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Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 

   المحتوٌات

 
 األثر المالً للتنظٌم •

 العوائد و التعوٌض فً المانون •

 حاالت الفرض و معادلة االحتساب •

 تساؤالت للنماش عند انتهاء العرض  –التحدٌات •
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 األثر المالي للتىظيم 

 :على االمانة 

 

 شك الطرق و تعبٌدها -

 جمع النفاٌات -

 (تصرٌف مٌاه األمطار ) انشاء شبكات البنٌة التحتٌة -

 توفٌر خدمة النمل العام -

 توفٌر الموارد البشرٌة الكافٌة لدراسة طلبات االعمار -

 صٌانة األرصفة و تشجٌر جوانب الطرلات -
 

 

 :على العمار 

 

 (  التجزئة و البناء ) حك التطوٌر -

 ارتفاع المٌمة السولٌة -

 سرعة الحصول على التراخٌص المطلوبة -

 بكلف الل ( كهرباء و صرف صحً , مٌاه ) الحصول على الخدمات -
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 العوائذ و التعويض في القاوون 

                       Development Leviesعوائد التنظٌم الخاصة 

      General Development Levies          عوائد التنظٌم العامة 

                                   Betterment Taxضرٌبة التحسٌن     

                               Betterment Leviesعوائد التحسٌن     

          Compensation Feesالتعوٌض                                   
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 Development Leviesعوائذ التىظيم الخاصت 

النفمات التً تتحملها اللجنة اللوائٌة أو المحلٌة فً تنفٌذ : التنظٌم الخاصةعوائد 

 .التنظٌم   لانونمن ( 52)المادة من  والرابعةفً الفمرة الثالثة   التخطٌط الواردة

 

 إنشاء او تحسٌن الطرق  االستمالكات
الحفاظ على الموروث 

 الطبٌعً

إنشاء البنٌة التحتٌة 
 الحضرٌة و الخدمات 

أي أمر آخر تعتبره اللجنة 
 ٌحسن المنطمة 

 :و تشمل النفمات التالٌة   األمرلٌمة األرض المخمنة أو على أي أساس آخر ٌبٌن فً أساس تحتسب على 
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 General Development Leviesالعامت عوائذ التىظيم 

أتعاب مكتب التخطٌط لدى اللجنة المحلٌة عن جمٌع النفمات والمصارٌف الواردة فً 

 .التنظٌم  لانونمن ( 52)الفمرة الثانٌة من المادة 

 

أي مصروفات فنٌة أو إدارٌة 
 أنفمت أو ستنفك

نفمات إعداد المشارٌع و 
 تنفٌذها 

إدارة و مرالبة و تنفٌذ أحكام 
 المانون 

 .أساس لٌمة األرض المخمنة بعدد تنظٌمها أو على أي أساس آخر ٌبٌن فً األمرتحتسب على 



Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 

 Betterment Leviesالتحسيه عوائذ 

تحسنت لٌمة أرض خالٌة من البناء والعة فً منطمة التنظٌم نتٌجة لولوعها إذا :  54المادة 

بجوار مولع ٌُشار إلٌه فٌما بعد بالمولع اختٌر لتموم الحكومة أو البلدٌة بإعماره وتحسٌنه أو 

لتموم أٌة سلطة عامة أخرى أو مؤسسة أو النمابات أو الجمعٌات وما إلى ذلن بإعماره 

 .وتحسٌنه فعندئذ ٌنبغً دفع عوائد تحسٌن على هذه األرض

 م  500لبل و بعد المشروع ضمن نطاق ( البٌع ) من لٌمة فرق سعر االرض % 20:  لٌمة العوائد  

 م 1000لبل و بعد المشروع ضمن نطاق ( البٌع ) من  لٌمة فرق سعر االرض % 10                 

 : لتغطٌةتُصرف عوائد التحسٌن 

او / تنفٌذ مخطط التنظٌم و
 دفع التعوٌضات   تكالٌف االستمالن   االعمار 
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 Betterment Taxضريبت  التحسيه 

العمار الذي ارتفعت على  االستمالن لانون التً تفرض بممتضى أحكام هذا الضرٌبة  : التحسٌنضرٌبة 

 .  لٌمته بسبب المشروع 

 

 

 
 24المادة 

ارتفعت بسبب االستمالن لٌمة عمار والع ضمن منطمة تنظٌم المجلس البلدي أو ضمن منطمة المجلس إذا 

المروي وذلن لخروجه بنتٌجة االستمالن إلى وجه الطرٌك أو بتوسٌع الطرٌك الذي ٌمع علٌه أو بسبب 

 .الصورازدٌاد مساحة وجه الطرٌك الذي ٌمع علٌه بأي صورة من 

 ال تزٌد على ربع ممدار ارتفاع لٌمتهالتحسٌن ضرٌبة 

 لامت االمانة بتحدٌد لٌم ثابتة لكل فئة تنظٌم 

 للمتر المربع الواحد للمطع المنظمة سكن أ ( دٌنار و نصف ) : مثال 
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 حاالث الفرض و معادالث االحتساب  -التعويض 

 متى ؟
 

 إدخال المولع فً التنظٌم -

 تغٌٌر صفة االستعمال الى فئة أعلى -

 (دائرة رخص األبنٌة ) منح حموق تطوٌر إضافٌة -

 

 كٌف ؟ 
 

  1س(  2م/دٌنار ) اعتماد أسعار األساس من دائرة األراضً : سعر األرض لبل التنظٌم -

  2س(  2م/دٌنار ) اعتماد أسعار األساس من دائرة األراضً : سعر األرض بعد التنظٌم -

 

 :  المعادلة 

 %  25( * 1س – 2س( = )  2م/ دٌنار ) لٌمة التعوٌض                              
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 دائرة األراضي و المساحت  –أسعار األساس 
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 شكرا لحسن استماعكم  


