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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )76( ل�سنة 2018

باإ�سدار ال�سرتاطات التنظيمية التي تطبَّق على امل�ساريع الإ�سكانية 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل بالقانون  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، املعدَّ

رقم )7( ل�شنة 2009،
وتعديالته،   1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
ل بالقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، املعدَّ

)6( ل�شنة 2005،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، 
وعلى القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل بال�شرتاطات التنظيمية التي تطبَّق على امل�شاريع الإ�شكانية املرافقة لهذا القرار ب�شاأن 
اإ�شافات البناء للبيوت التي ُت�َشيِّدها وزارة الإ�شكان.

املادة الثانية

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شعبان 1439هـ
الـمـــوافــــــــق: 15 مــايــــو 2018م
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ال�سرتاطات التنظيمية التي تطبَّق على امل�ساريع الإ�سكانية

الف�سل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

تعاريف

د بالكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س  ُيق�شَ
خالف ذلك:

الم�ساريع الإ�سكانية من نوع )اأ(: هي جميع الم�شاريع الإ�شكانية للبيوت المبنية على قطع اأرا�س 

بم�شاحـــة 300 متر مربع )ثالثمائة متر مربـــع( اأو اأكبر، وبواجهة اأمامية طولها يتجاوز 15 مترًا 
)خم�شة ع�شر مترًا(. 

الم�ســـاريع الإ�ســـكانية مـــن نوع )ب(: هي جميـــع الم�شاريع الإ�شكانية للبيـــوت المبنية على قطع 

اأرا�س تقل عن م�شاحة 300 متر مربع )ثالثمائة متر مربع(، وبواجهة اأمامية يتراوح طولها بين 
9.50 متر و15 مترًا )ت�شعة اأمتار وخم�شين �شنتيمترًا وخم�شة ع�شر مترًا(.  

الم�ســـاريع الإ�ســـكانية مـــن نـــوع )ج(: هي جميع الم�شاريـــع الإ�شكانية للبيـــوت المبنية على قطع 

اأرا�س تقل عن م�شاحة 200 متر مربع )مائتي متر مربع(، وبواجهة اأمامية يقل طولها عن 9.50 
متر )ت�شعة اأمتار وخم�شين �شنتيمترًا(. 

ل فيه وزارة الإ�شكان ال�شخ�س المنتفع من البيت با�شتعماله  عقـــد النتفـــاع: هو العقد الذي ُتخوِّ

لحيـــن اإكمال دْفـــع القيمة الإجمالية للخدمة، وذلك مقابل النتفـــاع وا�شتيفاء ال�شروط الأخرى، 
ويتـــم بعـــده تحويل الِملكية للمنتفع بوثيقة ِملكية نهائية. اأو لحيـــن اإلغاء النتفاع بناًء على اأيٍّ من 
الحـــالت المن�شو�ـــس عليها في المـــادة )10( من القرار رقم )909( ل�شنـــة 2015 ب�شاأن نظام 

الإ�شكان. 
َند الذي ُي�شِدره جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري ويثِبت حق ِملكية العقار.  وثيقة الِملكية: ال�شَّ

ح فيها طبيعة العقار  �ســـهادة الم�ســـح: خريطة فنية معتَمدة من ِقَبل اإدارة الم�شح العقـــاري تو�شِّ

اأو الوحـــدة العقارية والأبعاد والحدود المحيطة والمنطقـــة الواقَع فيها والم�شاحة بمقيا�س ر�شم 
منا�شب، ول ُيعَتدُّ بهذه ال�شهادة كم�شتند ِملكية.

مرافـــق ال�ســـكن: مرافـــق ا�شتعمالت تخدم الم�شكـــن مثل المطبخ الخارجـــي، وغرفة الحار�س، 

وغرفة الغ�شيل، والمخازن وما في حكمها، وتكون مت�شلة بالبناء الرئي�شي اأو منف�شلة عنه.
د بهـــا الم�شاحات المبنية لكافة الأدوار في المبنـــى اأو المباني الواقعة  حات البنـــاء: ُيق�شَ م�ســـطَّ

ف  داخـــل قطعـــة الأر�س ُمقا�َشة مـــن الوجه الخارجي للحوائـــط الخارجية اأو مـــن الخط المَن�شِّ
للحائط الم�شترك، وت�شتمل هذه الم�شطحات على الآتي:
حات كافة الأدوار في الفراغات المقفلة للمبنى. - م�شطَّ
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- الفراغات الناتجة من عنا�شر اإن�شائية والتي يمكن اأن ت�شبح �شالحة لل�شكن.
حات البنائية. - كافة الم�شاحات المبنية التي لم يتم ا�شتثناوؤها عند ح�شاب الم�شطَّ

حات البناء من�شوبة اإلى م�شاحة قطعة  ن�سبة البناء: اأق�شى ن�شبة مئوية م�شموح بها لجملة م�شطَّ

الأر�س.
الرتداد الأمامي: الحد الأدنى للم�شافة بين حد الِملكية الُمِطلِّ على ال�شارع وخط البناء للواجهة 

الُمِطلَّة عليه بالطابق الأر�شي وبالأدوار المتكررة، ما لم يكن م�شموحًا ببروزات علوية.
الرتـــداد الجانبـــي: الحد الأدنى للم�شافة بين حد الِملكية الُمِطلِّ على الجار الجانبي في الجهة 

المتعامدة على الواجهة الأمامية وخط البناء للواجهة الُمِطلَّة عليه، �شواء كان الجار قطعة اأر�س 
اأو حديقة اأو براحة اأو ممر م�شاة، وذلك بالطابق الأر�شي وكافة الأدوار المتكررة. 

الرتـــداد الخلفـــي: الحد الأدنى للم�شافة بين حد الملكية الُمِطـــلِّ على الجار الخلفي في الجهة 

المقابلـــة للواجهـــة الأمامية وخط البنـــاء للواجهة الُمِطلَّة عليه، �شـــواء كان الجار قطعة اأر�س اأو 
حديقة اأو براحة اأو ممر م�شاة، وذلك بالطابق الأر�شي وكافة الأدوار المتكررة.

ارتفاع البناء: الُبعد الراأ�شي اأمام واجهة البناء من من�شوب اأعلى �شطح الر�شيف اإْن ُوِجد اأو من 

�شطح الطريق اإلى اأعلى �شطح �شقف الطابق العلوي، ويقا�س من منت�شف واجهة البناء في حالة 
ال�شـــوارع المنحـــدرة ذات الميول. ول يدخل في ح�شاب هذا الُبعـــد الراأ�شي كل من الوار�س واآبار 

ال�شاللم اأو غرف اآلت الم�شاعد وخزانات المياه واأجهزة التكييف اإْن ُوِجدت.
�س لمواقف ال�شيارات على اأْن يكون  مواقف ال�سيارات الم�سقوفة )الكراجات(: م�شاحات تخ�شَّ

لها �شقف لحمايتها من كافة العوامل الخارجية.

مادة )2( 

ا�سرتاطات عامة

تطبَّق ال�شرتاطات العامة التالية على كافة امل�شاريع الإ�شكانية من النوع )اأ( و)ب( و)ج(:
اأ. ل يجوز التقدم بطلب للتعمير اأو اإ�شافة اأي بناء اإل بعد مرور �شنة واحدة على الأقل على توقيع 

عقد النتفاع بالبيت.
رة  ب. في حالة طلب هدم البيت بالكامل واإعادة بنائه يجب التقيُّد بال�شتراطات التنظيمية المقرَّ

بموجب اأحكام هذا القرار.
ج. با�شتثنـــاء الحـــالت التي لم يرد ب�شاأنها ن�س خا�س في هذا القرار، ُت�شِدر البلدية المخت�شة 
ُرَخ�ـــس البنـــاء ِوْفقًا لال�شتراطـــات المعتَمدة في هـــذا القرار دون الحاجـــة لمراجعة وزارة 

الإ�شكان.
د. عـــدم اإلغاء عـــدد مواقف ال�شيـــارات الم�شقوفـــة )الكراجـــات( الأ�شلية في البيـــت، اأو تغيير 

ا�شتعمالها.
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هـ. عدم عمل اأية فتحات اإ�شافية كالأبواب اأو النوافذ في الواجهات الأ�شلية، ول ُي�شمح بالتغيير 
في الفتحات الأ�شلية للبيت.

و. عدم عمل مواقف �شيارات خارج حدود ملكية البيت.
ز. عدم بناء مجل�س خارجي في م�شاحة الرتداد الأمامي. 

ح. عدم الم�شا�س والإ�شرار بالطبقة العازلة لمنزل الجار عند البناء فوق المبنى الأ�شلي. ويقوم 
ل بموجبـــه بالم�شئولية عن اأية اأ�شـــرار قد تح�شل لمنزل  د يتحمَّ المنتفـــع بالتوقيـــع على تَعهُّ

الجار جراء عملية البناء. 
ط. اللتزام بتقديم الر�شومات الهند�شية في الحالت الآتية:

اأيُّ بناء يوؤثر على الواجهة الأمامية.  .1
طلبات التغييرات الإن�شائية الرئي�شية داخل البيت كاإزالة الجدران اأو الج�شور الحاملة،   .2
وذلك بمرور خم�شة ع�شر عامًا على تاريخ توقيع عقد النتفاع اأو في حال �شدور وثيقة 

الِملكية اأيهما اأقرب.

مادة )3(

ا�سرتاطات خا�سة

ا�شتثناًء من ال�شرتاطات املن�شو�س عليها يف هذا القرار، ُي�شمح يف احلالت التالية بالن�شبة 
للم�شاريع الإ�شكانية من النوع )اأ( و)ب( و)ج( بالآتي:

اأ. فتح باب خارجي اأو نافذة اأو فتحة مكيف هواء مطلَّة مبا�شرة على ممر الم�شاة في حال تقديم 
وثيقة ِملكية نهائية اأو �شهادة م�شح معتَمدة تبيِّن وجود هذا الممر.

ب. عمل موقف �شيارة اإ�شافي في الجهة الجانبية اأو الخلفية داخل البيت �شريطة موافقة وزارة 
الإ�شكان والجهات الخدمية المعنية.

اأة في الواجهة الأمامية  ج. و�شع موا�شير ال�شرف ال�شحي وال�شخانات ووحدات التكييف المجزَّ
للبيوت بعد عمل المعالجات المعمارية. 

د. تكملـــة بنـــاء البلكونـــة - اإْن ُوِجدت - فـــي حالة رْبط البنـــاء الإ�شافي فوق مواقـــف ال�شيارات 
الم�شقوفة )الكراجات( بالمبنى الأ�شلي.

هـ. عدم توفير ارتدادات اأمامية في حالة الهدم واإعادة البناء بالن�شبة للبيوت التي ل تتواجد لها 
ارتدادات اأمامية ح�شب البناء الأ�شلي.
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مادة )4( 

املخالفات

اأ. تعمـــل البلدية المخت�شة على اتخاذ الإجراءات القانونية المنا�شبة ِوْفقًا لأحكام قانون تنظيم 
المبانـــي ال�شادر بالمر�شوم بقانـــون رقم )13( ل�شنة 1977 تجاه اأيـــة مخالفة لأحكام هذا 

القرار على جميع البيوت ذات عقود انتفاع اأو وثائق ِملكية.  
ب. مع عدم الإخالل باخت�شا�شات البلدية ِوْفقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكان 
باتخاذ ما يلزم من اإجراءات ِوْفق النظم الإ�شكانية تجاه هذه المخالفات للبيوت ذات عقود 

انتفاع �شارية المفعول فقط.

الف�سل الثاين

امل�ساريع الإ�سكانية 

الفرع الأول

امل�ساريع الإ�سكانية من نوع ) اأ( 

مادة )5( 

ال�ستعمالت

م يف هذا الفرع،  ُي�شمح باإ�شافات البناء على امل�شاريع الإ�شكانية من نوع )اأ( على النحو املنظَّ
ْكَنى فقط دون اأية ا�شتخدامات اأخرى كال�شقق  على اأن يكون ا�شتعمال تلك الإ�شافات لغر�س ال�شُّ

اأو املحالت التجارية.

مادة )6( 

ِن�سب البناء

ُي�شمح باإ�شافة بناء للبيت الأ�شلي القائم بح�شب ال�شروط الآتية:
اأ. األ تزيد ن�شبة البناء على 180% )مائة وثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س. 

حات البناء لأيِّ دور على 60% )�شتين بالمائة( من م�شاحة الأر�س. ب. األ تزيد م�شطَّ
ج. ُي�شمح باإ�شافة مرافق لل�شكن بال�شطح بن�شبة ل تزيد على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة 
ال�شطـــح، وتكـــون بالجهة الخلفية مـــن العقار، ول ُتحت�َشـــب مرافق ال�شكن مـــن ن�شبة البناء 

الم�شموح بها.
د. ُي�شمـــح بالإ�شافة فوق مواقف ال�شيارات الم�شقوفة )الكراجات( ومرافق ال�شكن بالدور الأول 
فقط، على اأن ُتحت�َشب من �شمن ن�شبة البناء الم�شموح بها. كما يجب األ تزيد م�شاحة البناء 



العدد: 3367 – الخميس 24 مايو 2018

35

عـــن 50 مترًا مربعًا )خم�شين مترًا مربعًا( وبارتفـــاع دور واحد ل يزيد على 4 اأمتار )اأربعة 
عة في جهة واحدة فقط من العقار. اأمتار(، واأن تكون المرافق مجمَّ

مادة )7( 

الرتدادات

اأ. الرتـــداد المامـــي: يجب الحفـــاظ على الرتداد الأمامـــي الأ�شلي للبيـــت، اإل اأنه يجوز تقليل 
الرتداد اإلى 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( بعد مرور خم�شة ع�شر عامًا على تاريخ توقيع عقد النتفاع اأو 
في حال �شدور وثيقة الِملكية اأيهما اأقرب، وذلك للحالت التي يزيد الرتداد الأ�شلي فيها على 3 
اأمتار )ثالثة اأمتار(. كما ُي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي بحد اأق�شى قدره 1.20 

متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.
ب. الرتدادات الجانبية والخلفية: يجب الحفاظ على م�شافة الرتدادات الجانبية والخلفية بما 
ل يقل عن 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(، با�شتثناء الحالت الواردة في الفقرة )ب( من 

المادة )10(.  

مادة )8( 

الرتفاعات

اأ. يجب األ يزيد ارتفاع البناء عن 3 طوابق وبحد اأق�شى 12 مترًا )اإثنا ع�شر مترًا(.
ب. يجـــب األ يزيـــد ارتفاع ال�شور الأمامي والجانبي والخلفي علـــى 2.50 متر )مترين وخم�شين 
َمت من الجدار الأمامي على 2 متر  �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف، واأل يزيد الجزء الُم�شْ

)مترين( من من�شوب الر�شيف اأو الحديقة اأيهما اأرفع.
ج. فـــي حالـــة وقوع جدار ال�شور على اأرا�ـــسٍ منحدرة، يجب عمل تَدرُّجات فـــي جدار ال�شور، مع 

اللتزام بالرتفاعات الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة.

مادة )9( 

الواجهات

اأ. يجـــب الحفاظ علـــى عنا�شر الت�شكيل المعماري للواجهات الأ�شلية، كما يجب اأن تكون الألوان 
الخارجية لواجهات الأجزاء الم�شافة بنف�س لون المبنى الأ�شلي )الألوان الفاتحة(، ويجب 

اأن تتطابق مع واجهات البيت الأ�شلية.
ب. يجـــوز لـــوزارة الإ�شـــكان اإ�شدار قـــرار بتغيير ن�َشـــق الواجهـــات المعمارية لبع�ـــس الم�شاريع 
�َشـــق المعماري فيما بيـــن الم�شاريـــع الإ�شكانية  الإ�شكانيـــة، وذلـــك مراعاًة لمقت�شيـــات النَّ

والمناطق المحيطة بها. 
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مادة )10( 

اإ�سافات البناء

 

اأ. الإ�شافـــات بالواجهة الأماميـــة: ُي�شمح باإ�شافة موقفين لل�شيارات ب�شـــكل متواٍز اأو متعامد مع 
موقـــف ال�شيارات الأ�شلـــي، بحيث ل تزيد واجهـــة المواقف على 6 اأمتار )�شتـــة اأمتار( من 

الواجهة الأمامية.  
ب. الإ�شافات في الرتدادات الجانبية والخلفية: 

الخلفية  اأو  الجانبية  الجهة  من  الأ�شلي  بالبيت  متَّ�شلة  لل�شكن  مرافق  باإ�شافة  ُي�شمح   .1
�شريطة: 

     اأ( تْرك ارتداد جانبي اأو خلفي بما ل يقل عن 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(. 
وثيقة  �شدور  حال  في  اأو  النتفاع،  عقد  توقيع  تاريخ  على  عامًا  ع�شر  خم�شة  مرور  ب(     

الِملكية اأيهما اأقرب. 
ُي�شمح باإ�شافة مرافق لل�شكن منف�شلة عن البيت الأ�شلي - ودون الحاجة ل�شدور وثيقة   .2

الِملكية اأو مرور خم�شة ع�شر عامًا على تاريخ توقيع عقد النتفاع - �شريطة: 
    اأ( اأن تكون الإ�شافة على امتداد موقف ال�شيارات الأ�شلي للبيت. 

)متر  متر  للبيت عن 1.20  الأ�شلي  والمبنى  ال�شكن  مرافق  بين  الرتــداد  يقل  األ     ب( 
وع�شرين �شنتيمترًا(.  

الفرع الثاين

امل�ساريع الإ�سكانية من نوع )ب( 

مادة )11( 

ال�ستعمالت

هذا  م يف  املنظَّ النحو  على  نوع )ب(  من  الإ�شكانية  امل�شاريع  على  البناء  باإ�شافات  ُي�شمح 
ْكَنى فقط دون اأية ا�شتخدامات اأخرى  الفرع، على اأن يكون ا�شتعمال تلك الإ�شافات لغر�س ال�شُّ

كال�شقق اأو املحالت التجارية.

مادة )12( 

ِن�سب البناء

ُي�شمح باإ�شافة بناء للبيت الأ�شلي القائم بح�شب ال�شروط الآتية:
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اأ. األ تزيد ن�شبة البناء على 240% )مائتين واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.
حات البناء لأيِّ دور على 80% )ثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  ب. األ تزيد م�شطَّ

ج. ُي�شمح باإ�شافة مرافق لل�شكن بال�شطح بن�شبة ل تزيد على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة 
ال�شطـــح، وتكـــون بالجهة الخلفية مـــن العقار، ول ُتحت�َشـــب مرافق ال�شكن مـــن ن�شبة البناء 

الم�شموح بها.
د. ُي�شمـــح بالإ�شافة فوق مواقف ال�شيارات الم�شقوفة )الكراجات( ومرافق ال�شكن بالدور الأول 
فقط، على اأن ُتحت�َشب من �شمن ن�شبة البناء الم�شموح بها. كما يجب األ تزيد م�شاحة البناء 
علـــى 50 متـــرًا مربعًا )خم�شين مترًا مربعًا( وبارتفاع دور واحد ل يزيد على 4 اأمتار )اأربعة 

عة في جهة واحدة فقط من العقار. اأمتار(، واأن تكون المرافق مجمَّ

مادة )13( 

الرتدادات

اأ. الرتـــداد المامـــي: يجب الحفـــاظ على الرتداد الأمامـــي الأ�شلي للبيـــت، اإل اأنه يجوز تقليل 
الرتـــداد اإلـــى 3 اأمتـــار )ثالثة اأمتـــار( بعد مرور خم�شـــة ع�شر عامًا على تاريـــخ توقيع عقد 
النتفـــاع اأو فـــي حال �شدور وثيقـــة الِملكية اأيهما اأقرب، وذلك للحـــالت التي يزيد الرتداد 
الأ�شلي فيها على 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(. كما ُي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي 

بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.
ب. الرتـــدادات الجانبيـــة والخلفية: يجب الحفـــاظ على م�شافة الرتـــدادات الجانبية والخلفية 
بمـــا ل يقل عن 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(، با�شتثناء الحالت الواردة في الفقرة 

)ب( من المادة )16(.

مادة )14( 

الرتفاعات

اأ. يجب األ يزيد ارتفاع البناء عن 3 طوابق وبحد اأق�شى 12 متر )اإثنا ع�شر مترًا(.
ب. يجـــب األ يزيـــد ارتفاع ال�شور الأمامي والجانبي والخلفي علـــى 2.50 متر )مترين وخم�شين 
َمت من الجدار الأمامي على 2 متر  �شنتيمترًا( من من�شوب الر�شيف، واأل يزيد الجزء الُم�شْ

)مترين( من من�شوب الر�شيف اأو الحديقة اأيهما اأرفع.
ج. فـــي حالـــة وقوع جدار ال�شور على اأرا�ـــسٍ منحدرة، يجب عمل تَدرُّجات فـــي جدار ال�شور، مع 

اللتزام بالرتفاعات الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة.
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مادة )15(

الواجهات

 
اأ. يجـــب الحفاظ علـــى عنا�شر الت�شكيل المعماري للواجهات الأ�شلية، كما يجب اأن تكون الألوان 
الخارجية لواجهات الأجزاء الم�شافة بنف�س لون المبنى الأ�شلي )الألوان الفاتحة(، ويجب 

اأن تتطابق مع واجهات البيت الأ�شلية.
ب. يجـــوز لـــوزارة الإ�شـــكان اإ�شدار قـــرار بتغيير ن�َشـــق الواجهـــات المعمارية لبع�ـــس الم�شاريع 
�َشـــق المعماري فيما بيـــن الم�شاريـــع الإ�شكانية  الإ�شكانيـــة، وذلـــك مراعاًة لمقت�شيـــات النَّ

والمناطق المحيطة بها. 

مادة )16(

اإ�سافات البناء

 
اأ. الإ�شافات بالواجهة الأمامية: ُي�شمح باإ�شافة موقف �شيارات واحد فقط  في الواجهة الأمامية 
في حال اأن طول الواجهة 13 مترًا )ثالثة ع�شر مترًا( اأو اأكثر، بحيث ل تزيد واجهة المواقف 

على 6 اأمتار )�شتة اأمتار( من الواجهة الأمامية.
ب. الإ�شافات في الرتدادات الجانبية والخلفية:

الخلفية  اأو  الجانبية  الجهة  من  الأ�شلي  بالبيت  مت�شلة  لل�شكن  مرافق  باإ�شافة  ُي�شمح    .1
�شريطة: 

     اأ( ترك ارتداد جانبي اأو خلفي بما ل يقل عن 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(. 
    ب( مرور خم�شة ع�شر عامًا على تاريخ توقيع عقد النتفاع اأو في حال �شدور وثيقة الِملكية 

اأيهما اأقرب. 
2.  ُي�شمح باإ�شافة مرافق لل�شكن منف�شلة عن البيت الأ�شلي - ودون الحاجة ل�شدور وثيقة 

الِملكية اأو مرور خم�شة ع�شر عامًا على تاريخ توقيع عقد النتفاع - �شريطة: 
    اأ( اأن تكون الإ�شافة على امتداد موقف ال�شيارات الأ�شلي للبيت. 

)متر  متر  للبيت عن 1.20  الأ�شلي  والمبنى  ال�شكن  مرافق  بين  الرتــداد  يقل  األ     ب( 
وع�شرين �شنتيمترًا(. 

3.  ُي�شتَرط في بناء الإ�شافات تْرك م�شافة فا�شلة بين المبنى الأ�شلي ومبنى مرافق ال�شكن 
ق المبنيين معًا �شريطة  ل تقل عن 1.20 متر )متر وع�شرين �شنتيمترًا(، اإل اأنه يجوز ل�شْ
األ يقل عر�س الواجهة الأمامية عن 13 مترًا )ثالثة ع�شر مترًا(، واأن يتم توفير َمناور 
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تهوية بم�شاحة ل تقل عن 4 اأمتار مربعة )اأربعة اأمتار مربعة(، ول يقل اأيُّ �شلع فيها عن 
1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(، ول ُتحت�َشب َمناور التهوية من ن�شبة البناء.

الفرع الثالث

امل�ساريع الإ�سكانية من نوع )ج( 

مادة )17( 

ال�ستعمالت

هذا  يف  م  املنظَّ النحو  على  )ج(  نوع  من  الإ�شكانية  امل�شاريع  على  البناء  باإ�شافات  ُي�شمح 
ْكَنى فقط دون اأية ا�شتخدامات اأخرى  الفرع، على اأن يكون ا�شتعمال تلك الإ�شافات لغر�س ال�شُّ

كال�شقق اأو املحالت التجارية.

مادة )18( 

ِن�سب البناء

ُي�شمح باإ�شافة بناء للبيت الأ�شلي القائم بح�شب ال�شروط الآتية:
اأ. األ تزيد ن�شبة البناء على 240% )مائتين واأربعين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.

حات البناء لأي دور على 80% )ثمانين بالمائة( من م�شاحة الأر�س.  ب. األ  تزيد م�شطَّ
ج. ُي�شمح باإ�شافة مرافق لل�شكن بال�شطح بن�شبة ل تزيد على 30% )ثالثين بالمائة( من م�شاحة 
ال�شطـــح، وتكـــون بالجهة الخلفية مـــن العقار، ول ُتحت�َشـــب مرافق ال�شكن مـــن ن�شبة البناء 

الم�شموح بها.
د. ُي�شمـــح بالإ�شافة فوق مواقف ال�شيارات الم�شقوفة )الكراجات( ومرافق ال�شكن بالدور الأول 
فقط، على اأن ُتحت�َشب من �شمن ن�شبة البناء الم�شموح بها. كما يجب األ تزيد م�شاحة البناء 
علـــى 50 متـــرًا مربعًا )خم�شين مترًا مربعًا( وبارتفاع دور واحد ل يزيد على 4 اأمتار )اأربعة 

عة في جهة واحدة فقط من العقار. اأمتار(، واأن تكون المرافق مجمَّ

مادة )19( 

الرتدادات

اأ. الرتـــداد المامـــي: يجب الحفـــاظ على الرتداد الأمامـــي الأ�شلي للبيـــت، اإل اأنه يجوز تقليل 
الرتـــداد اإلـــى 3 اأمتـــار )ثالثة اأمتـــار( بعد مرور خم�شـــة ع�شر عامًا على تاريـــخ توقيع عقد 
النتفـــاع اأو فـــي حال �شدور وثيقـــة الِملكية اأيهما اأقرب، وذلك للحـــالت التي يزيد الرتداد 
الأ�شلي فيها على 3 اأمتار )ثالثة اأمتار(. كما ُي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأر�شي 
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بحد اأق�شى قدره 1.20 متر )متر وع�شرون �شنتيمترًا(.
ب. الرتـــدادات الجانبيـــة والخلفية: يجب الحفـــاظ على م�شافة الرتـــدادات الجانبية والخلفية 
بمـــا ل يقل عن 1.50 متر )متر وخم�شين �شنتيمترًا(، با�شتثناء الحالت الواردة في الفقرة 

)ب( من المادة )22(.  

مادة )20( 

الرتفاعات

اأ. يجب األ يزيد ارتفاع البناء عن 3 طوابق وبحد اأق�شى 12 مترًا )اإثنا ع�شر مترًا(.
ب. يجـــب األ يزيـــد ارتفاع ال�شـــور الأمامي والجانبـــي والخلفي على 2.50 متـــر )متر وخم�شين 
َمت مـــن الجدار الأمامي على 2  �شنتيمتـــرًا( من من�شوب الر�شيـــف، واأل يزيد الجزء الُم�شْ

متر )مترين( من من�شوب الر�شيف اأو الحديقة اأيهما اأرفع.
ج. فـــي حالـــة وقوع جدار ال�شـــور على اأرا�ٍس منحـــدرة، يجب عمل تَدرُّجات في جـــدار ال�شور مع 

اللتزام بالرتفاعات الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة.

مادة )21( 

الواجهات

اأ. يجـــب الحفاظ علـــى عنا�شر الت�شكيل المعماري للواجهات الأ�شلية، كما يجب اأن تكون الألوان 
الخارجية لواجهات الأجزاء الم�شافة بنف�س لون المبنى الأ�شلي )الألوان الفاتحة(، ويجب 

اأن تتطابق مع واجهات البيت الأ�شلية.
ب. يجـــوز لـــوزارة الإ�شـــكان اإ�شدار قـــرار بتغيير َن�َشـــق الواجهـــات المعمارية لبع�ـــس الم�شاريع 
�َشـــق المعماري فيما بيـــن الم�شاريـــع الإ�شكانية  الإ�شكانيـــة، وذلـــك مراعاًة لمقت�شيـــات النَّ

والمناطق المحيطة بها. 

مادة )22( 

اإ�سافات البناء

اأ. الإ�سافات بالواجهة المامية: ل ُي�شمح باإ�شافة موقف �شيارات في الواجهة الأمامية.

ي البيت الجانبيين،  ب. الإ�ســـافات في الرتدادات الجانبية والخلفيـــة: ُي�شمح  بالبناء على حدَّ

�شريطـــة مرور خم�شة ع�شر عامًا على تاريـــخ توقيع عقد النتفاع اأو في حال �شدور وثيقة الِملكية 
اأيهما اأقرب، واأن يتم توفير َمناور تهوية بم�شاحة ل تقل عن 4 اأمتار مربعة )اأربعة اأمتار مربعة(، 
ول يقـــل اأيُّ �شلع فيها عن 1.50 متر )متر وخم�شيـــن �شنتيمترًا(، ول ُتحت�َشب َمناور التهوية من 

ن�شبة البناء. كما يجوز بناء مرافق لل�شكن من الجهة الخلفية في كل الأحوال.


