تعليمات تفصيل االستعماالت المتاحة ضمن فئات استعماالت األراضي
المحددة بموجب المخطط العام الستعماالت األراضي في منطقة العقبة ا القتصادية الخاصة
رقم ( )151لســنة ()2009
صاااادرة بموجاااب قااارار مجلااا مفوضاااي سااالطة منطقاااة العقباااة االقتصاااادية الخاصاااة رقاااـم ()1154
تـاريخ (  )2009/12/8استنادا ً للبند ( )3مان الفقارة ( ) مان الماادة ( )51مان نااام التناايم وتارخي
اإلعمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة 2004
المادة (:)1
تساام ه هاالت التعليمااات م تعليمااات تفصاايل االسااتعماالت المتاحااة حسااب فئااات التقساايمات التنايميااة
لأل راضي المحددة بموجب المخطط العام الستعماالت األراضي في منطقة العقبة االقتصادية الخاصاةم
ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (:)2
يكون للكلمـــات والعبــارات التاليـة حيثما وردت في هلت التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة
( )2من ناام التنايم وترخي اإلعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة و كما يلي ما لم تدل
القرينه عله غير للك .
القانون
الناام
التعليمات
المنطقة
السلطة
المجلـ
الجهة المنامة
الجهة المرخصة

 :قانون منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة.
 :نااااام التناااايم وتااارخي اإلعماااار قاااي منطقاااة العقباااة االقتصاااادية الخاصاااة
رقم ( )32لسنة 2004
 :تعليماااات تفصااايل االساااتعماالت المتاحاااة حساااب فئاااات التقسااايمات التنايمياااة
لألراضي المحاددة بموجاب المخطاط العاام الساتعماالت األراضاي فاي منطقاة
العقبة االقتصادية الخاصة.
 :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :مجل المفوضين في السلطة
 :الجهااة المخولااة فااي الساالطة بمعاااداد المخططااات التنايميااة لمنطقااة التناااايم
ومراقبة تنفيلها وفقا ألحكام القانون وقانون التنايم و الناام وهلت التعليمات.
 :المجلا باعتبااارت لجنااة التنااايم اللوائيااة والمحليااة و لجنااة خاصااة يشااكلها
المجل وفق حكام القانون تكاون مخولاة بمتابعاة تارخي اإلعماار وضابطه
و المراقباااة الةحقاااة علاااه منهاااا وتطبياااق حكاااام القاااانون وقاااانون التناااايم
والناام والتعليمات وقرارات المجل الصادرة بمقتضات.

المادة ( :) 3هداف التعليمات:
تهدف هلت التعليمات اله ترسيخ داة التخطيط الرئيسية المستخدمة في تنفيل مبادئ المخطط العام
الستعماالت األراضي المعتمدة و التعريف بالسياسة التنايمية لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة والل
سيساهم في تشكيل البيئة المبنية للمنطقة من خةل توجيه المخططين والمطورين عله نطاق واسع
عند إعداد مخططات التنايم التفصيلي.

المادة ( :)4التقسيم التنايمي:
وفقا ً للمخطط العام الستعماالت األراضي المعتمد تم تقسيم كامل األراضي في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة اله مناطق تنايمية لات استعماالت مختلفة لتوجيه وتساريع عملياة التطاوير والتارخي أل
نشاط ضمن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وسيتم ضمن هلت التعليمات وصاف كال منطقاة تنايمياة
وتحديد قائمة استعماالتها العامة المسموح بها ضمن نطااق حادود منطقاة التناايم وقائماة االساتعماالت
الخاصة والتي تكمل االستعماالت العامة وتتطلب موافقة خاصة من مجل المفوضين.
المادة ( :)5فئات التقسيما ت التنايمة لألراضي:
تعتمااد هاالت التعليمااات فئااات التقساايمات التنايميااة لألراضااي المعتماادة فااي المخطااط العااام السااتعماالت
األراضي في المنطقة والبالغ عددها ( ) 16ستة عشر فئة ومنها تجاأ التقسايمات التنايمياة لةساتعمال
السكني والتجار والمتعدد االستعمال اله فئات تنايم فرعية ] الملحق رقم ( )1يحدد فئات التقسيمات
التنايمية والرموأ المستخدمة في مخططات التنايم العامة [.
 1 – 5منطقة تنايم سكني:
يقسم التنايم السكني اله ثةثة فئات فرعية ضامن المنطقاة وتقاا الفئاات الساكنية بالوحادات
السكنية لكال (1000م ) 2والوحادة الساكنية تسااو مسااحة ساكنية لعائلاة واحادةو ويمكان بناا
عدد من الوحدات السكنية عله قطعة األرض الواحدة بحيا ال يتعاد العادد الكثافاة الساكانية
المسموح بها في القطعة التنايمية.
 التقسااايم الساااكني لو الكثافاااة المتدنياااة :يااارخ فقاااط للوحااادات المنفصااالة للعائلاااة الواحااادةوتخص كل وحدة سكنية فيها عله قطعة رض واحدة تكون مملوكة ملكية خاصة ومستقلة
بكثافة سكنية نهائية ( 4وحدات1000 /م )2كحد قصه.
ب -التقساايم السااكني لو الكثافااة المتوسااطة :ياارخ
بكثافة سكنية ( 12وحدة1000/م.)2

للوحاادات المنفصاالة و المتصاالة و الشااقق

ج -التقسااايم الساااكني لو الكثافاااة المرتفعاااة :يااارخ للوحااادات المنف صااالة و المتصااالة و الشاااقق
بكثافة سكنية ( 24وحدة1000/م )2في حدت األقصه.

 1-1 – 5االستعماالت العامة:
-

وحدات سكنية منفصلة و متصلة و شقق سكنية لعائلة واحدة و عدة عائةت.
المنااااطق الطبيعياااة والخضااارا مثااال المتنأهاااات والمةعاااب والمنااااطق الترفيهياااة
الخارجية.
مواق ف السيارات وتشمل الكراجات ومواقف السيارات الماللة.

-

إنشا ات التاليل وغرف الخأينو غرفة السطح وغرفة الحار
والبنا الفرعي.
ماكن العبادات الدينية.

وإنشا ات االستجمام

 2-1 – 5االستعماالت الخاصة:
يجب ن تقترن االستعماالت الخاصة التالياة المصارح بهاا ضامن المنااطق التنايمياة بموافقاة المجلا
المستندة اله تنسيب مديرية التخطيط والدراسات.
 المحةت التجارية الخاصة باألطعمة والمستلأمات المنألية والعناية الشخصية. خدمات العناية باألطفال مثل دور الحضانة. االستعماالت المجتمعية بما فيها المنامات غير الحكومية. استعماالت االستجمام. الشقق الفندقية . العيادات الطبية المدار . -الخدمات العامة ( مراكأ المعلومات والمرافق البلدية الخدمية)

 2 – 5منطقة تنايم منتجعات سياحية:
تصف هلت الفئة االستعماالت العامة والخاصة ضمن منطقة تنايم المنتجعات الساياحية والتاي تقاع فاي
مجملها ضمن فئة المشاريع الخاصة ويتوله المطور إعداد المخططاات التنايمياة التفصايلية المقترحاة
للمشروع وعرضها عله الجهة المنامة لرفع توصيتها اله المجل التخال القرار المناسب.
 1-2 – 5االستعماالت العامة:
-

الفنادق والنأل.
المطاعمو المقااهيو األمااكن التجارياة لبياع األطعماة والمساتلأمات المن ألياة والعناياة
الشخصية.
االسااتعمال السااكني لات الكثافااة المتدنيااة والمتوسااطة وفقااا للبنااد (  ) 1 - 5ماان هاالت
التعليمات.
محةت تجارية مرتبطة بالمنتجعات السكنية.
المناطق الطبيعية والمحميات.
ماكن االستجمام الخارجية.
المنتأهات والمةعب العامة والشواطئ العامة.
مواقف الس يارات بما فيها كراجات السيارات ومواقف السيارات غير المكشوفة.
خدمات العناية باألطفال ودور الحضانة.
المراكأ الثقافية والتاريخية والمتاحف.
ماكن العبادات الدينية.
ماكن الخدمات العامة مثل مراكأ المعلومات والمرافق البلدية.
االستخدامات اإلضافية مثل غرف الحار الواقعاة علاه المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات التاليل والخأين ووحدات المنافع العامة.

 2-2 – 5االستعماالت الخاصة:
-

االستعماالت المجتمعية بما في للك المنامات غير الحكومية.
محطات الوقود.
مرافق ترفيهية مثل مدينة األلعاب و السينما.
مواقف السيارات التجارية ( ماكن وقوف السيارات مقابل األجر).
مراكأ عقد المؤتمرات.
المكاتب التجارية.
المدار والكليات والجامعات العامة والخاصة.
الخدمات الطبية.
النواد الخاصة بما فيها الجولف والسباحة والغط .
محطات تحلية الميات وتخأينها وتوأيعها.
وحدة معالجة الميات العادمة.
مرافق مراقبة تصريف الميات.
مرافق تشغيل الطاقة والميات والصرف الصحي واالتصاالت والغاأ.
المباني التي يأيد ارتفاعها عن قصه ارتفاع محدد لمنطقة التنايم.

 3 – 5منطقة تنايم سياحي حضر :
 1-3 – 5االستعماالت العامة:
 الفنادق والنأل. محااةت البيااع بالتجأئااة والمراك ا أ التجاريااة والمجمعااات التجاريااة والسااوبر مارك ا تومحةت التموين.
 المطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات الخفيفة. االستعمال السكني ل الكثافة المتدنية والمتوسطة والمرتفعة. مراكأ العناية باألطفال ودور الحضانة. المراكأ الثقافية والتاريخية والمتاحف. المناطق الطبيعية.ماااك ن االسااتجمام الخارجيااة والمتنأهااات والمةعااب والشااواطئ العامااة والساااحات
العامة.
 مواقف السيارات والكراجات ومواقف السيارات غير المكشوفة. مرافق العبادات الدينية. المرافق الترفيهية مثل السينما.ماكن االجتماعات والمعارض.
 النواد الخاصة بما فيها الجولف والغط .ماكن الخدمات العامة مثل مركأ المعلومات والخدمات البلدية.
 االسااتخدامات اإلضاااافية لةساااتجمام وإنشاااا ات التاليااال والخاااأين ووحااادات المناااافعالعامة.
 2-3 – 5االستعماالت الخاصة:

-

االستعماالت المجتمعية ( العيادات الصحية والمرافق االجتماعية وخدمات الطوارئ).
المكاتب التجارية وم راكأ األعمال.
مرافق ترفيهية مثل مدينة األلعاب و السينما.
مدينة لعاب ترفيهية.
مراكأ النقل ( محطات الحافةت والسيارات).

 4 – 5منطقة تنايم متعدد االستعماالت:
تهدف هلت الفئة من االستعماالت التنايمية اله تشجيع وجود اساتخدامات حضارية متنوعاة فاي مااكن
استراتيجية من المدينة مثل المداخل الرئيسيةو ويجاب تاوفير كثار مان واحاد مان االساتخدامات العاماة
والخاصة الواردة تاليا ً مجتمعين كحد دنه بحي تأداد هلت االستعماالت كلما اتساعت المسااحة حساب
موافقة المجل المستندة اله تنسيب الجهة المنامة.
 1-4 – 5االستعماالت العامة:
-

المكاتب التجارية.
المحةت التجارية.
المطاعم والمقاهي ومحةت بيع الوجبات الخفيفة.
التجار السياحي.
المرافق الثقافية والتاريخية والمتاحف.
المدار الخاصة والحكومية والخدمات االجتماعية والعناية الطبية.
الفنادق والنأل.
الوحدات السكانية بكثافة عاليةو متوسطةو متدنية.
مر كأ الأوار والخدمات البلدية.
ماكن االستجمام الخارجية.
المتنأهات والساحات العامة و ماكن التنأت.
المناطق الطبيعية واألماكن المفتوحة.
مواقف السيارات بما فيها مناطق الوقوف الماللة.
مواقف السيارات التجارية.
ماكن العبادة الدينية.
مراكأ العناية باألطفال ودور الح ضانة.
قاعات المعارض ومراكأ العرض.
محةت البيع المخفض.
مراكأ التدريب والمؤتمرات.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات التاليل والخأين ووحدات المنافع العامة ومحطات الخدمة.

 2-4 – 5االستعماالت الخاصة:
-

النواد والمسارح والسينما.

-

النواد الخاصة وتشمل برك السباحة والغط والجولف.
المجمعات التجارية والتقنية والمستودعات والتوأيع.
االستعماالت المؤقتة ( النشاطات الخاصة والةفتات والتخأين).
مراكأ النقل ( محطات الحافةت ومحطات السيارات).

 5 – 5منطقة تنايم تجا ر :
تقسم هالت الفئاة إلاه ثةثاة قساامو االساتعماالت التجارياة متدنياة الكثافاة واالساتعمال التجاار متوساط
الكثافة واالستعمال التجار مرتفع الكثافة وتخضع توأيع الكثافاات فاي المنطقاة التجارياة الاه موافقاة
مجل المفوضين عله مخططات التنايم التفصيلي.
 1-5 – 5االستعماالت العامة:
-

المحةت التجارية.
المراكأ التجارية وقاعات التسويق التجار .
السوبر مارك ت.
المخاأن.
محةت البيع المخفض.
المطاعم والمقاهي ومحةت بيع الوجبات الخفيفة.
التجار السياحي.
المكاتب التجارية.
الوحاادات السااكانية فااي المباااني التااي تحتااو علااه اسااتعماالت تجاريااة علااه مس اتو
الشارع.
االستعماالت الحكومية /المجتمعية /اإلدارية.
المراكأ الثقافية /التاريخية /المتاحف.
مواقف السيارات باألجرة.
المتنأهات والساحات العامة.
المناطق الطبيعية.
مراكأ العبادات الدينية.
مراكأ التدريب ومراكأ االجتماعات.
المراكأ الطبية ( العيادات الطبية وخدمات الطوارئ).
مرافق الخدمات العامة.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات التاليل والخأين ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.

 2-5 – 5االستعماالت الخاصة:
-

مراكأ المؤتمرات واالجتماعات والعرض.
محطات الوقود.
مراكأ النقل ( محطات الحافةت والسيارات).
وكاالت تأجير السيارات.

 6 – 5منطقة تنايم حكومية وخدمات مجتمعية وإدارية:
تهاادف هاالت الفئااة ماان التقساايمات التنايميااة الااه اسااتيعاب وتجميااع المؤسسااات الحكوميااة واالجتماعيااة
واإلدارية والتربوية التي تتطلب مساحات كبيرة في المناطق المخصصة.

 1-6 – 5االستعماالت العامة:
-

مراكأ الخدمة االجتماعية المحلية واإلقليمية والمكاتب والمرافق الحكومية.
مراكأ األمن ومرافق خدمات اإلسناد.
مرافق األشغال العامة والمساندة لها.
االستخدامات العسكرية.
المراكأ الطبية والمستشفيات وخدما ت التمريض.
المنامات غير الحكومية غير الربحية.
مراكأ رعاية األيتام والمراكأ الخدمية االجتماعية.
المدار والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.
المدار المهنية ومراكأ التدريب والمؤتمرات.
المراكأ التاريخية والثقافية والمتاحف.
المناطق الطبيعية والمحميات المفتوحة.
المتنأهات والمةعب العامة.
مواقف السيارات والمواقف الماللة.
مرافق العبادة الدينية.
المكتبات العامة.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات المعرشات والتخأين ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.

 2-6 – 5االستعماالت الخاصة:
-

مراكأ الرعاية النفسية.
مراكأ الحجر الصحي.
مراكأ النقل للحافةت والسيارات.
المحةت التجارية
المراكأ الخدماتية التجارية.

 7 – 5منطقة تنايم صناعات خفيفة:
 1-7 – 5االستعماالت العامة:
-

مراكأ التجميع التقنية ومراكأ األقمشة والتوأيع والمعالجة.
الصناعات الغلائية وتعبئتها.
البح العلمي والتقني والتنمية واالختبارات.
مرافق تجارة الجملة والمعارض.
مرافق المستودعات المغلقة والخارجية ومراكأ التوأيع.
مرافق اإلصةح والصيانة.
مكاتب اإلسناد وخدمات األعمال المساندة.
خدمات البيطرة.
مرافق المنافع العامة الخفيفة.
مرافق بيع المعدات الثقيلة وصيانتها.
مرافق التدريب ومراكأ المؤتمرات.
مرافق العبادات الدينية.

-

المناطق الطبيعية والمناطق المفتوحة.
مرافق الخدمات الطبية ( العيادات ومراكأ الطوارئ).
محطات الوقود.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات المعرشات والتخأين ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.

 2-7 – 5االستعماالت الخاصة:
 خدمات رعاية األطفال ودور الحضانة. مرافق سكن العمال. مرافق المطاعم والمحةت التجارية.حواش الماشية والمسالخ.
 مرافق إصةح وصيانة السيارات. مرافااق الساايارات الكبياارة مثاال الشاااحنات والمقطااورات والعربااات الخاصااة وعرباااتالترفيه.
 خدمات النقل البر الخارجي. االستعماالت المسموح بها في فئة تنايم المنافع. 8 – 5منطقة تنايم صناعات ثقيلة:
تقااع منطقااة تنااايم الصااناعات الثقيلااة جنااوب منطقااة العقبااة االقتصااادية الخاصااة وتهاادف الااه تااوفير
متطلبات الموقع الخاصة باستعماالت الصناعات الثقيلة التي تنتج تلوثا ً و ضجيجا ً و إأعاجا ال يتة م
مع متطلباات األحياا المدنياة .ويتطلاب تطاوير هالت الفئاة مان األراضاي وجاود مبااني وإنشاا ات لات
ارتفاعات وحجوم مختلفة مع نوع الصناعات المقترح.
 1-8 – 5االستعماالت العامة:
-

مراكأ الصاناعة واإلنتااج والتجمياع والمعالجاة والتوأياع بحيا تتوافاق ماع الشاروط
والمعايير البيئية المعتمدة من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
مرافق البح العلمي والتقني والتنمية واالختبارات.
مرافق المستودعات المغلقة والتوأيع.
تخأين السائب ومعالجة الموارد المعدنية والموارد غير القابلة لةشتعال.
مرافق اإلصةح والصيانة.
مرافق استخراج المعادن.
مرافق اإلسناد وخدمات األعمال المساندة.
مرافق العناية الطبية ( العيادات الصحية ومراكأ الطوارئ).
مراكأ االستجمام.
مرافق العيادات الدينية.
المناطق الطبيعية والمجتمعات المفتوح.
مواقف السيارات بما فيها معرشات التاليل.
االستخدامات اإلضاافية مثال بياوت الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات المعرشات والتخأين ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.
مواقف السيارات الكبيرة ( الشاحنات والمقطورات والأوارق والسيارات الخاصة ).
مرافق خدمات شاحنات النقل البر .
االستعماالت المسموح بها في منطقة تنايم المنافع العامة.

 2-8 – 5االستعماالت الخاصة:
-

االستعماالت المسموح بها في التقسيم التنايمي للصناعات الخفيفة.
حواش الماشية والمسالخ.
ماكن تخأين المواد السائبة ومعالجة المواد القابلة لةشتعال.
المحةت التجارية وخدمات المطاعم.
محطات الوقود.
مرافااق الخاادمات الثقيلااة ( إنتاااج الطاقااةو معالجااة الصاارف الصااحيو تحليااة المياااتو
االتصاالتو توأيع الغاأ ).
سكن العمال.
االستعماالت المؤقتة.

 9 – 5منطقة تنايم لمرافق مينا  /مطار /سكة حديد:
 1-9 – 5االستعماالت العامة:
-

مرافق عمليات النقل الجو والصيانة والتأويد والخدمات المساندة.
مرافق مراسي السفن ومرافق محطات المسافرين والخدمات المساندة.
مرافق محطات القطارات والصيانة واإلمداد والخدمات المساندة.
مرافق خدمات الشحن الجو المباشرة من المدارج.
مرافق خدمة الصناعات الجوية والخدمات المساندة.
المستودعات المسقوفة والتوأيع.
التخأين السائب والتوأيع.
تخأين المواد المفتوح والسيارات.
مرافق األعمال البحرية وصيانتها وإصةحها والخدمات المساندة لها.
الخدمات السياحية والخدمات المساندة لها.
مكاتب الخدمة المساندة.
مرافق الخدمات الجمركية.
مرافق اإلطفا والدفاع المدني والطوارئ.
العناية الطبية ( العيادات الصحية والطوارئ).
مرافق االستجمام.
مرافق العبادات الدينية.
المناطق الطبيعية والمجمعات المفتوحة.
مواقف السيارات بما فيها معرشات التاليل.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةساااتجمام وإنشاااا ات والمعرشاااا ت والتخاااأين ومحطاااات الخدماااة ووحااادات المناااافع
العامة.

 2-9 – 5االستعماالت الخاصة:
-

االستعماالت المسموح بها في فئة التقسيم التنايمي للصناعات الخفيفة.
االستعماالت المسموح بها في فئة التقسيم التنايمي الستعماالت المنافع.
مرافق تجميع الحيوانات والمسالخ.
مرافق تخأين وتوأيع المواد القابلة لةشتعال.

-

مواقاااف الساااايارات الكبياااارة ( الشاااااحنات والمقطااااوراتو و الطااااائرات والساااايارات
الخاصة).
االستعماالت العسكرية.
االستعماالت المؤقتة.

 10 – 5منطقة تنايم منافع عامة:
 1-10 – 5االستعماالت العامة:
-

مرافق إنتاج وتوأيع الطاقة.
مرافق تحلية الميات وتخأينها وتوأيعها.
مرافق معالجة الصرف الصحي والتوأيع.
مرافق مقاسم االتصاالت والتوأيع.
مرافق توأيع الغاأ.
مرافق شبكة الميات والصرف الصحي.
مرافق تشغيل الطاقة والميات والصر ف الصحي واالتصاالت والوقود وشبكة الميات.
مكاتب اإلسناد.
مرافق اإلصةح والصيانة.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةساااتجمام وإنشاااا ات والمعرشاااا ت والتخاااأين ومحطاااات الخدماااة ووحااادات المناااافع
العامة.

 2-10 – 5االستعماالت الخاصة:
-

مرافق تخأين المواد السائبة والقابلة لةشتعال.
االستعماالت المؤقتة.

 11 – 5منطقة تنايم استخدامات خاصة:
 1-11 – 5االستعماالت العامة:
 استعماالت خاصة. -استعماالت خاصة بالدفاع الوطني.

 12 – 5منطقة تنايم خضرا  /مفتوحة /ترويحية:
 1-12 – 5االستعماالت العامة:
-

المناطق المفتوحة والطبيعية.
االستخدامات اإلضافية مثال غارف الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةستجمام وإنشا ات المعرشات والتخأين ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.

 2-12 – 5االستعماالت الخاصة:
-

المتن أهات والمةعب ومناطق االستجمام الخارجي.
مواقف السيارات بما فيها المواقف الماللة.
نشاطات ناقلة عله حواف منطقة متةئمة مع التقسيمات التنايمية المحيطة.
مرافق االستجمام.
المرافق الرياضية.
الخدمات العامةو مراكأ الأوار.
االستعماالت المؤقتة.

 13 – 5منطقة تنايم محمية طبيعية:
 1-13 – 5االستعماالت العامة:
-

المناطق المفتوحة والطبيعية.
االستخدامات اإلضاافية مثال بياوت الحار الواقعاة عناد المادخل والمرافاق المسااعدة
لةساااتجمام وإنشاااا ات والمعرشاااا ت والتخاااأين ومحطاااات الخدماااة ووحااادات المناااافع
العامة.

 14 – 5منطقة تنايم تطوير مستقبلي:
 1-14 – 5االستعماالت العامة:
تحجااأ هاالت المنطقااة للتطااوير المسااتقبليو وال يساامح باامجرا تطااوير عليهااا إال بعااد ن يعاااد تنايمهااا
وتقسيمها بموافقة مجلا المفوضاين علاه ملحاق خاا يرفاق باالمخطط العاام الساتعماالت األراضاي
المعتمد للمنطقة.
 15 – 5منطقة تنايم لوجستي:
تهدف هلت الفئة من االستعماالت التنايمية اله تشجيع وجود استخدامات لوجستية متنوعة في ماكن
استراتيجية من المدينة مثل الطريق الخلفي وبالقرب من الموانئو والمناطق الصناعية وتهدف اله
توفير متطلبات الموقع الخاصة باالستعماالت اللوجستية التي تحتاجها الموانئ وما يرتبط بها من
نشاطات مساندة وداعمة .ويتطلب تطوير هلت الفئة من األراضي وجود مباني وإنشا ات لات
ارتفاعات وحجوم مختلفة مع نوع الصناعات والخدمات المقترح وحسب موافقة المجل المستندة
اله تنسيب الجهة المنامة.
 1-15– 5االستعماالت العامة:
-

مراكأ الصناعة واإلنتاج والتجميع والمعالجة والتوأيع
بحي تتوافق مع الشروط والمعايير البيئية المعتمدة من
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
مرافق البح العلمي والتقني والتنمية واالختبارات.
مرافق المستودعات المغلقة والتوأيع.

-

تخأين السائب ومعالجة الموارد المعدنية والموارد غير
القابلة لةشتعال.
مرافق اإلصةح والصيانة.
مرافق اإلسناد وخدما ت األعمال المساندة.
مرافق العناية الطبية ( العيادات الصحية ومراكأ الطوارئ).
مواقف السيارات بما فيها معرشات التاليل.
االستخدامات اإلضافية مثل بيوت الحر الواقعة عند
المدخل والمرافق المساعدة لةستجمام وإنشا ات المعرشات
والتخأين ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.
مواقف السيارات الكبيرة ( الشاحنات والمقطورات
والأوارق والسيارات الخاصة ).
مرافق خدمات شاحنات النقل البر .
مرافق التدريب ومراكأ المؤتمرات.
مرافق العبادات الدينية.
االستعماالت المسموح بها في منطقة تنايم المنافع العامة.

 2-15 – 5االستعماالت الخاصة:
-

االستعماالت المسموح بها في التقسيم التنايمي للصناعات
الخفيفة.
ماكن تخأين المواد السائبة ومعالجة المواد القابلة
لةشتعال.
المحةت التجارية وخدمات المطاعم.
محطات الوقود.
مرافق الخدمات الثقيلة ( إنتاج الطاقةو معالجة الصرف
الصحيو تحلية المياتو االتصاالتو تو أيع الغاأ ).
سكن العمال.
االستعماالت المؤقتة.

 16 – 5منطقة تنايم شواطئ عامة:
تهدف هلت الفئة من االستعماالت التنايمية اله توفير متطلبات االستعماالت الترفيهية التي يحتاجها
سكان العقبة والأائر لهلت المدينة الشاطئية بما تمتاأ به من مواقع فريدة لممارسة الرياضات المائية
عله اختةف اشكالها وما يرتبط بها من نشاطات مساندة وداعمة .ويتطلب تطوير هلت الفئة من
األراضي وجود إنشا ات ومرافق خاصة وخدمات تشرف عليها السلطة لضمان شبه مجانية
االستعمال بما يضمن حق لكل مواطن باالستمتاع بالشاطئ ضمن مستو خدمات مناسبة وحسب
موافقة المجل المستندة اله تنسيب الجهة المنامة.
 1-16– 5االستعماالت العامة:
-

المناطق المفتوحة والطبيعية.

-

االستخدامات اإلضافية مثل غرف الحر الواقعة عند
المدخل والمرافق المساعدة لةستجمام وإنشا ات المعرشات
ومحطات الخدمة ووحدات المنافع العامة.

 2-16 – 5االستعماالت الخاصة:
-

المتنأهات والمةعب ومناطق االستجمام الخارجي.
مواقف السيارات بما فيها المواقف الماللة.
مرافق االستجمام.
المرافق الرياضية.
الخدمات العامةو مراكأ الأوار.
مرافق العناية الطبية (مراكأ الطوارئ).
االستعماالت المؤقتة.
المهند حسني بو غيدا
رئي مجل مفوضي سلطة
منطقة
العقبة اإلقتصادية الخاصة

