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وزارة الإ�سكــان

قـــرار وزاري 

رقــم 2013/53

باإ�سـدار الالئحـة التنظيميـة ل�سوابـط تخطيـط الأرا�سـي

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ، 

واإىل نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ، 

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/3 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها 

التنظيمي ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/32 باإ�سناد بع�ض الخت�سا�سات ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ل�سوابط تخطيط الأرا�سي املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 4   من رجــــــب 1434هـ 

املـوافــــق : 14 من مايـــــــو 2013م 

   �شيف بن حممد بن �شيف ال�شبيبي

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكــــــــــــــــــان  
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الالئحــة التنظيميــة 

ل�سوابـط تخطيـط الأرا�سـي

املـــادة ) 1 (

يعمل فـي �ساأن تخطيط الأرا�سي التي ل يوجد بها خمططات هيكلية بال�سوابط الآتية :

1 - حتديد اجتاهات النمو العمراين مبا يتوافق مع النمو الطبيعي للولية ويتالفى 

حدوث الع�سوائية . 

2 - حتديــد مواقــع املخططـــات التف�سيليــــة لال�ستعمــــالت املختلفــــة ح�ســــب طبيعة 

ومقومات كل موقع ، ومبا يحقق التنا�سق والن�سجام فـي ا�ستعمالت الأرا�سي . 

مبختلف  طرق  ب�سبكة  ببع�سها  تخطيطيا  التف�سيلية  املخططات  مواقع  ربط   -  3

م�ستوياتهــا فـي كــل موقــع وفقــا للمعــدلت واملعاييــر التخطيطيــة ، وربطهــا مع 

املركز الرئي�سي للولية اأو اقرتاح مركز رئي�سي اآخر بديل . 

لها  ال�سكاين  النمو  واجتاهات  حلركة  وفقا  للولية  العمراين  النطاق  حتديد   -  4

والتو�سعات امل�ستقبلية ، ومبا يتواءم واملحددات الطبيعية والتخطيطية للولية . 

املـــادة ) 2 (

يعمل فـي �ساأن املخططات التف�سيلية لالأرا�سي بال�سوابط الآتية :

1 - حتديد حجم ال�ستيعاب الأمثل لعدد ال�سكان باملوقع للو�سول اإىل كثافة �سكانية 

حمددة وفق املعدلت واملعايري التخطيطية ، وتوازن اخلدمات مع عدد ال�سكان . 

2 - حتديد كافة اخلدمات الالزمة ملتطلبات ال�سكان املتوقع ا�ستيعاب املوقع لهم . 

املنا�سب ل�سهولة الو�سول  املكان  ، وو�سعها فـي  3 - حتديد مواقع اخلدمة املالئمة 

اإليها . 

4 - حتديد �سبكة الطرق باملخطط ح�سب امل�ستويات املتدرجة وفقا للمعدلت واملعايري 

التخطيطية ، وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة واملقرتحة باملوقع ، 

مـــع حتديـــد احتياجــات ال�سكــان الالزمة للو�سول اإىل اأماكن اخلدمات ، وف�سلها 

عن حركة و�سائل النقل املختلفة . 
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5 - توفري امل�ساحات الالزمة ل�ستيعاب كافة اخلدمات واملرافق العامة وب�سفة خا�سة 

الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي والهاتف ومواقف ال�سيارات مبا يتنا�سب مع 

للطرق  كافية  اإحرامات  ترك  مع   ، طوابقها  وعدد  لالأر�ض  املحدد  ال�ستعمال 

املحتمل تو�سعتها م�ستقبال . 

6 - حتديد ارتفاعات املباين مبا ين�سجم مع ال�ستعمال ال�سائد ، والرتفاعات القائمة ، 

ويتنا�سب مع �سعة الطرق والفراغات املحيطة بها واملواقف . 

املـــادة ) 3 (

ل يجوز تغيري ا�ستعمال قطعة اأر�ض واحدة اإل اإذا كانت متاأثرة با�ستعمالت القطع املجاورة 

لها . 

املـــادة ) 4 (

يجوز دمج قطع الأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط الآتية :

1 - اأن تكون للقطع املراد دجمها �سندات متلك . 

2 - عند دمج قطع اأرا�ض خمتلفة ال�ستعمال ، يجب ف�سل الأر�ض الناجتة من الدمج 

عن الأر�ض املجاورة لها التي تغايرها فـي ال�ستعمال . 

3 - عند دمــج قطــع اأرا�ض خمتلفـــة ال�ستعمـــال ، يجب التقيــد بال�ستعمــال ال�سائـــد 

فـي املخطط . 

واملمـــرات  والطــرق  باملوقــع  التخطيطـــي  النمط  على  الدمج  عملية  توؤثــــر  األ   -  4

واخلدمات القائمة به . 

الكلية لقطع  امل�ساحة  الدمج على  الناجتة من  الأر�ض  تزيد م�ساحة قطعة  األ   -  5

الأرا�سي املدجمة . 

املـــادة ) 5 (

يجوز تق�سيم الأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط الآتية :

م2(   400( عن  التق�سيم  بعد  الواحدة  ال�سكنية  الأر�ض  قطعة  م�ساحة  تقل  األ   -  1

اأربعمائــــة متـــر مربـــع �سريطـــة توفيـــر احلـــد الأدنـــى للخدمــات وفقـــا للمعدلت 

واملعايري التخطيطية . 
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بعد  الواحدة  التجارية  اأو  التجارية  ال�سكنية  الأر�ض  قطعة  م�ساحة  تقل  األ   -  2

احلد  توفري  �سريطة  مربعا  مرتا  وخم�سني  �سبعمائة  م2(   750( عن  التق�سيم 

الأدنى للخدمات وفقا للمعدلت واملعايري التخطيطية . 

3 - األ يتعار�ض التق�سيم مع النمط التخطيطي للموقع . 

4 - اأن يكون لكل قطعة اأر�ض مدخل مبا�سر من حرم اأحد ال�سوارع اخلا�سة بالتق�سيم 

بعر�ض ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر مرتا اأو التي كانت قائمة من قبل . 

امل�ساحة  من   )  %30  ( على  للخدمات  املخ�س�سة  امل�ساحة  خ�سم  ن�سبة  تزيد  األ   -  5

الكلية لقطعة الأر�ض املراد تق�سيمها . 

املـــادة ) 6 (

ل يجوز النظر فـي طلبات التمديد باملخططات التف�سيلية اإل بعد اكتمال تعمريها �سريطة 

اتباع الأ�س�ض التخطيطية الآتية :

واملرافق  اخلدمات  وخطوط  والطرق  واجلبال  الأودية  باإحرامات  امل�سا�ض  عدم   -  1

العامة والفراغات املخ�س�سة للمنفعة العامة . 

2 - اأن يهدف التمديد اإىل حت�سني و�سع القطعة الأ�سلية . 

3 - األ تكون م�ساحة التمديد �ساحلة ل�ستحداث قطعة اأخرى . 

4 - اأن يتعذر النتفاع مب�ساحة التمديد اإل لطالبه ، وفـي حالة ال�سرتاك فـي النتفاع 

تق�سم م�ساحة التمديد بالت�ساوي بينهم . 

5 - األ يكون قد �سدر ب�ساأن م�ساحة التمديد خمالفة من البلدية املخت�سة . 

6 - عدم الإ�سرار بالقطع املجاورة . 

7 - األ تكون امل�ساحة املطلوب متديدها حمال للنزاع . 

8 - األ جتاوز م�ساحة التمديد ن�سف م�ساحة قطعة الأر�ض الأ�سلية . 

املـــادة ) 7 (

مع عدم الإخالل باملادة ال�سابقة ل يجوز التمديد فـي احلالت الآتية :

1 - متديد قطعة الأر�ض الواحدة اأكرث من مرة . 

2 - متديد قطع الأرا�سي املق�سمة التي �سبق متديدها . 
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3 - متديد قطع الأرا�سي الزراعية . 

4 - متديد قطع الأرا�سي الواقعة فـي الأحياء والقرى القدمية . 

املـــادة ) 8 (

يجوز ا�ستحداث قطع اأرا�ض �سريطة توافر ال�سوابط الآتية :

1 - اأن تكون القطعة امل�ستحدثة متوافقة مع طبيعة املوقع . 

مراعاة  �سريطة  لها  املجاورة  القطع  مع  متنا�سبة  امل�ستحدثة  القطعة  تكون  اأن   -  2

املعدلت واملعايري التخطيطية . 

واملرافق  اخلدمات  وخطوط  والطرق  واجلبال  الأودية  باإحرامات  امل�سا�ض  عدم   -  3

الأرا�سي  تلك  خا�سة  وب�سفة   ، العامة  للمنفعة  املخ�س�سة  والفراغات  العامة 

املخ�س�سة للم�ساجد واحلدائق واملتنزهات العامة . 

املـــادة ) 9 (

يجوز تعديل �سكل قطــع الأرا�سـي جلعلهــا منتظمــة اأو اإزاحتهـــا لتفــادي التاأثيــر �سريطـــة 

توافر الآتي :

1- األ يتعار�ض التعديل مع قطع الأرا�سي املجاورة وانتظامها . 

2- األ يوؤثر على اخلدمات واملرافق العامة . 


