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ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éµ°SE’G IQGRh 
…QGRh QGô```b

2023/49 º``bQ
 ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éµ°SE’G IQGRh Ëó!àd á«ª«¶æàdG áëFÓdG QGó°UEÉH
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµeh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG "ÓN øe É¡JÉeóN ¢†©H

ا�شتنادا اإ القانون املا ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47،

واإ قانون املعامالت املدنية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/29،

واإ املر�شوم ال�شلطاين رقم 2016/27 باإ�شدار قانون تنظيم عمل املكاتب اإل�شت�شارية الهند�شية،

واإ نظام اجلهاز اإلإداري للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/75،

واإ املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/93 بتعديل م�شمى وزارة اإلإ�شكــان اإلــى وزارة اإلإ�شكــان 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�شا�شاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإ الالئحة التنظيمية ل�شوابط تخطيط اإلأرا�شي ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2013/53،

واإ موافقـة وزارة املاليــــة،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

Qô```!`J
#`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية لتقدمي وزارة اإلإ�شكان والتخطيط العمراين بع�ض خدماتها 

من خالل املكاتب الهند�شية ومكاتب اإل�شت�شارات الهند�شية، املرفقة.

á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�شره.

`g1444 ¿É``````````Ñ©°T øe 22 :»`a  Qó°U
 $2023 ¢SQÉ````````````e øe 15 :%`````aGƒŸG

»&«©°ûdG 'QÉÑe øH ó«©°S øH ¿ÉØ&N .O
وزيـــر اإلإ�شكــان والتخطيـــط العمرانـــــي

-15-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

 ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éµ°SE’G IQGRh Ëó!àd á«ª«¶æàdG áëFÓdG
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµeh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG "ÓN øe É¡JÉeóN ¢†©H

( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيــق اأحكـام هــذه الالئحــة يكـــون للكلمــات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�شو�ض 

عليه فـي قانون تنظيم عمل املكاتب اإل�شت�شارية الهند�شية، كما يكون للكلمات والعبارات 

اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ض �شياق الن�ض معنى اآخر

 :IQGRƒ`````dG
وزارة اإلإ�شكان والتخطيط العمراين.

 :á`jôjóŸG
املديريات العامة لالإ�شكان والتخطيط العمراين فـي املحافظات. 

 :á````æé&dG
اللجنة املن�شو�ض عليها فـي املادة )5( من هذه الالئحة.

 :Ö````JÉµŸG
املكاتب الهند�شية ومكاتب اإل�شت�شارات الهند�شية احلا�شلة على ال�شهادة.

 :IOÉ``¡°ûdG
الوزارة للمكاتب الهند�شية ومكاتـــب  التق�شيم اإلإداري املخت�ض فـي  املوافقة ال�شادرة من 

اإل�شت�شـــارات الهند�شيـــة لتقديــم بع�ض خدمات الوزارة فـي جما التخطيط وامل�شاحة.

 :äÉeóÿG
اأعمال التخطيط وامل�شاحة التي تقدمها الوزارة من خالل املكاتب، وفقا إلأحكام هذه الالئحة.

( 2 ) IOÉ``ŸG
تتو الوزارة تقدمي خدماتها فـي جما التخطيط وامل�شاحة لطالبيها من خالل املكاتب، 

وذلك وفقا لل�شرو واإلإجراءات املن�شو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

( 3 ) IOÉ``ŸG
اإإل بعد احل�شول  الالئحة  فـي هذه  املن�شو�ض عليها  للمكاتب تقدمي اخلدمات  إل يجوز 

على ال�شهادة.
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( 4 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب احل�شول على ال�شهادة من املمثل القانوين للمكتب عرب من�شة الوزارة اإلإلكرتونية، 

مرفقا به امل�شتندات اإلآتية 

1 - ما يفـيد �شفة مقدم الطلب.

2 - ن�شخة من الرتخي�ض ال�شادر للمكتب من اجلهة اإلإدارية املخت�شة ملزاولة ن�شا 

اإل�شت�شارات الهند�شية.

3 - ن�شخة من ال�شجل التجاري للمكتب �شارية املفعول.

4 - �شهادة تفـيد اإلنت�شاب لغرفة جتارة و�شناعة عمان �شارية املفعول.

5 - ن�شخــة من الرتخيــ�ض البلــدي ال�شــــادر للمكتب اأو ن�شخــة من �شنــد ملكيــة مقــره 

اأو عقد اإيجاره.

ة الوطنية  6 - ن�شخـــة من رخــ�ض اإلأجهزة امل�شاحية اخلا�شة باملكتب املعتمدة من الهي

للم�شاحة.

7 - ك�شف بالقو العاملة الوطنية والوافدة امل�شجلة، العاملة فـي املكتب. 

 - ال�شيـــرة الذاتيــــة واخلبـــرات ال�شابقـــة للمهند�شــني والفنيــني العاملني فـي املكتب 

فـي جما التخطيط وامل�شاحة.

( 5 ) IOÉ``ŸG
تخت�ض بالبت فـي طلبات احل�شول على ال�شهادة جلنة فـي الوزارة، ت�شكل بقرار من الوزير، 

برئا�شة وكيل الوزارة للتخطيط العمراين اأو من يفو�شه، وع�شوية كل من

-  مدير عام نظم املعلومات اجلغرافـية.

- مديـــــــر عـــــــام التخطيـــــــط العمرانــــي.

-  مديــــــر عــــــام التطويـــــر والدرا�شـــــــات.

-  مديـــر عــام ال�شــوؤون اإلإداريــة واملالية.

- مديــــر الدائــــرة القانونيـــــة                                                                ع�شوا ومقررا.

وي�شدر بنظام عمل اللجنة قرار من الوزير.
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( 6 ) IOÉ``ŸG
تاري  يوما من  )30( ثالثني  اإليها خالل  املقدمة  الطلبات  فـي  البت  اللجنة  على  يجب 

ها، واإخطار مقدم الطلب بالقرار باأي و�شيلة، ومنها الو�شائل اإلإلكرتونية، ويعترب  تقد

م�شي هذا امليعاد دون رد قرارا بالرف�ض.

اللجنة خالل )30( ثالثني  اإ  الرف�ض بطلب يقدم  التظلـــم مــن قرار  الطلـــب  وملقـــدم 

يوما من اليوم التا لتاري اإخطاره بالقرار، اأو من اليوم التا مل�شي )30( ثالثني يوما 

من تاري تقدمي الطلب دون رد، بح�شب اإلأحوال.

( 7 ) IOÉ``ŸG
يجب ت�شليم ال�شهادة ملقدم الطلب خالل )7( �شبعة اأيام عمل من تاري �شدور قرار اللجنة 

باملوافقة.

( 8 ) IOÉ``ŸG
تلتزم املكاتب باإلآتي

فـــــي جمالــــي  املتخ�ش�شـــني  والفنيـــني  املهند�شـــني  مـــن  املنا�شـــــب  العـــدد  توفـيـــر   -  1

التخطيــط وامل�شاحــة. 

از معامالت التخطيط وامل�شاحة  2 - �شراء خرائط املخططات املعتمدة الالزمة إلإ

وحتديثها ب�شكل دوري من الوزارة.

اهر فـي مقر  املكتب، تبني بو�شوح وعلى وجه  3 - و�شع لوحة )بحجم A1 ( فـي مكان 

الدقة قيمة ر�شوم اخلدمات التي تقدمها الوزارة من خالل املكتب.

.)TOTAL STATION( باإلإ�شافة اإ اأجهزة امل�ش )GNSS( 4 - ا�شتخدام اأجهزة امل�ش

5 - عدم ا�شتخدام اأجهزة امل�ش اليدوي كجهاز )Navigation GPS( فـي اأعمال امل�ش 

امليداين مطلقا وإلأي �شبب. 

6 - ا�شتخدام اإل�شتمـارة املعــدة من الــوزارة لتقدمي اخلدمة، واعتمادها من حمطة 

اخلدمة املوحدة فـي الوزارة.

از اخلدمة وفقا لدليل اخلدمات املعتمد من الوزارة. 7 - املواعيد املحددة إلإ
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8 - احلفا على �شرية بيانات ومعلومات طالبي اخلدمة.

9 - ت�شليم طالب اخلدمة ما يفـيد ت�شلم اإلأوراق وامل�شتندات ذات ال�شلة منه.

10 - تقدمي اخلدمات لطالبيها فـي جميع وإليات املحافظة دون متييز.

11 - اأحكام القوانني ذات ال�شلة املعمول بها باإلإ�شافة اإ اأحكام هذه الالئحة.

( 9 ) IOÉ``ŸG
يحظر على املكاتب تقا�شي اأي مبال من طالب اخلدمة حتت اأي م�شمى.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجــوز للجنــة - فـي حالــة خمالفــة املكتــب اأحــكام املواد )8(، )9(، )12( من هذه الالئحة - 

توقيع اأي من اجلزاءات اإلإدارية اإلآتية

1 - توجيه اإنذار كتابي.

2 - وقف ال�شهادة حلني اإزالة اأ�شباب املخالفة.

3 - اإلغاء ال�شهادة مع حرمان املكتب من تقدمي خدمات التخطيط وامل�شاحة ملدة )2( 

وجب قرار م�شبب. عامني، وذلك فـي حالة املخالفات اجل�شيمة، و

وفـي جميع اإلأحوال، إل يجوز وقف ال�شهادة اأو اإلغاوؤها اإإل بعد اإخطار املكتب باملخالفة باأي 

امليعاد  اأ�شبابها، وانق�شاء هذا  الو�شائل اإلإلكرتونية، وحتديد ميعاد إلإزالة  و�شيلة، ومنها 

دون اإزالتها. 

( 11 ) IOÉ``ŸG
تعترب املخالفات التي يرتكبها املكتب ج�شيمة فـي اإلأحوال اإلآتية

1 - عمل رفع م�شاحي وت�شليم وو�شع عالئم بالتداخل مع قطع اإلأرا�شي املجاورة.

2 - اخلطـــاأ فــــي ت�شليـــم وو�شــع العالئـــم، وثبوت وجود فروقات فـي م�شاحات قطع 

اأثناء الرفع  اإلأرا�شي، وذلك نتيجة عدم اإللتـــزام بنـــقا التحـــكم املرجعية فـي 

التف�شيلي.

3 - عدم ت�شمني التقرير الفني عند الرفع امل�شاحي التف�شيلي جميع اإلإ�شغاإلت املوجودة 

فـي الواقع وعلى الطبيعة.

4 - عدم اإللتزام بت�شميم امل�شارات املت�شمنة جميع اخلدمات املرتبطة بقطعة اإلأر�ض 

واملعتمدة من الوزارة.
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5 - تعديل و�شع قطع اإلأرا�شي وتق�شيمها دون مراعاة خطو اخلدمات، واإحرامات 

الطرق، وجماري اإلأودية، واإلآبار وال�شواقي وغريها، والتداخل مع قطع اإلأرا�شي 

اإلأخر فـي املخطط املعتمد. 

فـي املديرية من مبا�شرة اأعمالهم املن�شو�ض عليها فـي  6 - منع اأو عدم متكني مو

املادة )17( من هذه الالئحة، اأو عدم تقدمي العون اأو امل�شاعدة لهم لتلك اإلأعمال.

( 12 ) IOÉ``ŸG
يجب على املكتب - فـي حال وجود اختالف بني كل من خرائط املخططات املعتمدة من 

امل�شاحي، والو�شع على الطبيعة - رف�ض تقدمي اخلدمة، واإعداد تقرير  الوزارة والر�شم 

ليزية، يو�ش فـيه نوع الرف�ض واأ�شبابه الفنية واآلية  فني مف�شل باللغتني العربية واإلإ

للوزارة، م�شفوعا  اإلإلكرتوين  املوقع  املديرية من خالل  اإ  معاجلته تخطيطيا، ورفعه 

بتقرير فني تف�شيلي.

( 13 ) IOÉ``ŸG
يكون املكتب م�شوؤوإل اأمام الغري وفقا إلأحكام قانون املعامالت املدنية امل�شار اإليه، عن اأي 

ار�شة اأعماله وفقا إلأحكام  نا�شبة  اأ�شرار ت�شيبه نتيجة خطاأ املكتب فـي اأثناء اأو ب�شبب اأو 

هذه الالئحة، وذلك دون اإلإخالل بحق الوزارة فـي الرجوع على املكتب باأي تعوي�شات قد 

يحكم بها عليه نتيجة ذلك.

( 14 ) IOÉ``ŸG
فـي اجلدول  املبني  النحو  لها على  املقررة  الر�شوم  كافة  �شداد  يجب على طالب اخلدمة 

املرفق بهذه الالئحة، وذلك من خالل املوقع اإلإلكرتوين للوزارة.

( 15 ) IOÉ``ŸG
اإ املكتب ودون  فـي حال تعذر تقدمي اخلدمة لطالبيها من خالل املكتب ل�شبب يرجع 

عذر مقبول، يجب على الوزارة رد الر�شوم لطالب اخلدمة، ويجوز للجنة فـي هذه احلالة 

ال�شوابط  راعاة  املكتب  على   )10( املادة  فـي  عليها  املن�شو�ض  اجلزاءات  من  اأي  توقيع 

واإلإجراءات املن�شو�ض عليها فـيها.
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( 16 ) IOÉ``ŸG
يجب على املكاتب رفع تقارير �شهرية للوزارة عن اخلدمات املنجزة من خاللها، تبني فـيها 

ازها. كل ما يتعلق بتلك اخلدمات، وعلى وجه اخل�شو�ض نوعها، وعددها، ومعدل فرتة اإ

( 17 ) IOÉ``ŸG
تتو املديرية الرقابة واملتابعة على اأعمال املكاتب، وذلك فـي نطاق اخت�شا�شها اجلغرافـي، 

واإلطالع  املكاتب،  مقار  دخول  الق�شائية  ال�شبطية  �شفة  املخولني  املديريــة  فــــي  وملو

ال�شلة باخلدمات، وذلك  الورقية واإلإلكرتونية ذات  على �شجالتها وم�شتنداتها وغريها 

للتحقق من مد التزامها باأحكام هذه الالئحة. 

ويجب على املديرية رفع تقارير �شهرية اإ اللجنة بنتيجة اأعمال الرقابة واملتابعة، وللجنة 

اتخاذ القرار اأو اإلإجراء املنا�شب فـي اإطار اخت�شا�شاتها. 

( 18 ) IOÉ``ŸG
تقدمي  م�شتو  ل�شوء  املكتب  �شد  ب�شكو  اللجنة  اإ  التقدم  اخلدمة  لطالبي  يجوز 

اخلدمة اأو إلأي �شبب اآخر، مرفقا بها امل�شتندات املوؤيدة، وعلى اللجنة البت فـيها خالل )30( 

ها، واإخطار �شاحب ال�شاأن باأي و�شيلة، ومن بينها الو�شائل  ثالثني يوما من تاري تقد

. اإلإلكرتونية، ويعترب م�شي هذا امليعاد دون رد رف�شا لل�شكو

( 19 ) IOÉ``ŸG
ها من خاللها، خ�شما  تلتزم الوزارة ب�شداد م�شتحقات املكاتب نظري كل خدمة مت تقد

مـــن اإجمالـــي الر�شوم املح�شلة نظري تلك اخلدمة، وذلك على النحو املبني فـي اجلدول 

املرفــق بهـــذه الالئحة، وفقا لالآلية التي ي�شدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة وزارة 

املالية.
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ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éµ°SE’G IQGRh Ëó!J $ƒ°SQ "hóL
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµeh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG "ÓN øe É¡JÉeóN ¢†©H 

$áeóÿG ´ƒf

 ‹ÉªLEG
 $ƒ°SôdG

 á!ëà°ùŸG
áeóN (µd

 %ëà°ùŸG
IQGRƒ&d

 ‹ÉªLEG øe 
 $ƒ°SôdG
á&°üëŸG

 (HÉ!ŸG
 %ëà°ùŸG

 Éª°üN ÖJÉµª&d
 ‹ÉªLEG øe

 $ƒ°SôdG
á!ëà°ùŸG

1

رفع م�شاحي 
تف�شيلي

لقطع اإلأرا�شي

امل�شاحة 
56 ر.ع 24 ر.ع  80 ر.عباملرت املربع

اأقل من 2.000

من 2.001 
اإ 5.000

91 ر.ع39 ر.ع  130 ر.ع

من 5.001
 اإ 10.000

108 ر.ع47 ر.ع155 ر.ع

من 10.001 
اإ 100.000

213 ر.ع92 ر.ع305 ر.ع

اأك 
من 100.000

353 ر.ع152 ر.ع505 ر.ع

2

تعديل
 قطع اإلأرا�شي 

املعتمدة

66 ر.ع29 ر.ع95 ر.عاأقل من 2.000

من 2.001
 اإ 5.000

101 ر.ع44 ر.ع145 ر.ع

من 5.001 
10.000 اإ

119 ر.ع51 ر.ع170 ر.ع

من 10.001
 اإ 100.000

224 ر.ع96 ر.ع320 ر.ع

اأك
 من 100.000 

364 ر.ع156 ر.ع520 ر.ع
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3

و�شع وت�شليم 
العالئم

لقطع اإلأرا�شي 
املعتمدة

7 ر.ع3 ر.ع10 ر.عاأقل من 2.000
من 2.001
 اإ 5.000

10 ر.ع5 ر.ع15 ر.ع

من 5.001
 اإ 10.000

14 ر.ع6 ر.ع20 ر.ع

من 10.001
 اإ 100.000

28 ر.ع12 ر.ع40 ر.ع

اأك 
من 100.000

70 ر.ع30 ر.ع100 ر.ع

4

دمج وف�شل 
وتق�شيم

 قطع اإلأرا�شي 
املعتمدة

من 1 
اإ  10 قطع

31 ر.ع14 ر.ع45 ر.ع

من 11
 اإ  20 قطعة

24 ر.ع11 ر.ع35 ر.ع

اأك
 من 20 قطعة

17 ر.ع8 ر.ع25 ر.ع

5

اإ�شدار �شهادة 
اإمتام تنفـيذ 

م�شارات 
اخلدمات

من �شفر
 اإ )1( كم

7 ر.ع3 ر.ع10 ر.ع

من )1( كم
 اإ )3( كم

14 ر.ع6 ر.ع20 ر.ع

اأك 
من )3( كم

20 ر.ع

6 ر.ع  %30 
من الر�شوم 

امل�شتحقة
 عن كل )1( كم 

اإ�شافـي

14 ر.ع  %70

من قيمة الر�شوم 
امل�شتحقة 

عن كل )1( كم 
اإ�شافـي

jÉJ™: جدول ر�شوم تقدمي وزارة اإلإ�شكان والتخطيط العمراين بع�ض خدماتها من خالل 
املكاتب الهند�شية ومكاتب اإل�شت�شارات الهند�شية
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