تعليمات رقم ( ) 63لسنة 2004
تعليمات متطلبات الوان ومواد التشطيبات الخارجية للمباني في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة
صادرة بموجب المادة  11من نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة وتعديالته رقم  32لسنة 2004
المادة 1
أ  .تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطلبات الوان ومواد التشطيبات الخارجية للمباني في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة رقم ( )63لسنة . 2004
ب .يتم العمل بمقتضى هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة ( )2من نظام
التنظيم وترخيص االعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون  :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
النظام  :نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة 2004
التعليمات  :تعليمات متطلبات ألوان ومواد التشطيبات الخارجية للمباني في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المنطقة  :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
السلطة  :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المجلس  :مجلس المفوضين في السلطة .
ال جهة المنظمة  :الجهة المخولة في السلطة باعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم ومراقبة تنفيذها وفقا
الحكام القانون وقانون التنظيم والنظام وهذه التعليمات .
الجهة المرخصة  :المجلس باعتباره لجنة التنظيم اللوائية والمحلية او أي لجنة خاصة يشكلها المجلس وفق
احكام القانون تكون مخولة بمتابعة ترخيص االعمار وضبطه المراقبة الالحقة على أي منها وتطبيق احكام
القانون وقانون التنظيم وهذا النظام وتعليمات قرارات المجلس الصادرة بمقتضاه .
المادة 3
اهداف التعليمات :
* الحفاظ على الطابع المتفرد للمنطقة وتكوين بيئة جاذبة من خالل مراعاة الخصائص البيئية .
* استقطاب مشاريع تطوير عالية الجودة وخالقة ومبتكرة تحترم الصفات المميزة للمنطقة بما يدعم الصالح
العام للمواطنين  ،ويحمي ويعزز االستثمارات القائمة بهدف رفع سوية المنطقة .
* مساعدة المستثمرين والمختصين في صناعة البناء والمطورين والمقيمين في المنطقة على تقديم مشاريع
تطوير منسجمة مع اهداف السلطة .
* تشكيل قاعدة بيانات توثيقية تستخدم لمراجعة الخطط والمشاريع التطويرية في المنطقة .
المادة 4
المشاريع الخاضعة لتطبيق التعليمات :
أ  .تطبق هذه التعليمات على ما يلي :
 .1جميع المشاريع الجديدة المقترحة او التي باشرت في التنفيذ ولم تباشر في اعمال التشطيبات الخارجية في
المنطقة  ،من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية .
 .2المشاريع التي يتم تغيير مظهرها الخارجي بشكل واضح  ،بما في ذلك تغيير المواد أو األلوان المستخدمة
في الواجهات  ،او تغيير ترتيب او تفاصيل النوافذ او االبواب  ،او احداث اضافات على بناء قائم  ،او اية
تعديالت اخرى تعتبرها السلطة رئيسية وذات تأثير مباشر على المحيط مع مراعاة احكام النظام .
 .3أي منشأ قائم يعتبر المجلس ان مواد و /او الوان التشطيبات الخارجية الخاصة به متنافرة بشكل كبير مع
البيئة المبنية او الطبيعية للمنطقة .

ب .ال تطبق هذه التعليمات بأثر رجعي على المباني القائمة باستثناء ما ورد في الفقرة  -أ  -مادة  )4وفي حال
تطبيق التعليمات على مبنى قائم  ،يمنح مالك المبنى مهلة يحددها المجلس بناء على تنسيب الجهة المرخصة ،
يقوم خاللها بتغيير مواد و /او الوان تشطيبات المبنى بما يتوافق مع التعليمات  ،ويلتزم المالك بالقيام بهذه
التغييرات على نفقته الخاصة او بالطريقة التي يقرها المجلس .
ج .يجوز للمجلس بناء على توصيات الجهة المنظمة في السلطة ان يستثني بعض مشاريع التطوير من متطلبات
التعليمات  ،وذلك وفقا لحجم المشروع او موقعه او الغرض منه او وفقا لمعايير هامة اخرى .
المادة 5
متطلبات مواد التشطيبات الخارجية للمباني :
أ.
 .1تراعى وتطبق المادة (( : )6متطلبات الوان التشطيبات الخارجية للمباني) متالزمة مع هذه المادة من
التعليمات .
 .2يجب ان تكون مواد التشطيبات الخارجية ذات درجة عالية من الجودة والمتانة  ،وان تستخدم بطريقة داللية
تحقق فكرة المشروع التصميمية وتعززها .
ب .مادة الحجر :
 . 1يسمح باستخدام الحجر غير المصقول  ،بما في ذلك الحجر الجيري والجرانيت والحجر الرملي شريطة ان
يكون مطابقا لمواصفات االلوان المذكورة في المادة ( )6من هذه التعليمات .
 .2الفواصل (الحلول) بين األحجار يجب أن تكون مخفية او غائرة .
ج .القصارة (البالستر) والدهانات :
 . 1يسمح باستخدام القصارة االسمنتية المغطاة بالدهان شريطة ان يكون لون الدهان مطابقا لمواصفات االلوان
المذكورة في المادة ( )6من هذه التعليمات .
 . 2يسمح باستخدام القصارة االسمنتية الملونة (القصارة االسمنتية الذي يحدد لونها حسب لون االسمنت او
الركام الناعم المستخدم في صنعها و /او لون الصبغات المضافة الى خلطة القصارة)  ،وذلك شريطة ان يكون
لون القصارة مطابقا لمواصفات االلوان المذكورة في المادة ( )6من هذه التعليمات .
 . 3يسمح باستخدام كل من القصارة االسمنتية ذات الملمس الناعم او الخشن  ،شريطة ان تكونا متوافقتين مع
البندين ( )1و ( )2من هذه الفقرة .
 .4يمنع استخدام الدهانات الالمعة .
د  .االبواب والنوافذ وعناصر اخرى ذات صلة :
 .1يمنع استخدام المسطحات الزجاجية الكبيرة او الزجاج الذي يمتد من االرضيات الى االسقف  ،باستثناء
واجهات المحال التجارية الواقعة في الطوابق االرضية  .وال يجوز ان تزيد نسبة المسطحات الزجاجية عن
 %40من مسطح الواجهة اال اذا تم تحديدها بنسبة اقل بموجب احكام تنظيم خاصة  .ويجوز للمجلس بناء على
توصية الجهة المنظمة في السلطة ان يخفض هذه النسبة في بعض المشاريع .
 .2يمنع استخدام الزجاج العاكس .
 . 3يراعى استخدام الخشب بتصاميم تقليدية في االبواب الخارجية  ،بما في ذلك ابواب المباني وابواب مداخل
المشاة ومداخل السيارات .
 .4يسم ح باستخدام االبواب الخارجية المعدنية شريطة ان تكون ذات تصاميم تقليدية  ،مثل االبواب المزخرفة
باالرابسك او النقوش او الزخارف التقليدية النافرة او االبواب التي تشتمل على قطع وسطية او على مطرقات
معدنية تقليدية كبيرة ودقيقة التفاصيل  .وال يجوز استخدام االبواب المعدنية الخارجية ذات التصاميم غير
التقليدية  ،مثل االبواب المعدنية غير المزخرفة مستوية السطح او االبواب المصنوعة من المعدن المضلع .
 .5يراعى استخدام المشربيات الخشبية على النوافذ .
 .6يجب ان تكون الحلوق المعدنية لالبواب والنوافذ وكذلك القواطع المعدنية الخاصة بالمسطحات الزجاجية
معالجة مصنعيا بالطريقة االنودية او بالتغليف بالطالء او ان يتم طالؤها وفقا للمقاييس المعيارية للمصنع .
 .7يسمح باستخدام الحديد المطاوع للحماية .
هـ .شروط عامة :
 .1يسمح باستخدام الحجر والخشب كنوع من التطعيم في اماكن محددة مثل كشفات االبواب والنوافذ  ،ولتأكيد
الفتحات االنشائية الخاصة باالبواب والنوافذ  ،وفي عتبات النوافذ .
 .2يمنع وفي جميع الحاالت ترك الخرسانة او الطوب الخرساني او حديد التسليح مكشوفا بدون تشطيب .
 .3يفضل بدرجة كبيرة استخدام التشطيبات المطفأة (غير الالمعة) .
 .4يمنع استخدام المواد العاكسة او الالمعة او المواد الشبيهة بالمرايا .

 . 5يمنع استخدام البالط المزجج في واجهات المبااني  ،مثال السايراميك او الفسيفسااء  ،اال فاي تفاصايل محادودة
بحيث ال تتجاوز نسبتها  %2من مسطح الواجهة .
 . 6يمنع استخدام كال مان البالساتيك والفينيال والخشاب الرقاائقي (الخشاب المعااكس) والفاايبر جاالس وااللمنياوم
والفوالذ مسبق الصنع والصاج او الصفائح المعدنية المضلعة و المموجة في تغطياة الجادران الخارجياة او علاى
االسقف .
 . 7يمنع استخدام بالط القرميد اال بصفته عنصارا تجميلياا ال تزياد مجماوع المسااحات المغطااة بهاذه الماادة وفاي
جميع طوابق البناء بما في ذلك المباني الفرعية عما نسبته  %20من مساحة البناء .
 . 8في الحاالت التي يسمح فيها باستخدام المواد المعدنية في التشطيبات  ،يجب ان يكون تشطيب المواد المعدنياة
من الطالء المشوي او طالء المينا  ،او ان يتم طالؤها وفقا للمقاييس المعيارية للمصنع .
 . 9يجب ان تكون حوائط المباني في المنطقة الصناعية من الخرسانة مسابقة الصاب او مان ماواد بنااء خرساانية
ياتم تشااطيبها بالقصاارة  .ويجااوز التطعاايم باالحجر او اسااتخدامه كعنصاار باارز فااي االجاازاء السافلية ماان المباااني
وحول المداخل  .وال يجوز تلبيس الجدران بااللواح المعدنية او استخدام االسقف المعدنية اال فاي حاال الحصاول
على اذن مسبق خاص بذلك .
و .المنشآت الثانوية او الملحقة :
 . 1يجب ان تكون مواد التشطيبات الخاصة بالمباني الفرعية او المنشآت التي تشكل عنصرا من عناصار تنسايق
الموقع من نفس المواد المستخدمة في تشطيب المبنى الرئيسي  ،او ان تكون مان ماواد اخارى متناساقة ماع ماواد
تشطيبات المبنى الرئيسي  ،شريطة ان يكون استخدام هذه المواد مسموحا بموجب التعليمات .
 . 2يجب ان تكون مواد التشطيبات المساتخدمة لحجاب الرؤياة عان المعادات  ،مثال المعادات الميكانيكياة التاي قاد
توضع على سطح المبنى  ،من نفس الماواد المساتخدمة فاي تشاطيب االساطح الخارجياة االخارى للمبناى  ،او ان
تكون من مواد اخرى مشابهة جدا لها .
 . 3يمنع انشاء مظالت السيارات من الصاج او الصفائح المعدنياة المضالعة والمموجاة  .ويجاب ان تكاون الماواد
المستخدمة في تشطيب مظالت السيارات منسجمة مع مواد التشطيبات المستخدمة في المبنى الرئيسي .
 . 4يجب ان تكون مواد تشطيب االسوار والجدران المحيطة بالمبنى من الحجر  ،او من الدهانات فاوق القصاارة
المنفذة علاى ساطح مان الخرساانة او الطاوب  ،او مان القصاارة االسامنتية الملوناة وال يجاوز اساتخدام الخرساانة
المكشوفة او الطوب الخرساني المكشوف او االلواح المعدنية او االلاواح المصانوعة مان الفاايبر جاالس  ،او أي
تشطيبات اخرى غير مسموح بها بموجب التعليمات .
 . 5في المواقع الصناعية وحيثما سمح بوضع االسيجة يجب ان يكون الساياج مان الفاوالذ او الحدياد المطااوع او
الخشب  .وال يجوز استخدام السالسل الجنزيرية او االسالك الشائكة او القاطعة .
ز  .انسجام وتناغم التشطيبات :
 .1يجب تحقيق االستخدام المتناغم لمواد التشطيبات في جميع جوانب المبنى .
 .2يجب ان يكون عدد مواد التشطيبات المستخدمة في مشروع معين محدودا .
 . 3فااي حااال تنااوع مااواد التشااطيب فااي المبنااى الواحااد فانااه يفضاال تغيياار مااادة التشااطيب عنااد حاادود تغيياار فااي
مستويات اسطح البناء  .وفي حال استعمال اكثر من مادة تشطيب على امتداد نفاس مساتوى ساطح البنااء  ،يجاب
اضافة فاصل واضح بين المواد المختلفة .
 . 4في حال استخدام كل من الحجر والقصاارة المطلياة بالادهان او الملوناة  ،يجاب اساتخدام الحجار فاي االجازاء
السفلي ة من الحاوائط واساتخدام القصاارة فاي االجازاء العلوياة وعموماا يجاب اساتخدام الماواد خفيفاة المظهار فاي
االجزاء العلوية من المباني والمواد ثقيلة المظهر في االجزاء السفلية منها .
ح .العالقة بين مواد التشطيبات في المباني القائمة والجديدة :
 .1في حالة اقتراح بنااء علاى قطعاة ارض تحتاوي ابنياة ومشااريع قائماة او جازء مان المبناى يقاع ضامن مبااني
مشروع فانه يجب ان تكون تشطيباته متناغمة مع المباني القائمة .
 .2يجب على جميع المشاريع الجديدة المقترحة ان تأخذ بعين االعتبار التأثيرات المحيطة الناتجاة عان المشااريع
المجاورة  .ويجب ان تكون مواد التشطيبات الخارجية الخاصة بالمشاريع الجديدة منساجمة ماع ماواد التشاطيبات
الخارجية السائدة في المباني المجااورة القائماة  ،علاى ان تكاون ماواد التشاطيبات الخارجياة فاي المبااني الجديادة
مطابقة لمواصفات مواد التشطيبات المذكورة في المادة ( )5من هذه التعليمات .
 . 3في المناطق التاي تساود فيهاا ماادة تشاطيب معيناة  ،يجاب ان تساتخدم المشااريع الجديادة نفاس ماادة التشاطيب
السااائدة او مااادة تشااطيب مشااابهة لهااا  ،شااريطة ان تكااون المااواد السااائدة واقعااة ضاامن نطاااق مااواد التشااطيبات
المسموح به بموجب التعليمات .
 . 4يجوز للمجلس  ،في ظروف معيناة والساباب مباررة  ،ان يمناع اساتخدام أي ماادة مان ماواد التشاطيبات التاي
تسمح التعليمات باستخدامها .

 .5يجوز للمجلس  ،في ظروف معينة والسباب مبررة  ،ان يسمح باساتخدام أي ماادة مان ماواد التشاطيبات التاي
تمنع التعليمات استخدامها .
المادة 6
متطلبات الوان التشطيبات الخارجية للمباني :
أ  .يجب ان تعكس االلوان الخارجية للمباني الوان البيئة الطبيعية المحيطة والمتمثلة بالطابع الصحراوي والاوان
الجبال المحلية وعموما يجب ان تكون التشطيبات الخارجية ذات الوان ترابية مخففة .
ب .االلوان التي يسمح باستخدامها :
 . 1يعتمد بموجب هذه التعليمات استخدام نظام االلوان الوارد في كتااب منسال لاللاوان ( Munsell Book of
 )Colorوفقا للملحق رقم ( )1المرفق في هذه التعليمات .
 .2يسمح باستخدام االلوان الموصوفة الواردة في الملحق فاي االساطح الرئيساية مان واجهاات المبااني واالساطح
الصغيرة ويقترح المهندس المصمم اللاون الاذي اختااره ضامن مادى االلاوان التاي يسامح باساتخدامها للتشاطيبات
ويخضع اللون او االلوان المقترحة لموافقة الجهة المرخصة .
 .3العناصر البارزة والمحددة يجب ان تكون الوانها منسجمة مع الوان االسطح الرئيسية  .كماا يجاب ان تقتصار
الوانها على مسطحات صغيرة  ،مثل الكشفات والعتبات والحليات وحليات التصوينات (جدران السطح) .
 . 4ال يشترط اساتخدام الادهانات مان عالماة تجارياة (ماركاة) محاددة  .ويمكان اختياار االلاوان المرادفاة لاللاوان
الموصوفة في هذه التعليمات من أي عالمة تجارية من الدهانات شريطة ان تكون ذات جودة ومقاومة عالية .
 .5تخضع جميع االلوان وكيفية استخدامها لموافقة الجهة المرخصة .
ج .االلوان التي ال يسمح باستخدامها :
 . 1يمنع اساتخدام اللاون االبايض علاى أي ساطح خاارجي اال اذا تام الحصاول علاى اذن مسابق خااص باذلك مان
الجهة المرخصة .
 . 2يمنع استخدام االلوان الناصعة او الزاهية  ،بما في ذلك الوان االساسية .
 . 3يمنع استخدام االلوان غير الترابية او االلوان القاتمة او االلوان الكثيفة (االلوان المشبعة جدا او المعتمة) .
 .4يمنع استخدام االلوان العاكسة بدرجة عالية او االلوان الالمعة .
د .الوان الحجر :
 .1يجب ان يترك لون الحجر على حالته الطبيعية وان ال يطلى بالدهان .
 . 2يجب ان يكون الحجر ذا لون طبيعي مطفا مطابق لمواصفات االلوان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة
.
 .3يمنع استخدام الحجر ذي اللون االبيض على اختالف درجاته .
 . 4يجب ان تكون كحلة الحجر من نفس لون الحجر او من لون مشابه جدا للون الحجر .
هـ .الوان االبواب والنوافذ وعناصر اخرى ذات صلة :
 .1يشترط في الزجاج ان يكون شفافا او ذا ظالل رمادية او برونزية .
 .2يشترط تشطيب االسطح الخشابية الخارجياة بالتشاريب باالصابا الباراز الطاابع الطبيعاي للخشاب مان خاالل
تأكيد تجزع الخشب ومنحه بريقا  .ويفضل جدا استخدام التشريب الذي يتخلل الخشب منتجا الوانا اكثر ثراء مان
تلك الناتجة عن استخدام انواع اخرى من التشريب .
 .3يشترط ان تكون الحلوق المعدنية لالبواب والنوافذ وكاذلك القواطاع المعدنياة الخاصاة بالمساطحات الزجاجياة
ذات الوان غامقة  ،وخاصة مان اللاون البرونازي الغاامق او مان االلاوان البنياة  .ويجاوز اساتخدام الاوان اخارى
بشكل لون بارز شريطة ان تكون مطابقة لمواصفات االلاوان الماذكورة فاي الفقارة (ب) مان هاذه الماادة  .ويحاتم
تخفيض استخدام االلمنيوم االبيض (االلمنيوم ذي اللون الفضي الذي من الشائع تسميته بـ (االلمنيوم االبيض) .
 . 4يجب ان يكون لون حديد الحماية الخاص بالشبابيك غامقا منسجما مع الوان حلوق االباواب والنوافاذ وقواطاع
المسطحات الزجاجية واالباجورات .
 .5يجااب ان يكااون لااون اباااجورات الشاابابيك منسااجما مااع الااوان حلااوق االبااواب والنوافااذ وقواطااع المسااطحات
الزجاجية وحديد الحماية ويفضل االلوان الغامقة .
 . 6لضمان تناغم االلوان ضمن أي منطقة تجارية  ،يقوم المجلس  ،بناء علاى توصاية مان الجهاة المنظماة و /او
المرخصااة فااي الساالطة  ،باختيااار الااوان اباااجورات المحااال التجاريااة فااي المناااطق التجاريااة  .ويجااب ان تكااون
االلوان المختارة مطابقة لمواصفات االلوان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
و .انسجام وتناغم االلوان :
 .1يجب تحقيق االستخدام المتناغم لاللوان في جميع جوانب المبنى .

 .2يجوز تغيير اللون لتأكيد فكرة التصميم وتأكيد التغييرات في الكتل  .وبشكل عام  ،يجب ان يكون تغيير اللون
عند التغيير في مستويات اسطح البناء  .وفي حال اقتاراح تغييار اللاون علاى امتاداد نفاس مساتوى ساطح البنااء ،
يجب اضافة فاصل بارز لفصل االلوان المختلفة بشكل واضح .
 . 3في حال استخدام اكثر من لاون فاي االساطح الخارجياة للمبناى  ،يجاب اساتخدام االلاوان الفاتحاة فاي االجازاء
العلوية من المبنى وفي اسطح الحوائط النافرة او البارزة ،ويجب استخدام االلوان الغامقة في االجزاء السفلية من
المبنى وفي اسطح الحوائط الغائرة .
 .4يجب ان يكون عدد االلوان المستخدمة في مشروع معين محدودا .
 .5ال يساامح بتنفيااذ تا درجات فااي الااوان الاادهانات علااى سااطح ذي منسااوب واحااد  ،او بتنفيااذ رسااومات جرافيكيااة
كبياارة  ،او بتنفيااذ اشاارطة مسااتمرة ماان االلااوان ال عالقااة لهااا بالتصااميم المعماااري للمشااروع  ،او بتنفيااذ انماااط
عشوائية من االلوان .
 .6يجب ان يكون لون المباني والمنشآت الفرعية او الملحقة  ،بما في ذلك مظالت السيارات والسياج والجادران
المحيطة بالمباني والمنشآت التي تشكل عنصرا من عناصر تنسيق الموقاع والمنشاآت المساتخدمة لحجاب الرؤياة
عن المعدات كالتي توضع على سطح المبنى من نفس اللون المستخدم في تشطيب المباني الرئيسية او مان الاوان
اخرى متناسقة مع الوان المباني الرئيسية  .ويشترط في جمياع االلاوان المساتخدمة ان تكاون مطابقاة لمواصافات
االلوان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه التعليمات .
 . 7يجب ان تطلى جميع الحشوات المعدنية وفتحات التهوية والمواسير والمعدات الميكانيكياة الخارجياة بادهانات
من لون متناغم مع لون االسقف والحوائط المجاورة لها  ،اال اذا كانت محجوبة عن الرؤية .
 . 8يجااب ان تكاااون الحااوائط واالساااقف المعدنيااة  ،اذا ماااا ساامح باساااتخدامها ذات الااوان منساااجمة مااع االلاااوان
المستخدمة في المباني التابعة لها والمنشآت المحيطة بها .
ز .العالقة بين الوان المباني القائمة والمباني الجديدة :
 .1يجب ان يكون المبنى الذي يقع على قطعة ارض بين مباني قائمة او الجزء من المبنى الذي يقع ضمن مباني
مشروع قائم بلون متناغم مع المباني القائمة .
 . 2يجااب علااى جميااع المشاااريع الجدياادة المقترحااة ان تأخااذ باالعتبااار التااأثيرات اللونيااة المحيطااة والناتجااة عاان
المشاريع المجاورة  .ويجب ان تكون الوان واجهات المشاريع الجديادة منساجمة ماع االلاوان الساائدة فاي المبااني
المجاورة القائمة  ،وان تكون مطابقة لمواصفات االلوان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
 . 3في المناطق التي يسود فيها لون معين في واجهات المباني  ،يجب ان تساتخدم المشااريع الجديادة نفاس اللاون
السائد او لونا مشابها له  ،شريطة ان يكون اللون السائد واقعا ضمن درجات االلوان الموصاوفة فاي الفقارة (ب)
من هذه المادة .
 . 4يجااوز للمجلااس  ،فااي ظااروف معينااة والسااباب مبااررة  ،ان يمنااع اسااتخدام أي لااون ماان االلااوان التااي تساامح
التعليمات باستخدامها .
 .5يجااوز ل لمجلااس  ،فااي ظااروف معينااة والسااباب مبااررة  ،ان يساامح باسااتخدام أي لااون ماان االلااوان التااي تمنااع
التعليمات استخدامها .
المادة 7
تقديم المشاريع للمراجعة :
أ  .يجب تقديم المعلومات والبيانات والعينات عن االلاوان المقترحاة الغاراض تشاطيب واجهاات المبااني وتكاون
جزءا من مخططات الترخيص المقترحة والمطلوب تقديمها للجهة المرخصة ويشمل ذلك ما يلي :
 . 1مخططات ملونة لجميع واجهات المشاروع المقتارح شااملة الجادران المحيطاة باالمبنى والساياج توضاح فكارة
االلوان التي سيتم تطبيقها في المشروع .
 .2معلومات مفصلة عن مواد والوان التشطيبات الخارجية المقترحة .
 . 3يجوز للجهة المرخصة طلب عينات من مواد التشطيبات الخارجياة بألوانهاا الدقيقاة تشامل الماواد المساتخدمة
في تشطيبات الحوائط واالبواب والنوافذ والتفاصيل  .ويجب ترتيب العينات بحيث تبين عالقة تجااور الماواد ماع
بعضها البعض  .كما يجب ان تثبت العينات على لوحة ذات لون رمادي متعادل تشتمل على العناصر التالية :
* المواد الرئيسية المستخدمة في االنشاء بكل الوانها المقترحة  ،وتشمل الحوائط الرئيساية الخارجياة  ،والزجااج
 ،واالبواب  ،والنوافذ وحديد الحماية  ،واالباجورات  ،والحوائط المحيطة باالمبنى  ،والساياج  ،ويجاب ان تكاون
العينات ذات حجم مقبول لغرض المراجعة .
* ثالثة مداميك من عينات الحجر توضح موناة وكحلاة الحجار  .ويجاب ان تكاون العيناات بانفس الحجام والشاكل
والترتيب المقترح استخدامه في المشروع .

 .4بالنسبة للمشاريع التي تكون مساحة البناء االجمالية فيها  1000متار مرباع او اكثار  ،يطلاب تقاديم رساومات
منظورية ثالثية االبعاد توضح المشروع المقترح كما سيبدو للمشاة وتبين عالقة المشاروع بالمبااني المحيطاة باه
من حيث الوان ومواد التشطيبات الخارجية .
 . 5بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تعتبر ذات اهمية من ناحية تأثيرها على المنطقة  ،للجهة المرخصة طلب تقديم
مواد ت وضيحية اخرى اضافية او تقديم محاكاة للمشروع او رساومات متحركاة توضاح الحركاة خاالل المشاروع
يتم تنفيذها باستخدام الكمبيوتر .
 . 6يجب ان تبين المخططات والمحاكاة وغيرها مان التقنياات المساتخدمة فاي نقال فكارة المشاروع والمقدماة الاى
الجهة المرخصة المباني المجاورة والمعالم السائدة في المواقع القريبة من المشاروع  .ويجاب ان توضاح المعاالم
القائمة بالتفصيل حتى يمكن تقييم عالقة المشروع المقترح بمحيطه .
ب .للجهااة المرخصااة ان تعلااق او تغياار أي ماان االجااراءات او المعااايير المقااررة فااي هااذه التعليمااات بناااء علااى
اختيارها بناءا على اسباب مبررة .
المادة 8
 .1السماح باستخدام االلكابوند (  )ALLAKABONDEفي المناطق التي يوافق عليها المجلس .
 . 2الساماح بتاارخيص االلاوان التااي تحادد هويااة المشااريع ذات الهويااة المميازة علااى ان يقاوم صاااحب المشااروع
بتزويد السلطة بما يعبر عن الهوية المميزة للشركة او المشروع .
المادة 9
العقوبات :
كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم
( )32لسنة  2000وفي قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية وفي نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2004اضافة الى الزامه بتصويب الوضع على نفقته الخاصة
ليصبح مطابقا للتعليمات .

