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  اءـضـــة بيـــــورق

  

ة ب ـالت المتعلق كاليات والتعديــــــ ع اإلش ـل م ـنظالتعامـــ ـام األبنيـــــ ة ـــــ
   وتعديالته ٢٠١٦) لسنة ١٣٦رقم ( رىـــــدن والقـــــم المــــوتنظي

٢٠١٨- ٩- ٢٦  

  إعداد: م. حازم النمري و م. ساندرا الحياري

  

  مقدمة

ذه  أتي ه اتت لة المالحظ ة لسلس ي عُ  نتيج ات الت ادي االجتماع س االقتص ي المجل دت ف اعيوق ي االجتم ة  األردن لمناقش
ديات. بصفتنا  وتعديالته ٢٠١٦) لسنة ١٣٦رقم ( رىـــــدن والقـــــم المــــوتنظينظــــــام األبنيــــــة  المعمول بها في البل

ا ن خ راء م دعوتنا لالجتماعات كخب ا ب دن، رحبن ي حل عاملين في مجال تخطيط الم اهمة ف ة للمس ة الحكومي رج المنظوم
ي ين الماضيتيالمشاكل المنبثقة عن النظام والتي لم يتم حلها في التعديالت الثالث التي جرت له خالل السنت رى ف ا ن ن. كن

نهج التخطيطي  ب ال ذه االجتماعات هذه االجتماعات فرصة لتصحيح بعض جوان د اختتمت ه ا وق ي األردن. أم ع ف المتب
ا جتماع اللجنة العليا األخير والذي تم فيه مناقشة قضايا رئيسيةوتوجت با د  ؛وإقراره ة لنعي ذه الورق دم ه ا أن نق د ارتأين فق

ا  ان سيكون له ي ك ناها والت ي ناقش ة الت ب الفني ى الجوان د عل نهج.  دورٌ التأكي ي تصحيح ال ة ف ذه الورق اول ه س تتن األس
  . عليهازالت قائمة البنود التي نرى أن اإلشكالية ال التخطيطية و

  

  من خالل توفير خيارات تطوير جديدة للسكن النظام كأداة تخطيط مستقبليةتعزيز دور : ١المبدأ 

  فئات سكن جديدةاستحداث 

كن  ات الس رورية. إن فئ كن ض ن الس دة م واع جدي ى أن ة إل بحت الحاج طراد، أص ة باض دن األردني و الم ة نم نتيج
د  م تع ام ل اً بالنظ ودة حالي ة وذات الموج كن المالئم ارات الس ن خي د م ف جدي وفير طي ى ت ادرة عل ة وال ق كافي

ة. وإذ عار المقبول ا  األس تفهمإنن ل  ن رى أن الح ا ن وص، إال أنن ذا الخص كان به تثمري اإلس اع مس ات قط ال مطالب
  يكمن فقط في السماح ببناء طابق إضافي كحل لهذه المشكلة. 

وير  رورة تط ى ض دد إل ذا الص دعو به ا ن ةإنن ام تنظيمي ة أحك كل  حزم ى ش ا عل تم إدخاله تعمال ي ات اس كن فئ س
  بحيث يكون هدفها:في المخططات التنظيمية يتم تفعيلها  جديدة

ما - ةً  حالس اً وكثاف ى ارتفاع كن أعل ة س ع وذات بأبني ل وض ي مقاب ى األرض ف اً عل ر حجم ة أكب رقع
 المالئمة لهذا الغرض. ومواقعها األراضيأحكام تحدد مساحات 

التداعيات  العمل على إنهاء الفروقات الطبقية في توزيع السكان على رقعة األرض والتي هي من أبرز -
ً االجتماعية   .لفئات السكن المعمول بها حاليا

ى  - ة عل ة األرض المرتفع ع كلف ر توزي ددأكث قق ع ن الش ة  م يض كلف ي تخف اهمة ف ول للمس ى الحص عل
  مسكن.

يراعي وجود خطوط نقل عام مخطط للمحاور لى قطع أراض بموجب يتم تحديد فئات االستعمال الجديدة ع -
 وخدمات مناسبة ومناطق مفتوحة تخفف من أثر الكثافات العالية الناجمة عن فئات االستعمال الجديدة.

وذلك  تنظيم في البلدياتالأقسام  بحيث تسترد بهالمذكور أعاله  لمخطط المحاورنموذج معياري  يتم إعداد -
 إلعداد هكذا مخططات في المناطق الجديدة. 

والتي سبق وأن تم تزويدها كمالحظات الحقة  ) هنا مقترحين لفئات استعمال السكن الجديدة١نرفق في الملحق (
. الجتماعات اللجنة الفنية  
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  : التأكيد على العدالة في حقوق التطوير ٢المبدأ 

   FAR تفعيل استخدام النسبة الطابقية

اء السكنيالبلديات ال تتعامل مع النسية الطابقية ال زالت  ام البن ي أحك ى ف اء عل م أدوات تطوير البن ن أه ذه األداة م . إن ه
ة فاألراضي المتبعة عالمياً.  ام النسبة الطابقية معرف ي النظ تثمر يستطيإّن أّي وهي سهلة االستعمال إذ ف واطن أو مس  عم

وم  ي أن يق ن ف معرفة مساحة البناء المسموح بها على أرضه مبدئياً دون الحاجة إلى الرجوع لمكتب هندسي. والعملية تكم
 في فئة استعماله بمساحة أرضه لمعرفة المساحة القانونية القصوى. إضافة لذلك فإنّ الطابقية المواطن بضرب قيمة النسبة 

لى توزيع حقوق التطوير على قطع األراضي بعدالة خاصة بين قطع األراضي التي تفعيل استخدام النسبة الطابقية يعمل ع
  تختلف بشكل كبير من ناحية طبوغرافية. 

  

  مع البنية العمرانية المحيطةضبط عدد الشقق : ٣المبدأ 

  الكثافة  جدول

ين سعة الشارع إن التعامل مع تحديد عدد الشقق المسموح ببنائها  ربط ب ا من خالل جدول ي دد الشقق المسموح ببنائه وع
ي  ليس باألمر الكافي. إنّ  ي ه ة) والت ة الكثاف ة -ما يُعرف بالنظام الجديد بـ (معادل ي الحقيق دوٌل مبسطٌ  -ف ين  ج ذ بع ال يأخ

ار  لاالعتب ة األرض،  العوام ة بقطع تعماالت المحيط فة االس ا: ص ة ومنه ون الكثاف ا المخطط دد فيه ي يح دة الت العدي
ذا الصدد: ( ي ه رح ف تناد ١طبوغرافية األرض، الطاقة االستيعابية لشبكة الطرق والمشاة، وما إلى ذلك. نقت تم االس ) أن ي

ذكورة أعاله على رقم معياري لعدد الشقق في البناء الواحد ويُضاف عليه عدد شق ل الم ة العوام ق إضافية مرتبطة بطبيع
دد  ٨فمثالً يتم السماح بعدد  اري، ويضاف ع ف  ٢شقق في البناء المعي دار أرض خفي ى انح ة عل ة المقام  ٤أو شقة لألبني
ل لل٢(حيث يتم تحديد نسب االنحدار) (عاٍل شقق النحدار أرض  ة ) في حال استخدام النسبة الطابقية، يتم إضافة معام كثاف

اطق  ي من ة ف ك الواقع يسمح ببناء مساحات إضافية اعتمادا على قيم ُمضافة محددة بموجب النظام لألراضي المنحدرة ولتل
    مخدومة بشبكة واسعة من الطرق واألرصفة. 

 

  : تعزيز البنية التحتية المخصصة للمشاة ٤المبدأ 

  المواقف في االرتداد األماميمعالجة 

اءإن الغاية من  ذلك  االرتداد األمامي توفير متنفس ما بين البناء والمدينة ويؤكد على جمالية البن ي فول المواقف ف السماح ب
 مواقف اصطفافاستعمال االرتداد األمامي للمواقف يحفز على توفير إّن االرتداد األمامي مرفوض من حيث المبدأ حيث 

ن كام ذلك يخصص م ى الرصيف والشارع وب ك عل ذهموزاية لتل يارات وه داد للس ارع والرصيف واالرت  ل مساحة الش
ذلك .١كما يوضح الشكل  ممارسة تتنافي مع مبادئ التصميم الحضري الناجح ف يقتضي قطع  إنّ ، إضافة ل وفير المواق ت

  األرصفة لتوفير مدخل ومخرج للسيارات مما يؤدي إلى انقطاعها وعدم استخدامها من قبل المشاة.
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  للبناء  األمامي كرقعة خضراء ومتنفس االرتداداستخدام  (يسار)استخدام االرتداد األمامي كمواقف لالصطفاف  (يمين): ١الشكل 

  

  : ربط البنية التحتية للسيارات بخطط النقل العام  ٥المبدأ 

  زيادة متطلبات المواقف 

اممع أن مدننا تواجه مشكلة رئيسية في موضوع  ون ب االزدح ن الحل ال يك يارات لك ف الس وفر مواق ضافة إالمروري وت
يارات، ف س اق أو إضافة مواق يارات  المزيد من البنية التحتية من توسيع شوارع أو جسور أو انف اد الس ذا يشجع اعتم فه

يلة  لالخاصة كوس ية للنق الي  أساس ل ا استمراريةوبالت ه .الح ة تحمل دادها بشكل ال تستطيع المدين د أع د تزاي ة لألزلوحي م
دننا  ي م داد السيارات ف نخفض أع ث ت ائل بحي دد الوس ل ومتع ام متكام المرورية ومواقف السيارات هو توفير نظام نقل ع

ن الفر ،يعالج التلوث البيئي والضوضائيساألمر الذي  د م ؤمن المزي ا وي ة له ة الكربوني ن الرقع ل م غات الحضرية اويقل
ي  نوالت دائق  يمك تغاللها للح اة.اس ث  والمش ة إنّ وحي ام األبني ارج نطاق نظ و خ ام ه ل الع ذه  موضوع النق ي ه ل ف يفض

ثالً  التنظيميةأنظمة النقل العام والمخططات  االعتباردراسة تأخذ بعين إجراء المرحلة  ون أجوز ي الالمنوي تبنيها فم ن يك
ه ،االستعمالحسب صفة  موحداً متطلب المواقف  ة  إذ إنّ ر المركزي اطق غي ي المن ف ف ات المواق ادة متطلب ن زي ن الممك م

ال المناطق في والتي ال تعاني من ازدحمات مرورية وغير مخدومة بأنظمة نقل عام وتخفيضها  ز أعم المركزية من مراك
ذهلى إوكذلك ال يمكن زيادة متطلبات المواقف دون النظر  ومراكز تجارية ووسط المدينة. ق ه ادة بشكل  امكانية تطبي الزي

ام التنظيم ومساحات قطع األراضي  ع أحك اطع م اء اوطوبوغرافيتهفني صحيح بالتق م مساحات البن ي تحك ة الت  واألنظم
ن غير  اإلضافيةتأمين المواقف  نّ إ، حيث ومغلفاته ي األراضي صغيرة ممك ذات ف دننا وبال ي م ع ف ن المواق ر م ي الكثي ف

  . األراضي المتاحة للتطوير المساحة والتي تشكل السواد األعظم من
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) ١٣٦رقم ( وتنظيم المدن والقرىمالحظات الحقة الجتماعات اللجنة الفنية حول نظام األبنية  حق:لم
وتعديالته  ٢٠١٦لسنة   

  

  عدد الطوابق المسموح ببنائهاالبند: 

رن ب أن يقت ة يج اء أبني ماح ببن كنية الس ن  س ى م ق  ٤أعل ةطواب ام تنظيمي ة أحك كل  بحزم ى ش ا عل تم إدخاله ي
  المخططات التنظيمية بناء على المبادئ التالية: في تفعيلهافئات استعمال جديدة. يتم 

واألحياء للمحاور  شموليمخطط يتم تحديد فئات االستعمال الجديدة المدرجة أدناه على قطع أراض بموجب  -
خفف من أثر الكثافات العالية يراعي وجود خطوط نقل عام وخدمات مناسبة ومناطق مفتوحة تالمجاورة 

 الناجمة عن فئات االستعمال الجديدة.
طوابق على محاور  ٤التي تسمح بأبنية أعلى من  يتم اختيار موقع قطع األراضي المنظمة وفق الفئات الجديدة  -

 بنقل عام.المخدومة الحركة الرئيسية في المدن 
طوابق إلى نوعين حسب سعتها بحيث تساوي  ٤بأبنية بارتفاعات أعلى منتسمح تصنف سعات الشوارع التي  -

  متر.  ١٦أو تزيد عن 
يتم تنظيم األراضي بفئات االستعمال السكن الجديدة على المخطط بحيث تكون لمجموعة قطع متالصقة  -

 ومتجاورة واقعة ضمن بلوك واحد وال يسمح لقطع منفردة.
 بسبب وجود فرق منسوب (ميول) في األرض. الطابقية ال يسمح بتجاوز الحد األعلى للنسبة -

   :١ المقترح

ي اً  ةإدخال فئات استعمال سكن جديدة كفئات فرعية لفئات السكن األساسية يكون اسمها مرتبط باسم فئة السكن األساس ملحق
ا =  ١: محاور إلى نوعينبكلمة "محاور". تصنف المحاور  ا  ١٨هي التي تكون سعات الشوارع فيه وق فم اور ف  ٢ومح
ادة  ١٦هي التي يكون سعة الشوارع فيها  اء الم تم إلغ ادة ب و-١٦متر. ي ديل الم ة للجدول إلضافة  أ-١٦تع ام التالي األحك

  :)١٩(علماً بأن الموافقة على ما يرد أدناه يترتب عليه تعديل الجداول في المواد األخرى مثل المادة 

 الفئة
  
  

   تاالرتدادا
النسبة 
  المئوية

   

عدد 
  الطوابق

   

النسبة 
  الطابقية

   

نسبة 
المساحة 
  الخضراء
   خلفي   جانبي  أمامي  

 %25 3.1 8 %39 10 5 6 ١سكن أ محاور 
 %25 2.7 7 %39 8 5 5 ٢سكن أ محاور 

 %20 2.5 6 %42 6 4 5 ١سكن ب محاور 
 %20 2.1 5 %42 5 4 4 ٢سكن ب محاور 

  

  األحكام التالية للجدول:إلضافة أ -١١حيث يتم تعديل المادة 

 الفئة
  

لسعة الحد األدنى 
  الشارع

  الحد األدنى للمساحة
  الحد األدنى للواجهة األمامية  

  
 30 1600 18 ١سكن أ محاور 
 26 1400 16 ٢سكن أ محاور 

 24 1200 18 ١سكن ب محاور 
 22 800 16 ٢سكن ب محاور 
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   :٢ المقترح

ادة ب و-١٦جديدة دون ربطها بفئات السكن األساسية. يتم إلغاء المادة  إدخال فئات استعمال سكن ديل الم إلضافة  أ-١٦تع
ادة  ل الم واد األخرى مث ي الم داول ف ديل الج ه تع ب علي اه يترت رد أدن ا ي ى م األحكام التالية للجدول (علماً بأن الموافقة عل

١٩(:  

 الفئة
   

   تاالرتدادا
  النسبة المئوية

  
  عدد الطوابق
  

النسبة 
  الطابقية

  
  نسبة المساحة الخضراء
  خلفي  جانبي أمامي  

 %25 2.8 8 %36 10 5 6 1سكني مركزي 
 %25 2.7 7 %39 8 5 5  2سكني مركزي 
 %20 2.5 6 %42 6 4 5 3سكني مركزي 
 %20 2.2 5 %45 5 4 4 4سكني مركزي 

  

  للجدول:األحكام التالية إلضافة أ -١١حيث يتم تعديل المادة 

 الفئة
   

لسعة الحد األدنى 
  الشارع

  الحد األدنى للمساحة
  الحد األدنى للواجهة األمامية  

  
 30 1600 18 1سكني مركزي 
 26 1400 18  2سكني مركزي 
 24 1200 16 3سكني مركزي 
 22 800 16 4سكني مركزي 

  

 

 

 


