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الجريدة الرسمية
التعليمات اخلاصة برخص املهن للخدمات احمللية اليومية
يف املناطق السكنية ضمن حدود امانة عمان الكربى لسنة 2021

الصادرة استنادا الحكام الفقرة ( ب ) من املاده (  ) 6من نظام االبنية والتنظيم
يف مدينة عمان رقم (  ) 28لسنة  2018وتعديالته

المادة ( ) 1
تسمى اله التعليمال ( التعليمال الخاصة برخص المهن للخدمال المحلية اليومية في المنا ق
السكنيه ضمن ددود امانة عمان الكبرى لسنة  ) 2021ويعمل بها من تاريخ نشراا في
الجريدة الرسمية.
المادة ( ) 2
أ .يكون للكلمال والعبارال التاليه ديثما وردل في اله التعليمال المعاني المخصصه لها ادناه
مالم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون

 :قانون رخص المهن لمدينة عمان النافل .

النظام

 :نظام االبنيه والتنظيم في مدينة عمان رقم (  ) 28لسنة  2018وتعديالته.

اللجنة

 :لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية .

الجهال المختصة  :أي وزارة أو دائرة أو ايئة أو مجلس أو سل ة أو مؤسسة رسمية
أو عامة أو نقابة لها صالدية بتسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم
م اولتها أو ترخيصها أو الموافقة على م اولتها وفقا ً ألدكام
التشريعال ذال العالقة المعمول بها.
االمين
الرخصة

 :امين عمان او رئيس لجنة امانة عمان .
 :الوثيقة الخ ية أو انلكترونية التي تسم بممارسة المهنة في المحل وفقا
ألدكام القانون واله التعليمال .

المرخص له  :الشخص الحاصل على الرخصة .
ب .تعتمد التعاري الواردة في القانون والنظام ديثما ورد النص عليها في اله التعليمال مالم
تدل القرينه على غير ذلك .
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المادة ( ) 3
للجنة من رخص مهن للغايال الوارده في الجدول ادناه في من قة السكن من فئال سكن
(أ ب ج د) والسكن الشعبي وذلك ألغرا توفير الخدمال المحلية اليومية لسكان المن قة
ووفقا ً الدكام اله التعليمال .
المهنة
 .1تجااااارة أصاااانان متنوعااااة ماااان المااااواد
الغلائياااااااة والتموينياااااااة والمشاااااااروبال
بالتج ئة (أصنان متنوعة من البقالة) .

 .2تجارة اللحوم ومنتجال اللحوم (ال ازرة
والمجمدة) .
 .3تجارة القر اسية واالدوال المكتبية
والوسائل التعليمية بالتج ئة .
 .4غسيل وكي المالبس (دراي كلين) .
 .5ت صااايل وخيا اااة ودياكاااة المالباااس دسااا
ال ل (مخي ة) .
 .6تجاااااارة ال واكاااااه والخضاااااروال ال ازراااااة
بالتج ئة .
 .7تجاااااااارة ال ااااااااور والنباتاااااااال ال بيعياااااااة
والصناعية بالتج ئة .
 .8تجااااارة أدوال ومااااواد التنظياااا والااااورق
الصحي بالتج ئة .
 .9انتااااااح وتعبئاااااة الميااااااه النقياااااة الم لتااااارة
(المياه المعبأة) .
 .10تجاااااارة الماااااواد الصااااايدالنية بالتج ئاااااة
(صيدلية) .

وتشمل الغايال التالية – وص المهنة -
التجااااارة بالتج ئااااة لمجموعااااة متنوعااااة ماااان
السااال يتعااايتن أن تكاااون المنتجاااال الغلائياااة
أو المشاروبال ااي السال الساائدة واألساساية
فيها وتشمل أيضا تجارة المجمدال من اللحاوم
والدوارن واألسماك والخضروال .مثل محالل
البقالاااااة والساااااوبرماركت ومحاااااالل الماااااواد
التموينية وغيراا.
مثاال بي ا لحااوم المواشااي واألغنااام والاادوارن
(تشمل الملحمة  -دون المشاوي)
تشااامل أيضاااا تجاااارة االدوال ال نياااة الخاصاااة
بالرسم والخ ا ين
التنظي لشتى أنوا المالبس بما فيهاا ال اراء
والمنسورال .وتشمل رم وتوزي الغسيل.
ت صيل وخيا ة ودياكة المالبس دس ال لا
(مخي ة) وتصالي ورثاي المالباس  /علاى ان
ال ي يد عدد الماكنال على اثنتين .
التجاااااارة بالتج ئاااااة لكافاااااة اناااااوا الخضاااااار
وال واكه.
التجارة بالتج ئة لكافة انوا ال اور ال بيعية
والصناعية .
التجااارة بالتج ئااة لكافااة انااوا مااواد التنظي ا
المن لية والورق الصحي .
المياه الصالحة للشرب التي تعباأ فاي زراراال
أو  Bottled waterأو قاااوارير وال تشااامل
تعبئه و بي كاسال مياه معدنيه و توزيعها
تجااارة رمياا أنااوا االدويااة وتركيبااة دلياا
الرض والتركيباة الخاصاة واالغلياة التكميلياة
لهاااام والنباتااااال ال بيااااة والنااااوات ال بيعيااااة
والماااااواد المعقماااااة والم هااااارال واالرهااااا ة
والمسااااااااتل مال ال بيااااااااة والمستحضاااااااارال
الصااايدالنية التاااي تحتااااوي علاااى ال يتامينااااال
والمعاااادن ومستحضااارال التجميااال واي ماااواد
ذال عالقااااة بعااااالج االنسااااان او شاااا ائه ماااان
االمرا  .تشمل أيضاا بيا منتجاال األ اال و
االعشاب ال بية ال بيعة
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 .11خدمال العناية بالشعر للررال واأل ال صالون دالقة للررال فقي
(صالونال ررال) .
 .12خدمال التجميل والعناياة بالشاعر للنسااء الصاالونال التاي تقادم خادمال تصا ي الشاعر
(صاااالونال ومراكااا تجميااال نساااائية)  /للسيدال والمكيااج والتجميال والعناياة بالجسام
أو اال افر.
( صالون دالقة للسيدال فقي ) .
مثال تمدياد معادال الساباكة والصارن الصاحي
 .13أعمال التمديدال والتركيبال الصحية .
وتركي األدوال الصحية تشمل تركي أنظمة
التدفئة سواء بالكهرباء او الغاز او الن ي  /بما
في ذلك اعمال تركي التدفئة األرضية وغيراا
من أعمال التركيبال الصحية.
 .14أعماااااال تمديااااادال وتركيباااااال كهربائياااااة تمديد التركيباال الكهربائياة للمبااني والمناازل
وتركيااا األرهااا ة المن لياااة وتركيااا وتمدياااد
(عدا األعمال اننشائية) .
اال باق الالق ة (الستاليت) وشبكال وقناوال
التل يون وصيانتها واألره ة المن لية .
المادة ( ) 4
أ .يشتر للموافقة على ممارسة المهن الوارده في الماده (  ) 3من اله التعليمال
ما يلي:
 .1أن يكون البناء مقاما ً على ار مملوكه غير معتدى عليها .
 .2موافقة رمي الشركاء اذا كان البناء م روزا أو مملوكا ً على الشيو وعدم استبدالها
بأية تعهدال وفي دال تعدد االبنية في الق المملوكة على الشيو يكت ى بموافقة
مالكي البناء الم لوب اصدار الرخصة فيه .
 .3ان يكون البناء مرخصا ً انشائيا ً وداصال على اذن اشغال ساري الم عول .
 .4ان يكون المحل ضمن رسم البناء او في بناء فرعي وعلى أن يكون له مدخل مستقل
على الشار مباشرةً وان ال يتجاوز منسوب ارضية المحل عن منسوب المدخل
المباشر له من الشار مترا ً ونص (  1 5م ) فوق او تحت مستوى الرصي .
 .5أن ال تتجاوز مسادة المحل (  50م. )2
 .6ان ال يكون المحل في موق مرخص انشائيا ً موق سيارال .
 .7أن يقل عر الشار عن (  16م ) .
 .8تأمين وددة صحية في المحل .
 .9عدم من أكثر من رخصة وادده على الق عة الوادده على أن يراعى في دال تعدد
المباني على الق عة فجنه يسم بمن رخصة وادده فقي لكل مبنى على أن تكون تلك
المباني من صله ومستقله .
 .10يسم بتعدد الغايال للرخصة الوادده علاى ان تكاون االه الغاياال مان ضامن وصا
المهناااة المرخصاااة فاااي المحااال أو الم لاااوب ممارساااتها فياااه وكماااا ااااو وارد فاااي
الماده (  ) 3من اله التعليمال .
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 .11ان يبعد المحل الم لوب ترخيصه ومحل آخر مرخص بن س المهنة الم لوبة وبغش
النظر عن الغايال المشمولة بوص المهنة التي تمار في المحل المرخص مسافة
ال تقل عن (  300م ) ودس مسير المشاه باستخدام ال رق التنظيمية ويستثنى
من ذلك " تجارة المواد الصيدالنية بالتج ئة (صيدلية) " .
 .12ان يبعد المحل الم لوب ترخيصه واقرب من قة منظمة بأي تنظيم عدا السكن مسافة
ال تقل عن (  400م ) ودس مسير المشاه باستخدام ال رق التنظيمية ويستثنى
من ذلك " تجارة المواد الصيدالنية بالتج ئة (صيدلية) " .
ب .يراعى عند قيا المساافة الاوارده فاي البنادين (  ) 11و (  ) 12مان ال قاره ( أ ) مان
ااااله المااااده اعتباااار الشااار متحققاااا فاااي داااال عااادم اكتماااال المساااافة ل صااالها بشاااار
سعته (  16م ) فأكثر .
ج .يحظر على المرخص له استغالل االرتداد االمامي للبناء لغايال ممارسة المهنة المرخصه
له على أنه يسم له باستغالل االرتدادال الجانبية والخل ية للبناء في دال توافر
الشرو الالزمة والحصول على موافقة االمانة المسبقة .

الماده ( : ) 5
يجوز بموافقة اللجنة وبالشرو التي ترااا مناسبة السماح بممارسة مهنة ( صران آلي ) في
االبنية المرخصة باستعماالل – غير سكنية  -ضمن المنا ق السكنية شري ة توافر الشرو
الوارده في النظام .

الماده ( : ) 6
أ .يسم باستعمال االبنية القائمة أو انشاء االبنية لغايال ( ال نادق و الن ل والشقق
الم روشة واألرنحة ال ندقية المدار ودور الحضانة وريا اال ال المستش يال
مراك التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في دكمها ) في من قة السكن من
ال ئال ( أ ب ج د ) شري ة موافقة اللجنة على االستعمال الم لوب ووفقا ً الدكام
النظام .
ب .يساااام باساااااتعمال االبنياااااة القائماااااة أو انشااااااء االبنياااااة لغاياااااال ( ال ناااااادق المااااادار
ودور الحضانة وريا اال ال المستش يال مراكا التربياة و الرعاياة الخاصاة و دور
المسنين و ما في دكمها ) في من قة السكن الشعبي شري ة موافقة اللجنة علاى االساتعمال
الم لوب ووفقا ً الدكام النظام .
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المادة ( ) 7
أ .يج الحصول على الموافقال التي تت لبها التشريعال ذال العالقة قبل اصدار الرخصة .
ب .يلت م المرخص له بوض الفته تعري يه بمحله وعلى ان تكون م ابقة الدكام نظام ترخيص
االعالنال ضمن ددود امانة عمان الكبرى رقم (  ) 143لسنة  2016والتعليمال الصادرة
بموربه .
المادة ( ) 8
أ .يقدم ل ممارسة أي مهنة وارده في الماده (  ) 3من اله التعليمال على النموذج المعتمد
الكترونيا ً وتستكمل االرراءال على النحو التالي . :
 .1يتم الكش على الموق من قبل االقسام المختصة للتأكد من توافر الشرو الواردة في
المادة (  ) 4من اله التعليمال .
 .2يعر ال ل على اللجنة المحلية وتصدر قراراا بال ل خالل ( )21يوم عمل من
تاريخ تقديم ال ل .
 .3لألمين دق االعترا على قرار اللجنة خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تبلغه .
 .4إذا أصرل اللجنة المحلية على قراراا يحال الخالن إلى اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
لل صل فيه ويعتبر قراراا ق عيا ً .
 .5يعتبر قرار اللجنة ملغى مالم تصدر الرخصة خالل تسعين يوما ً من تاريخ صدوره وفي
دال ورود ن ا او خالن قضائي يراعى ايقان ادتساب اله المدة على ان تستأن
اعتبارا ً من تاريخ صدور قرار الحكم الق عي .
 .6يصدر االمين الرخصة وفقا ً ألدكام القانون .
ب .يقدم ل الحصول على الموافقة لممارسة أي مهنة وارده في الماده ( )6من اله
التعليمال على النموذج المعتمد مرفقا ً به الوثائق والمستندال الالزمة وفي دال موافقة
اللجنة على االستعمال الم لوب وصدور الترخيص االنشائي واذن االشغال لالستعمال
الموافق عليه تستكمل ارراءال من الرخصة لدى المن قة المعنية ويصدر االمين
الرخصة وفقا ً الدكام القانون .

الماده ( ) 9
للجنة ممارسة الصالديال التالية :
 .1تحديد اراضي أو ابنية أو شوار لغايال عدم من أي رخصة عليها .
 .2تحديد أو اضافة اية غايال يمكن ممارستها في المحل على ان تنسجم م وص
المرخصة أو الم لوب ترخيصها  -الوارد في الماده (  ) 3من اله التعليمال .

المهنة
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الماده ( ) 10
أ .تلغى الرخصة بقرار من اللجنة في الحاالل التالية :
 .1مخال ة المرخص له الدكام اله التعليمال .
 .2االنق ا عن ممارسة المهنة في المحل لمده ت يد على ( )30ثالثين يوما ً بشكل
متواصل.
 .3عدم تجديد الرخصة خالل سنة من تاريخ انتهاء مدتها .
 .4اذا تبين ان من الرخصة كان مستندا الى بيانال أو معلومال أو وثائق ومستندال
غير صحيحة أو م ورة أو صورية.
ب .لألمين إلغاء الرخصة في الحاالل التالية -:
 .1بناءا ً على ل المرخص له او وكيله القانوني أو الم و بالتوقي عنه .
 .2إذا تم ش المرخص له من سجالل الجهة المختصة بالتسجيل .
ج .على كل شخص تم الغاء رخصته وفقا ً ألدكام ال قرتين ( أ ) أو ( ب ) من اله المادة ويرغ
بممارسة مهنته في ن س المحل المحدد بالرخصة الملغاة التقدم ب ل الحصول على رخصة
رديده وفقا ً الدكام اله التعليمال .

الماده ( ) 11
لالمين ت ويش أي من صالدياته المنصو
على أن يكون الت ويش خ يا ومحددا .

عليها في اله التعليمال ألي من مو ي األمانة

جلنة امانة عمان

