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التعليمات اخلاصة برخص املهن للخدمات الحملية اليومية يف املناطق
السكنية ضمن حدود امانة عمان الكربى لسنة / 2022الصادرة استنادا ألحكام
املادة ( /6ب ) من نظام االبنية والتنظيم يف مدينة عمان رقم (  ) 28لسنة  2018وتعديالته

المادة ( ) 1
تسمى اه التعليمات ( التعليمات اللاصة بر ر المهن لللدمات المحلية اليومية في المنا م
السكنية ضمن دود امانة عمان الكبرا لسنة  )2022ويعمل بها من تاري نشر ا في
الجريدة الرسمية .
المادة ( ) 2
ا .يكون للكلمات والعبارات التالية يثما وردت في اه التعليمات المعاني الملصصة لها ادناه
ما لم تدل القرينة على غير لك -:
القانـــــــــــــــــون :
النظــــــــــــــــــــا

:

ا ميـــــــــــــــــــن :
الر صــــــــــــــــة :
المر ر لــــــــــه :
الجهات الملتصــة :

المرجع الملتــر :
المديرية المعنيـــة :
مالك العقـــــــــــار :

قاانون ر ار المهاان دا ال ادود امانااة عماان الكبارا رقاام ()11
لسنة . 2022
نظا ا بنياة والتنظايم فاي مديناة عماان رقام (  ) 28لسانة 2018
وتعديأته .
امين عمان او رئي لجنة امانة عمان .
الوايقااة اللطيااة او ا لكترونيااة التااي تساام بممارسااة المهنااة فااي
المحل وفقا كا القانون و اه التعليمات .
الشلر الحاصل على الر صة .
ا وزارة او دائرة او يئة او مجل او سلطة او مالسسة رسمية
او مالسسااة عامااة او او غاار الصااناعة والتجااارة او نقابااة لهاااا
صااأ ية تسااجيل ا مهنااة لااديها او تر يصااها او تنظاايم مماولتهااا
وفقا ح كا التشريعات ات العأقة .
موظفو االمانة المسالولون عن تنفيا ا كا اه التعليمات .
منطقااااة ا مانااااة التااااي يقااااع ضاااامن ا تصاصااااها المكاااااني المحاااال
المطلوب تر يصه.
من يملك م التصر فيما يالجره او الشريك الاا يملاك ماا يمياد
علااى نصاا العقااار او الشاالر الااا يلولااه القااانون اام ادارة
العقار وا شلر تنتقل ليه الملكية من المالك ا صلي.

ب .تعتمد التعاري الواردة في القانون والنظا
ما لم تدل القرينة على غير لك .

يثما ورد النر عليها في اه التعليمات

6254

الجريدة الرسمية

المادة ( ) 3
د) والسكن
ا .يجوز لعمين من الر صة في منطقة السكن من فئات سكن (ا ب
الشعبي و لك غراض توفير اللدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة وفقا ح كا اه
التعليمات وشريطة توافر الشرو التالية :
 .1ان تكون المهنة من المهن المبينة في الجدول التالي -:
المهنة
 .1تجارة اصنا متنوعة من المواد ال اائياة
والتموينيااااااااة والمشااااااااروبات بالتجمئااااااااة
(اصنا متنوعة من البقالة)

 . 2تجااااااااارة اللحااااااااو ومنتجااااااااات اللحااااااااو
(الطازجة والمجمدة)
 .3تجااااااارة القر اسااااااية واالدوات المكتبيااااااة
والوسائل التعليمية بالتجمئة .
.4غسيل و ي المأب (درا لين)
 .5تفصاايل و يا ااة و يا ااة المأب ا
الطلب (مليطة)

سااب

 .6تجااااارة الفوا ااااه واللضااااروات الطازجااااة
بالتجمئة
 .7تجااااااارة الم ااااااور والنباتااااااات الطبيعيااااااة
والصناعية بالتجمئة
 .8تجاااارة ادوات ومااااواد التنظيااا والااااورق
الصحي بالتجمئة
 .9انتاااااح وتعبئااااة المياااااه النقيااااة المفلتاااارة
(المياه المعبأة)

وتشمل ال ايات التالية – وص المهنة -
التجاااااااارة بالتجمئاااااااة لمجموعاااااااة متنوعاااااااة
من السلع يتعاينن ان تكاون المنتجاات ال اائياة
او المشروبات اي السالع الساائدة وا ساساية
فيها وتشمل ايضا تجارة المجمدات من اللحو
والااااادواجن وا ساااااما واللضاااااروات .مثااااال
محأت البقالة والسوبرمار ت ومحأت المواد
التموينية وغير ا.
مثاال بيااع لحااو المواشااي وا غنااا والاادواجن
(تشمل الملحمة  -دون المشاو ) -
تشااامل ايضاااا تجاااارة االدوات الفنياااة اللاصاااة
بالرسم واللطا ين
التنظي لشتى انواع المأب بما فيهاا الفاراء
والمنسوجات.وتشمل جمع وتوزيع ال سيل.
سب الطلب
تفصيل و يا ة و يا ة المأب
(مليطة) وتصالي ورااي المأبا  /علاى ان
ال يميد عدد الما نات على اانتين .
التجاااااارة بالتجمئاااااة لكافاااااة اناااااواع اللضاااااار
والفوا ه .
التجارة بالتجمئة لكافة انواع الم ور الطبيعية
والصناعية .
التجااارة بالتجمئااة لكافااة انااواع مااواد التنظيا
المنملية والورق الصحي .
المياه الصالحة للشرب التي تعبأ في زجاجات
 Bottled waterاو قوارير وال تشمل تعبئه
و بيع اسات مياه معدنية و توزيعها
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 .10تجاااااارة الماااااواد الصااااايدالنية بالتجمئاااااة تجااارة جميااع انااواع االدويااة وتر يبااة ليااب
الرضع والتر يبة اللاصاة واالغاياة التكميلياة
(صيدلية)
لهاااام والنباتااااات الطبيااااة والنااااواتف الطبيعيااااة
والماااااواد المعقماااااة والمطهااااارات واالجهااااامة
والمسااااااااتلممات الطبيااااااااة والمستحضاااااااارات
الصااايدالنية التاااي تحتاااو علاااى الفيتاميناااات
والمعاااادن ومستحضااارات التجميااال وا ماااواد
ات عأقااااة بعااااأ االنسااااان او شاااافائه ماااان
االمراض .تشمل ايضا بياع منتجاات ا فاال و
االعشاب الطبية الطبيعة
 .11دمات العناية بالشاعر للرجاال وا فاال صالون أقة للرجال فقع
(صالونات رجال)
 .12ااااااادمات العناياااااااة بالشاااااااعر للنسااااااااء الصالونات التاي تقاد ادمات تصافي الشاعر
للسيدات والمكيا .
(صالون أقة للسيدات ) .
مثل تمدياد معادات السابا ة والصار الصاحي
 .13اعمال التمديدات والتر يبات الصحية
وتر يااااب ا دوات الصااااحية تشاااامل تر يااااب
انظمااااة التدفئااااة سااااواء بالكهرباااااء او ال اااااز
او الاانفع  /بمااا فااي لااك اعمااال تر يااب التدفئااة
ا رضااااية وغير ااااا ماااان اعمااااال التر يباااااات
الصحية.
 .14اعمااااال تمدياااادات وتر يبااااات هربائيااااة تمديد التر يباات الكهربائياة للمبااني والمناازل
وتر ياااب ا جهااامة المنملياااة وتر ياااب وتمدياااد
(عدا ا عمال ا نشائية)
اال باق الأقطة (الستأيت) وشبكات وقنوات
التلفميون وصيانتها وا جهمة المنملية .
المحااأت المتلصصااة بععااداد وتقااديم او بيااع
 .15مطعم فول و مر وفأفل
الفاااول والحمااار والفأفااال المصااانفة او غيااار
المصنفة سيا يا (تشمل المطاعم الشعبية).
محأت تجارة اللبم العربي واللبام االفرنجاي
 .16تجارة منتجات اللبم بالتجمئة
ومنتجاااات الملباااوزات ا ااارا مااان معجناااات
و عك وغير اا مان منتجاات اللبام وال تشامل
تحضير واعداد المنتجات في المحل
 .2ان يكون البناء مقاما ح على ارض مملو ه غير معتدا عليها .
 .3موافقة جميع الشر اء في ملكية العقار ا ا ان البناء مفروزا وفي ال انت قطعة
االرض مملو ة على الشيوع يكتفى بموافقة مالك العقار وعد استبدالها بأية تعهدات .
 .4ان يكون البناء مر صا ح انشائيا ح و اصأ على ن اش ال سار المفعول .
 .5ان يكون المحل ضمن جسم البناء او في بناء فرعي وعلى ان يكون له مد ل مستقل
على الشارع مباشرةح وان ال يتجاوز منسوب ارضية المحل عن منسوب المد ل المباشر
له من الشارع مترا ح ونص (  ) 1.5فوق او تحت مستوا الرصي .
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 .6ان ال تتجاوز مسا ة المحل (  )2 50ويستثنى من لك في ال انت المهنة المراد
تر يصها ( مطعم فول و مر وفأفل ) فيجب ان ال تميد المسا ة على ( . )2 25
 .7ان ال يكون المحل في موقع مر ر انشائيا ح موق سيارات .
 .8ان ال يميد عرض الشارع على ( . ) 20
 .9تأمين و دة صحية في المحل .
 .10عد من ا ثر من ر صة وا دة على القطعة الوا دة على ان يراعى في ال تعدد
المباني على القطعة فعنه يسم بمن ر صة وا ده فقع لكل مبنى على ان تكون تلك
المباني منفصلة او مستقلة .
 .11يسم بتعدد ال ايات للر صة الوا دة على ان تكون اه ال ايات من ضمن وص
المهنة المر صة في المحل او المطلوب ممارستها فيه و ما و وارد في البند ( ) 1
من اه الفقرة .
 .12ان يبعد المحل المطلوب تر يصه ومحل ر مر ر بنف المهنة المطلوبة وب ق
النظر عن ال ايات المشمولة بوص المهنة التي تمارس في المحل المر ر مسافة
ال تقل عن (  ) 300و سب مسير المشاة باستلدا الطرق التنظيمية ويستثنى
توافر اا الشر في الحاالت التالية :
ا .ا ا انت المهنة المراد تر يصها " تجارة المواد الصيدالنية بالتجمئة (صيدلية) " .
ب .عد تحقم المسافة لفصلها بشارع سعته ا ثر من (  ) 20او لفصلها بشارع
سعته (  ) 20مفصوالح بجميرة وسطية.
 .13ان يبعد المحل المطلوب تر يصه واقرب منطقة تنظيمية عدا منطقة السكن مسافة
ال تقل عن (  ) 400و سب مسير المشاة باستلدا الطرق التنظيمية ويستثنى
توافر اا الشر في الحاالت التالية :
ا .ا ا اناااات المهنااااة المااااراد تر يصااااها " تجااااارة المااااواد الصاااايدالنية بالتجمئااااة
(صيدلية)".
ب .ا ا انت المهنة المراد تر يصها غير مسمو ة في تلك المنطقة التنظيمية القريبة
وفقا كا التشريعات ات العأقة.
 .ا ا ان البعد عن المنطقة التنظيمية القريبة اقل من (  ) 400وال يوجد ا مهناة
مر صاااااة بااااانف المهناااااة الماااااراد تر يصاااااها ضااااامن مساااااافة البعاااااد الواجاااااب
تحققها ( .) 400
د .عد ا تمال المسافة لفصالها بشاارع ساعته ا ثار مان (  ) 20او لفصالها بشاارع
سعته (  ) 20مفصوالح بجميره وسطية.
ب .يحظر على المر ر له است أل االرتداد االمامي للبناء ل ايات ممارسة المهنة المر صة
له على انه يسم له باست أل االرتدادات الجانبية والللفية للبناء في ال توافر
الشرو الأزمة والحصول على موافقة االمانة المسبقة .
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المادة ( ) 4
يجوز لأمين اصدار قرار باستثناء تحقم شرو المسا ة او االبعاد الواردة في
البنود (  ) 6و (  ) 12و (  ) 13من الفقرة ( ا ) من المادة (  ) 3من اه التعليمات و لك
في ال عد توافر اه الشرو وبما ال يميد على نسبة (  ) %25من المسا ة او االبعاد
الواجب توافر ا .
المادة ( : ) 5
ال يشتر توافر الشرو الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة (  ) 3من اه التعليمات للحصول
د) والسكن الشعبي و لك في ال
على الر صة في منطقة السكن من فئات سكن (ا ب
توافر ا من الحاالت التالية -:
 .1ا ا ان المحل المراد تر يصه اصأ على تر ير نشائي او ن اش ال سار
المفعول بالمهنة المطلوب تر يصها .
 .2ا ا ان المحل المراد تر يصه اصأ على تر ير نشائي او ن اش ال سار
المفعول باستعمال ( ارضي  /ملازن تجارية ) شريطة مراعاة ا كا النظا للمهنة
المطلوب تر يصها .
 .3وجود كم تنظيمي ا ووفقا ح لأستعماالت المقررة والشرو الواردة فيه .
المادة ( ) 6
يقد لب الحصول على الر صة ضمن منطقة السكن على النمو
وتستكمل االجراءات على النحو التالي - :

المعتمد الكترونيا ح

 .1يتم الكش على الموقع من قبل المرجع الملتر  /القسم الهندسي لدا المديرية
المعنية للتأ د من توافر الشرو الواردة في اه التعليمات .
 .2يعرض الطلب على المرجع الملتر  /رئي القسم الهندسي لدا المديرية المعنية
للبت فيه وابداء تنسيباته بشأنه .
 .3يعرض الطلب على االمين صدار قراره بشأن الطلب .
 .4يصدر المرجع الملتر الر صة وفقا ح كا القانون و اه التعليمات .
المادة ( ) 7
ا .لطالب التر ير تقديم لب االعتراض على ا من قرارات ا مين الصادرة بعد الموافقة
على لبه .
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ب .يطبم على لب االعتراض ا كا تعليمات االعتراض على القرارات واالجراءات
والشرو المتعلقة بعصدار ر صة المهن او تجديد ا في امانة عمان الكبرا الصادرة
بموجب القانون .
المادة ( ) 8
ا .يعتبر قرار ا مين الصادر بالموافقة على من الر صة مل ى ما لم تصدر الر صة أل
تسعين يوما ح من تاري صدوره وفي ال وجود نماع او أ قضائي يراعي ايقا
ا تساب اه المدة على ان تستأن اعتبارا ح من تاري صدور قرار الحكم القطعي .
ب .يجب الحصول على الموافقات التي تتطلبها التشريعات ات العأقة قبل صدار الر صة .
 .يلتم المر ر له بوضع الفته تعريفية بمحله وعلى ان تكون مطابقة كا نظا
تر ير االعأنات ضمن دود امانة عمان الكبرا رقم (  ) 143لسنة  2016وتعديأته
والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة ( ) 9
ال يجوز للمر ر له لب ايقا العمل بالر صة الصادرة لمهن اللدمات المحلية اليومية
في منطقة السكن الواردة في البند (  ) 1من الفقرة ( ا ) من المادة (  ) 3من اه التعليمات .
المادة ( ) 10
ا .لعمين ل اء الر صة في الحاالت التالية -:
 .1بناء على لب المر ر له او و يله القانوني او المفوض بالتوقيع عنه .
 .2ا تم شطب المر ر له من سجأت الجهة الملتصة بالتسجيل .
 .3ملالفة المر ر له كا اه التعليمات .
 .4االنقطاع عن ممارسة المهنة في المحل لمدة تميد على (  ) 30اأاين يوما ح بشكل
متواصل شريطة توجيه اناار للملال بعد انقضاء مدة االنقطاع بوجوب ممارسة
المهنة أل مدة اقصا ا (  ) 60ستين يوما ح قبل صدور قرار االل اء .
 .5عد تجديد الر صة أل اأث سنوات من تاري انتهاء مدتها .
 .6ا ا تبين ان من الر صة ان مستندا الى بيانات او معلومات او واائم ومستندات
غير صحيحة او ممورة او صورية.
ب .على ل شلر تم ال اء ر صته وفقا ح كا الفقرة ( ا ) من اه المادة ويرغب
بممارسة مهنته في نف المحل المحدد بالر صة المل اة التقد بطلب الحصول على
ر صة جديده وفقا ح كا اه التعليمات .
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المادة ( ) 11
لعمين تفويق ا من صأ ياته المنصو
على ان يكون التفويق طيا ومحددا .

عليها في اه التعليمات

من موظفي ا مانة

المادة ( ) 12
تل ى التعليمات اللاصة بر ر المهن لللدمات المحلية اليومية في المنا م السكنية ضمن
دود امانة عمان الكبرا لسنة  2021واية تعليمات او قرارات ا را تتعارض ا كامها مع
ا كا اه التعليمات .

جملس امانة عمان الكربى

