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 الجريدلرسمية

 عية ملياه األمطار يف كافةتعليمات اآلبار التجمي

  2020مناطق التنظيم ملشاريع اإلعمار املرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 

 2018( لسنة 28مدينة عمان رقم )( من نظام األبنية و التنظيم يف 49صادرة مبوجب املادة )
 تعديالتهو

 

 : 1المر ة 

طارر فاي  رفا  منارلن التنةاا  لمشاررخس تسم) هاذه التعلامار  ستعلامار  اربارر التجماعاا  لمااره األم

خعم  بهار مال تاررخ  نشارهر برلجرخادة  (   2020اإللمرر المر ص  امل حد   سمرن  لمرن لسن  

 الر ما .

 
 : 2المر ة 

خيون لزل رظ  العبررا  الترلا  حاثمر  ر   في هذه التعلامر  المعرني المخصص  لهر بع ناره د  - س

 ك.إال إذا  لا القرخن  لل) ضار ذل
 

 االبنا  . القر    قرنون تنةا  المدن  :  القرنون

  2018( لساااان    28: نةااارة األبنااااا    التنةااااا  فااااي مدخنااا  لماااارن رقاااا  س  النةرة
   تعدخالته.

 : التصرخح الخطي الصر ر مل المرجس المخت  بإجرزة اإللمرر. الر ص  
 إذن اإلرغرل 

 
لك البنرء للغرخ  التاي ر ا  : اإلذن الصر ر مل المرجس المخت  بر تعمرل ذ

 . مل سجلهر
 

  م ال ررر

للاا)  فااي بئاار الماااره التجماعاايال ااررر  لتصاارخكاألنرباااب التااي تسااتخدة  :

 . طول الشبي  العرم  لتصرخك ماره األمطرر س  الشررع
معاااادل الهطااااول 

 المطرق

 ما  المااره بيرفا  حرالتهار المتسارقط  مال الساحب لاصا  الا)  اطح :  معدل 

 االرم 

 بئاااار الماااااره 
 التجماعي

 المحصو ة األمطرر ماره لجمس المنشع الذق خستخدة: 

 
 

لا   تعتمد التعررخك الوار ة في النةرة   القرنون حاثمر  ر  الن  للاهر في هاذه التعلامار  مار - ب

 تدل القرخن  لل) ضار ذلك.
 

 : 3المر ة 

هاا  مخولاا  ال خجااوز إصاادار ر اا  البناارء إال بموجااب مخططاار  هند ااا  صاار رة لاال ج -س 

برلتصما  س  ميتب هند ي مسج  لد  نقرب  المهند ال األر ناال   مصر   للاهر منهار   

مستوفا  للقوالد   المتطلبر  ال ناا  الاوار ة فاي  او ا  البنارء المعتمادة   خياون موااحر 

 فاهر مخطم بئر الماره   سلمرقهر   قار رتهر   مالهر .
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اااس ماااره األمطاارر للاا) سن خاات  تااوفار متطلباار  خجااب سن تاالمل فااي  اا  بناارء بئاار ماارء لتجم -ب 

 ( متاار  0.75السااالم  العرماا  ل تحاا  بئاار الماارء  بحاااق ال خزخااد سق بعااد ماال سبعر هاار لاال س 

 لم  ربك  حمرخ  معدني س    الغطرء قرب  لل ك   التر اب ألضرام الصارن  . 
س  التآ ا    ان ال  خجب سن تيون آبارر المااره التجماعاا  مصانع  مال ماوا  ضاار قربلا  للصادس -ج 

 تلثر في الخواص الطباعا  للماره   ال تحدث تغاار في لون س  رارح  س  لع  الماره .
لغرخار  الحصاول للا) إذن اإلراغرل خجاب التحقان مال مطربقا  اإللمارر فاي الموقاس لشاار ل  -  

التر ا    سن خيون ذلك بعاد االنتهارء مال تاوفار  ادمر  البنارء   منهار بئار لتجمااس مااره 

 مطرر  فقر  ألحيرة النةرة .األ

 
 : 4المر ة 

 الصامرمر  القطس      األنرباب األمطرر ماره تصرخك  قنوا  التجماس  طح خيون سن خجب -س 
المختص   الجهر  مل معتمدة الدا لي   توابعهر تغلا هر    الخزانر  المارزخب   المصرفي  

 مال الخر ارنا  المااره ر  زانا  او ة فاي  ر  مرالارة مار ماس ا اتخدامهر المناوق لزضرام
 .األر ني الولني البنرء  و ا 

 منساوب ال خق  صارن  فتح  توفار خجب المبن)  ررج األرم تحا الخزانر  تر اب حرل في -ب 
 مااره باد ول ال تسامح بطرخقا  توفارهر خت  سن س  (   10لل س األرم  طح لل ارت رلهر
 . اللهر مل المطر

 .بئر تجماس ماره األمطرر    تنةاك خغالت ر   إميرنار    رر  توفار خجب -ج 

 منر ابر   مقر اه خياون سن للا) للعارن لبقر لمر  ر  في اليو ا  ظرهر فررر  م توفار خجب -  
للا)  ال اررر تصارخك خات  سن خجاب  مار لبئار تجمااس مااره األمطارر المز    م الماره لمقرب

صرخك ال ررر مل  الل  طول الشبي  العرم  تصرخك ماره األمطرر س  الشررع   سن ال خت  ت

 .ربي  الصرف الصحي 

 .آمن  موا  مل   مبني   سملس ن رذ ضار السطح خيون سن خجب -ه 

 .األنقرم   الحجررة مل    رل نةا ر السطح خبق) سن خجب -  

 الاد امر  حاد ث مال تقلا  بطرخقا  بئر تجماس ماره األمطرر إل) المرء   ول  م توفار خجب -ز 
 . ا له

 ذلك التصرخك األ ل) مل بئر الماره التجماعي   ماره مل للتخل   صمرة تر اب خت  سن خجب -س 
 البئر .  ررج السطح تنةاك   رطك ل مرن

 
 5المر ة 

 العواما  للا) براللتمار  لبئار تجمااس مااره األمطارر االمثا  للحجا  حسارب الحاد األ نا) خات  -س 
 -الترلا :

 .  توزخعهر   األمطرر هطول معدل .1
األفقي للساطح الجارمس لمااره األمطارر  اواء  ارن    هي مسرح  المسقم السطح مسرح  .2

 السطح مستوخر س  مررال.
الصاحي  الصارف   للمااره الموحادة الياو ة بحساب ( 0.8  مقاداره س  الجرخارن معرما  .3

 .األر نا 
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 - فقر للمعر ال  الترلا  : خحسب حج  بئر تجماس ماره األمطرر -ب 

 ملامتر 500≥معدل الهطول المطرق لوخ  األمد   .1

 معرما × س برلمتر المربس (  السطح مسرح × االمطرر  هطول ئر تجماس ماره األمطرر = معدلحج  ب
 0.46× الجرخرن 

 
 ملامتر 500معدل الهطول المطرق لوخ  األمد <  .2

 معرما × س برلمتر المربس (  السطح مسرح × االمطرر  هطول حج  بئر تجماس ماره األمطرر = معدل
 0.44× الجرخرن 

 

        -لهطول المطرق السنوق لمنرلن امرن  لمرن حسب الجد ل الترلي : خعتمد معدل ا -ج 
 

 معدل الهطول المطرق السنوق سمل ( المنطق  الرق 

 341 المدخن  1
 256 بسمرن 2
 168 مرر ر 3
 238 النصر 4
 312 الارمو  5
 312 راب العال 6
 404 بدر 7
 437 زهران 8
 297 العبدلي 9
 226 لرر  10
 283 القوخسم  11
 277  رخب  السو  12
 330 المقربلال 13
 391  ا ق السار 14
 369 بدر الجدخدة 15
 400 صوخلح 16
 368 تالع العلي 17
 332 الجباه  18
 332 ر ر بدران 19
 393 ابو نصار 20
 170 احد 21
 336 مرج الحمرة 22

                                                                               

 انــــــــــــعم أمني

 الدكتور يوسف الشواربه


