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 التعو�ض

ترخيص مخالفة  ال تنطبق عل��ا قيود 
 التخفيف الواردة �� أح�ام النظام 

اضافة حقوق  تطو�ر  بمنح ز�ادة  ع�� 
 األح�ام التنظيمية املصدقة 

اضافة حقوق  تطو�ر  بمنح االستعماالت 
 املسموحة  �� السكن 

لتحو�ل صفة االستعمال من فئة تنظيم 
مصدقة ا�� فئة تنظيم اخرى من خالل 

 مخططات هندسية 
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 التعو�ض

لتحو�ل صفة االستعمال من فئة تنظيم 
مصدقة ا�� فئة تنظيم اخرى من خالل 

 مخططات هندسية 

 مساحة األرض × فرق السعر ×  %   25= التعو�ض  
 

 ) املصدق التنظيم حسب االرض سعر  – املطلوب التنظيم حسب االرض سعر  ( = السعر فرق 
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مصدقة ا�� فئة تنظيم اخرى من خالل 

 مخططات هندسية 

 مساحة األرض × فرق السعر ×  %   25= التعو�ض  
 

 املصدق التنظيم حسب األرض سعر  × ) املصدق األدوار  عدد / املطلوب األدوار  عدد(  =  بالسعر الز�ادة معامل1.

 . بالسعر الز�ادة معامل × املصدق للتنظيم وفقا األرض سعر  = طابق بإضافة األرض سعر 2.

 . ) املصدق التنظيم حسب االرض سعر  – طابق بإضافة االرض سعر  ( = السعر فرق 3.



 أمانة عمان الكبرى 2019

 التعو�ض

اضافة حقوق  تطو�ر  بمنح ز�ادة  ع�� 
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 التعو�ض

اضافة حقوق  تطو�ر  بمنح االستعماالت 
 املسموحة  �� السكن 

اضافة حقوق  تطو�ر  بمنح ز�ادة  ع�� 
 األح�ام التنظيمية املصدقة 

لتحو�ل صفة االستعمال من فئة تنظيم 
مصدقة ا�� فئة تنظيم اخرى من خالل 

 مخططات هندسية 

ترخيص مخالفة  ال تنطبق عل��ا قيود 
 التخفيف الواردة �� أح�ام النظام 

اإلرتدادات ع�� التجاوز  من مر�ع م��  ل�ل دينار  1000 بمقدار �عو�ض يفرض . 
 
و  املئو�ة النسبة ع�� متجاوز  %1  ل�ل دينار  750 بمقدار �عو�ض يفرض 

 ع�� التجاوز  ع�� ذلك عن يز�د % 1 ل�ل املر�ع للم��  دينار  250 له يضاف
 . املئو�ة النسبة

 
ا�حجم ع�� متجاوز  مكعب م��   ل�ل دينار  25 بمقدار �عو�ض يفرض . 
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1966لسنة ) 79(قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية قانون رقم عوائد التنظيم العامة حسب    

   52املادة 
 :  عامةعوائد التنظيم ال

)  52(أ�عاب مكتب التخطيط لدى ال�جنة املحلية عن جميع النفقات واملصار�ف الواردة �� الفقرة الثانية من املادة 
 .من هذا القانون 

 العوائد ع�� �ل دونم بالدينار املناطق السكنية: اوال 
   25 سكن أ

 20 سكن ب
 15 سكن ج

 املناطق التجار�ة: ثانيا 

 50 تجاري مركزي 
 40 تجاري عادي

 50 املناطق الصناعية بما �� ذلك املستودعات: ثالثا 
  

 50 املناطق الصناعية ا�خفيفة بما �� ذلك املراكز ا�حرفية: را�عا 
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عوائد التنظيم الخاصة  1966لسنة ) 79(قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية قانون رقم حسب    

   52 املادة
 

   : خاصةا� التنظيم عوائد
 )52( املادة من والرا�عة الثالثة الفقرة �� الواردة التخطيط تنفيذ �� املحلية أو  اللوائية ال�جنة تتحملها ال�ي النفقات

 .القانون  هذا من

 ع�� خاصة تنظيم عوائد فرض تقرر  أن األوقات من وقت أي �� املحلية التنظيم ول�جنة اللوائية التنظيم ل�جنة يجوز 
 جر�دت�ن و�� الرسمية ا�جر�دة �� القرار  هذا و�نشر  املنطقة تلك من قسم أي ع�� أو  لها تا�عة تنظيم منطقة أية

 �شمل كما عل��ا ا�خاصة التنظيم عوائد فرض تقرر  ال�ي للمنطقة وا�ح تحديد ع�� القرار  هذا مثل ويشمل محليت�ن
 .األمر �� يب�ن آخر  أساس أي ع�� أو  املخمنة األرض قيمة أساس ع�� املقررة العوائد �سبة
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فرض1.
ُ
نفقت ال�ي املصار�ف لتغطية ا�خاصة التنظيم عوائد ت

ُ
 ومراقبة وتنفيذ تحض��  �� ستنفق ال�ي أو  أ

 واألمور  باألشغال يتعلق ما خاصة و�صورة القانون  هذا أح�ام وتطبيق اإلعمار  أو /و التنظيم مخططات
 -:التالية

 
 إعادة من ذلك يتبع وما وتحسي��ا وتوسيعها واألرصفة الرجلية املمرات ذلك �� بما الطرق  تحس�ن أو  إ�شاءأ-

 وتجميل لتحس�ن أخرى  أمور  وأية الطرق  جوانب ع�� واملقاعد الشوارع وإنارة األ�جار  وزراعة األرصفة إ�شاء
 .املدن

 .والعقارات باألرا��ي واالرتفاق االنتفاع حقوق  واستمالك والعقارات األرا��ي استمالكب-
 لعب وساحات وامليادين الر�اضية واملالعب التن�ه أماكن وإ�شاء وتخطيط للسباحة الشواطىء وإ�شاء تخطيطج-

 .األطفال
 .وصيان��ا العامة ا�حدائق وزراعة وإ�شاء تصميمد-
 .البنائية املناطق جوار  �� ال��بة انجراف ملنع اإلجراءات اتخاذه-
 .عل��ا واملحافظة وصيان��ا وزراع��ا ��ا واملحتفظ الطبيعية املناطق ع�� املحافظةو-
 مناسبة أو  صا�حة غ��  أ��ا الصفة ��ذه واملحددة املعينة اإل�شاء مناطق تخطيط وإعادة إ�شاء وإعادة هدمز-

 .املقررة التنظيم أو /و اإلعمار  مخططات ع�� آخر  استعمال أي أو  للسكن
 ا�حديدية السكك وخطوط املياه وشبكة واملجاري  األسيجة ذلك ويشمل إ�شاء أو  بناء أي �شييد وإعادة هدمح-

 .والهاتف الكهر�اء وخطوط
 .أخرى  �حية مسائل وأية ال�حية والوقاية النفايات وتصر�ف املجاري  شبكة إ�شاءط-
 أنه املعنية التنظيم �جنة �عت��ه آخر  أمر  وأي اإلعمار  أو /و التنظيم مخطط عليه نص قد يكون  آخر  أمر  أيي-

 .املواطن�ن أو  للمنطقة العامة املعيشية واألحوال ا�جوار  يحسن



  عوائد التنظيم الخاصة 
Area C 
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GAM 

Area C 
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 AREA C  عوائد تنظيم 
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 �لف االستمالك   

 �عو�ض االستمال�ات الزائده عن الر�ع القانو�ي و القطع غ�� صا�حه لالعمار   87,272,199

 مجموع مساحات الشوارع ال�ي تز�د عن الر�ع القانو�ي  101,719

 مجموع مساحات القطع غ�� صا�ح لالعمار 18,668

 مجموع مساحات ال�ي ستم التعو�ض ع��ا  120,386

 �لف ا�شاء الطرق 

 �لفه اعمال االرصفه  1,500,000

 �لفه العبارات  الصندوقية   5,000,000

ا�حلول املرور�ة  �لف  

 �لفه وسائل التحكم املروري    160,000

 �لفه  االنارة للموقع 220,500

 %)25�سبة التحمل(للمنطقة  التقاطعات واالنفاق �لف ا�شاء 7,000,000

 تقاطع البنك العر�ي        18000000

 )  2+1(تقاطعات و انفاق خارجية        10000000

101,152,699 
 

 مجموع �لف ا�خدمات 
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 النسبة من مساحة االرا��ي النسبة من مساحة االبنية  
مجموع مساحات 

 البناء 
 مساحات االرا��ي  النسبة الطابقية 

ا�حد لالد�ى 
 لالفراز

 االستعمال

 سكن أ  1000 35,138 1.56 54815 2.25 1.12

 سكن ب  750 433,218 1.8 779792 27.73 15.95

 سكن ب خاص  750 243,108 1.125 273497 15.56 5.59

م 20سكن ب بارتفاع  750 22,629 2.7 61098 1.45 1.25  

 سكن ج 500 72,246 2.04 147382 4.62 3.01

)منخفض متوسط(24-20سكن  1000/1300 303,186 3 909558 19.40 18.60  

52.51 25.29 2568066 6.5 395,087 1500-2000   40-28متعدد االستعمال  

24متعدد االستعمال  1300 15085 3 45255 0.97 0.93  

32متعدد االستعمال  1700 3253 3.4 11060 0.21 0.23  

) 40-28(سكن متوسط   1500 56524 4.5 254358 3.62 5.20  

0.004 0.01 21842 2.04 10707 500 
منطقة ذات تصميم خاص 

) تجاري (  

5,126,723 1,590,181 
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 من مساحة القطعة 2م/عوائد التنظيم ا�خاصة  االستعمال

 21 سكن أ 
 24 سكن ب 

 15 سكن ب خاص 
 37 م 20سكن ب بارتفاع 

 28 سكن ج
 33 20سكن منخفض 
 41 24سكن منخفض 
 44 28سكن متوسط  
 61 40سكن متوسط  

 82   28متعدد االستعمال 
 115 40متعدد االستعمال 
 128 44متعدد االستعمال 
 166 56متعدد االستعمال  
 77 24متعدد االستعمال 
 87 32متعدد االستعمال 

 61 )  تجاري (منطقة ذات تصميم خاص 
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