  -ودون الحاجة ل�صدور وثيقة
الملكية �أو مرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاريخ توقيع عقد االنتفاع � -شريطة:
ِ
�أ) �أن تكون الإ�ضافة على امتداد موقف ال�سيارات الأ�صلي للبيت.
ب) �أال يقل االرت��داد بين مرافق ال�سكن والمبنى الأ�صلي للبيت عن  1.20متر (متر
وع�شرين �سنتيمتر ًا).
ُ .3ي�شت َرط في بناء الإ�ضافات ت ْرك م�سافة فا�صلة بين المبنى الأ�صلي ومبنى مرافق ال�سكن
ل�صق المبنيين مع ًا �شريطة
ال تقل عن  1.20متر (متر وع�شرين �سنتيمتر ًا)� ،إال �أنه يجوز ْ
�أال يقل عر�ض الواجهة الأمامية عن  13متر ًا (ثالثة ع�شر متر ًا) ،و�أن يتم توفير َمناور
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تهوية بم�ساحة ال تقل عن � 4أمتار مربعة (�أربعة �أمتار مربعة) ،وال يقل � ُّأي �ضلع فيها عن
حت�سب َمناور التهوية من ن�سبة البناء.
 1.50متر (متر وخم�سين �سنتيمتر ًا) ،وال ُت َ

الفرع الثالث
امل�شاريع الإ�سكانية من نوع (ج)
مادة ()17
اال�ستعماالت

ُي�سمح ب�إ�ضافات البناء على امل�شاريع الإ�سكانية من نوع (ج) على النحو َّ
املنظم يف هذا
ال�س ْك َنى فقط دون �أية ا�ستخدامات �أخرى
الفرع ،على �أن يكون ا�ستعمال تلك الإ�ضافات لغر�ض ُّ
كال�شقق �أو املحالت التجارية.

مادة ()18
نِ�سب البناء

ُي�سمح ب�إ�ضافة بناء للبيت الأ�صلي القائم بح�سب ال�شروط الآتية:
�أ� .أال تزيد ن�سبة البناء على ( %240مائتين و�أربعين بالمائة) من م�ساحة الأر�ض.
ب� .أال تزيد َّ
م�سطحات البناء لأي دور على ( %80ثمانين بالمائة) من م�ساحة الأر�ض.
جُ .ي�سمح ب�إ�ضافة مرافق لل�سكن بال�سطح بن�سبة ال تزيد على ( %30ثالثين بالمائة) من م�ساحة
حت�س���ب مرافق ال�سكن م���ن ن�سبة البناء
ال�سط���ح ،وتك���ون بالجهة الخلفية م���ن العقار ،وال ُت َ
الم�سموح بها.
دُ .ي�سم���ح بالإ�ضافة فوق مواقف ال�سيارات الم�سقوفة (الكراجات) ومرافق ال�سكن بالدور الأول
حت�سب من �ضمن ن�سبة البناء الم�سموح بها .كما يجب �أال تزيد م�ساحة البناء
فقط ،على �أن ُت َ
عل���ى  50مت���ر ًا مربع ًا (خم�سين متر ًا مربع ًا) وبارتفاع دور واحد ال يزيد على � 4أمتار (�أربعة
�أمتار) ،و�أن تكون المرافق مج َّمعة في جهة واحدة فقط من العقار.

مادة ()19
االرتدادات

�أ .االرت���داد االمام���ي :يجب الحف���اظ على االرتداد الأمام���ي الأ�صلي للبي���ت� ،إال �أنه يجوز تقليل
االرت���داد �إل���ى � 3أمت���ار (ثالثة �أمت���ار) بعد مرور خم�س���ة ع�شر عام ًا على تاري���خ توقيع عقد
الملكية �أيهما �أقرب ،وذلك للح���االت التي يزيد االرتداد
االنتف���اع �أو ف���ي حال �صدور وثيق���ة ِ
الأ�صلي فيها على � 3أمتار (ثالثة �أمتار) .كما ُي�سمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�ضي
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بحد �أق�صى قدره  1.20متر (متر وع�شرون �سنتيمتر ًا).
ب .االرت���دادات الجانبي���ة والخلفية :يجب الحف���اظ على م�سافة االرت���دادات الجانبية والخلفية
بم���ا ال يقل عن  1.50متر (متر وخم�سين �سنتيمتر ًا) ،با�ستثناء الحاالت الواردة في الفقرة
(ب) من المادة (.)22

مادة ()20
االرتفاعات

�أ .يجب �أال يزيد ارتفاع البناء عن  3طوابق وبحد �أق�صى  12متر ًا (�إثنا ع�شر متر ًا).
ب .يج���ب �أال يزي���د ارتفاع ال�س���ور الأمامي والجانب���ي والخلفي على  2.50مت���ر (متر وخم�سين
�سنتيمت���ر ًا) من من�سوب الر�صي���ف ،و�أال يزيد الجزء ال ُم ْ�ص َمت م���ن الجدار الأمامي على 2
متر (مترين) من من�سوب الر�صيف �أو الحديقة �أيهما �أرفع.
أرا�ض منح���درة ،يجب عمل َتد ُّرجات في ج���دار ال�سور مع
ج .ف���ي حال���ة وقوع جدار ال�س���ور على � ٍ
االلتزام باالرتفاعات الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة.

مادة ()21
الواجهات

�أ .يج���ب الحفاظ عل���ى عنا�صر الت�شكيل المعماري للواجهات الأ�صلية ،كما يجب �أن تكون الألوان
الخارجية لواجهات الأجزاء الم�ضافة بنف�س لون المبنى الأ�صلي (الألوان الفاتحة) ،ويجب
�أن تتطابق مع واجهات البيت الأ�صلية.
ب .يج���وز ل���وزارة الإ�س���كان �إ�صدار ق���رار بتغيير َن َ�س���ق الواجه���ات المعمارية لبع����ض الم�شاريع
الإ�سكاني���ة ،وذل���ك مراعا ًة لمقت�ضي���ات ال َّن َ�س���ق المعماري فيما بي���ن الم�شاري���ع الإ�سكانية
والمناطق المحيطة بها.

مادة ()22
�إ�ضافات البناء

�أ .الإ�ضافات بالواجهة االمامية :ال ُي�سمح ب�إ�ضافة موقف �سيارات في الواجهة الأمامية.
ب .الإ�ض���افات في االرتدادات الجانبية والخلفي���ةُ :ي�سمح بالبناء على ح َّدي البيت الجانبيين،
الملكية
�شريط���ة مرور خم�سة ع�شر عام ًا على تاري���خ توقيع عقد االنتفاع �أو في حال �صدور وثيقة ِ
�أيهما �أقرب ،و�أن يتم توفير َمناور تهوية بم�ساحة ال تقل عن � 4أمتار مربعة (�أربعة �أمتار مربعة)،
حت�سب َمناور التهوية من
وال يق���ل � ُّأي �ضلع فيها عن  1.50متر (متر وخم�سي���ن �سنتيمتر ًا) ،وال ُت َ
ن�سبة البناء .كما يجوز بناء مرافق لل�سكن من الجهة الخلفية في كل الأحوال.

