قانون رقم  7لسنة ( 3991قانون البناء الوطٍت األردين لسنة  )3991وتعديالتو
المادة 1
التسمية وبدء العمل
يسمى ىذا القانون (قانون البناء الوطٍت األردين لسنة  )3991ويعمل بو بعد مرور ثالثُت يوما على تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .
المادة 2
المصطلحات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف ىذا القانون ادلعاين ادلخصصة ذلا أدناه ما مل تدل القرينة على غَت ذلك -:
المجلس  :رللس البناء الوطٍت األردين ادلؤلف دبقتضى أحكام ىذا القانون .
اللجنة الفنية  :اللجنة الفنية لكودات البناء الوطٍت األردين ادلشكلة دبوجب أحكام ىذا القانون .
اعمال االعمار  :االعمال اليت تتعلق بانشاء ادلشاريع االنشائية جبميع انواعها كادلباين والطرق واجلسور دبا فيها التصميم والتنفيذ

والتشغيل والصيانة واالشراف واعمال السالمة العامة وكل ما يرتبط هبا من اعمال ىندسية واديشاريع اخرى يقررىا اجمللس.

رخصة االعمار  :أ  .الرخصة اليت تصدر دبوجب قانون تنظيم ادلدن والقرى واالبنية ادلعمول بو واالنظمة الصادرة دبقتضاه.
ب  .ادلوافقة اليت تصدرىا اجلهة ادلختصة دبوجب القوانُت واالنظمة السارية ادلفعول للمباشرة باعمال االعمار عدا ادلباين.
ج  .رخصة البناء اذا كانت اعمال االعمار مباين .
الكودة  :رلموعة القواعد والشروط وادلتطلبات الفنية ادلتعلقة بأعمال األعمار ادلقررة من اجمللس وادلعتمدة من رللس الوزراء.
السطات التنظيمية  :رللس التنظيم األعلى وجلنتا تنظيم ادلدن والقرى اللوائية واحمللية وجلان التنظيم ادلشًتكة أو أي سلطة أو ىيئة

أو جلنة أو رللس حيل زلل أي منها دبوجب قانون تنظيم ادلدن والقرى واألبنية أو أيتشريع آخر معمول بو .

شهادة المطابقة  :الشهادة الصادرة عن اجلهة ادلخولة باالشراف على التنفيذ تشهد دبوجبها ان مجيع ادلتطلبات الفنية الواردة يف
ادلخططات قد مت تنفيذىا حسب االصول ادلقررة .

المادة 3
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سريان احكام التشريع
تسري أحكام ىذا القانون على أعمال األعمار اليت تقام يف ادلملكة باستثناء األعمال اليت أقيمت أو بوشر يف إقامتها أو مت
ترخيصها قبل نفاذه .
المادة 4

رللس البناء الوطٍت االردين
أ  .يؤلف رللس يسمى ( رللس البناء الوطٍت االردين ) برئاسة وزير االشغال العامة واالسكان وعضوية كل من:
 . 3وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
 . 2وزير البيئة .
 . 1وزير الطاقة والثروة ادلعدنية .
 . 4وزير النقل .
 . 5امُت عمان .
 . 6مدير عام ادلؤسسة العامة لالسكان والتطوير احلضري .
 . 7امُت عام وزارة االشغال العامة واالسكان .
 . 8رئيس اجلمعية العلمية ادللكية او من ينيبو .
 . 9عميد احدى كليات اذلندسة يف اجلامعات االردنية الرمسية خيتاره رللس الوزراء دلدة سنتُت بناء على تنسيب رئيس اجمللس
وبالتناوب .
 . 31نقيب ادلهندسُت االردنيُت .
 . 33نقيب مقاويل االنشاءات االردنيُت .
 . 32رئيس ىيئة ادلكاتب والشركات اذلندسية .
 . 31مدير الدفاع ادلدين العام او من ينيبو .
 . 34شخصُت من القطاع اخلاص خيتارمها رللس الوزراء دلدة سنتُت بناء على تنسيب رئيس اجمللس على ان ال تتكرر مدة عضوية
أي منهما الكثر من دورتُت متتاليتُت كحد اقصى ( اربع سنوات ) .
ب  .جيتمع اجمللس كلما دعت احلاجة اىل ذلك بدعوة من رئيسو او نائبو عند غيابو ويتكون النصاب القانوين الجتماعاتو حبضور
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ما ال يقل عن اغلبية اعضائو على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبو ويتخذ اجمللس قراراتو باغلبيةاعضائو احلاضرين .
ج  .تكون للمجلس أمانة سر ويعُت اجمللس أمُت سر ذلا من بُت موظفي وزارتو يرتبط بو ويتوىل اعداد جداول اعمالو ومتابعة
الدعوة لعقد اجتماعاتو وتدوين قراراتو ومتابعة تنفيذىا .

المادة 5
مهام وصالحيات اجمللس
يناط باجمللس ادلهام والصالحيات التالية - :
أ -
وضع األسس وادلبادىء اخلاصة بكودات البناء الوطٍت األردين وربديد رلال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب-
إقرار الكودات ادلختلفة للبناء الوطٍت األردين ورفعها إىل رللس الوزراء العتمادىا .
ج -
دراسة تنسيبات اللجنة الفنية وازباذ القرارات ادلناسبة بشأهنا .
د–
البت يف أي اعًتاض على الكودات ادلعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا ألحكام ىذا القانون .
ىـ -
التعاقد مع أي جهة علمية إلعداد أي كودة جديدة أو إلجراء  ،تعديل على أي كودة معتمدة وربديد كلفة ىذا التعاقد وادلوافقة
على صرفها .
و-
نشر الكودات ادلعتمدة وتعميمها .
ز-
اصدار التعليمات ادلتعلقة بتطبيق الكودات يف مراحل التصميم والتنفيذ واالشراف والصيانة والتشغيل واعمال السالمة العامة وكل ما
يرتبط هبا من اعمال ىندسية .
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ح-
إقرار معايَت السالمة العامة يف قطاع البناء واذلندسة واإلسكان و ادلشاريع اإلنشائية وأعمال اإلعمار كافة ورفعها اجمللس الوزراء
للمصادقة عليها .
ط-
إصدار التعليمات اخلاصة بتعيُت مهندسي السالمة العامة وضباطها لكافة ادلشاريع اإلنشائية .
ي-
إعداد الدراسات والبحوث ادلتعلقة بقطاع البناء واذلندسة واإلسكان
ك-
إقرار ادلواصفات الفنية اذلندسية ادلتعلقة بأعمال اإلنشاءات .
ل-3-
الرقابة على أعمال البناء واذلندسة واإلسكان بوساطة جلان يشكلها ذلذه الغاية لتصويب ادلخالفات ان وجدت وإيقاف ادلشاريع
اىل حُت تصويب أوضاعها وفق أحكام ىذا القانون .
-2
ربدد آلية تشكيل اللجان ادلنصوص عليها يف البند ( )3من ىذه الفقرة وكيفية اجتماعاهتا وازباذ قراراهتا وآلية عملها دبوجب نظام
يصدر ذلذه الغاية .
م-
اقرار األسس وادلعايَت الفنية اخلاصة بأعمال ضبط اجلودة للمشاريع دبا فيها أسس إصدار شهادات مطابقة وتوكيد اجلودة للمشاريع
اذلندسية .
المادة 6
اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني االردني
تشكل جلنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطٍت االردين ) برئاسة امُت عام وزارة االشغال العامة واالسكان وعضوية كل
من :
 . 3امُت عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس .
 . 2امُت عام وزارة البيئة .
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 . 1مدير عام مؤسسة ادلواصفات وادلقاييس .
 . 4وكيل امانة عمان الكربى .
 . 5مدير مركز حبوث البناء يف اجلمعية العلمية ادللكية .
 . 6شلثل عن وزارة االشغال العامة واالسكان يعينو وزيرىا .
 .7شلثل عن وزارة ادلياه والري يعينو وزيرىا .
 . 8شلثل عن وزارة الطاقة والثروة ادلعدنية يعينو وزيرىا .
 . 9شلثل عن وزارة الصحة يعينو وزيرىا .
 . 31شلثل عن القوات ادلسلحة االردنية يعينو رئيس ىيئة االركان ادلشًتكة .
 . 33شلثل عن مديرية الدفاع ادلدين يعينو مدير عام الدفاع ادلدين .
 . 32شلثل عن سلطة الطَتان ادلدين يعينو رئيس رللس ادارة السلطة .
 . 31شلثل عن نقابة ادلهندسُت االردنيُت يعينو رللس النقابة .
 . 34شلثل عن نقابة مقاويل االنشاءات االردنيُت يعينو رللس النقابة .
 . 35شلثل عن ىيئة ادلكاتب والشركات اذلندسية يعينو رللس اذليئة .
 . 36ستة اشخاص من ذوي اخلربة من القطاع اخلاص يعينهم اجمللس .
 . 37امُت سر اجمللس .
ب  -تكون مدة عضوية األعضاء ادلنصوص عليهم يف البنود ( )6.7.8.9.31.33.32.31.34.35.36من الفقرة -أ-
من ىذه ادلادة دلدة سنتُت قابلة للتجديد وجيوز استبدال أي عضو بغَته يف أي وقت وفقا لإلجراءات اليت مت تعيينو فيها .
ج  -تناط باللجنة الفنية ادلهام التالية -:
 - 3إعداد أسس كودات البناء الوطٍت ومبادئها ورفع التوصيات بشأهنا للمجلس .
 - 2التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات ادلعتمدة .
 - 1النظر يف االعًتاضات على الكودات احملالة إليها وتقدمي توصياهتا بشأهنا إىل اجمللس .
 - 4متابعة أعمال اللجان ادلتخصصة واجلهات العلمية ادلكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرىا .
-5
أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها دبقتضى تعليمات يصدرىا اجمللس ذلذه الغاية دبا يف ذلك اعداد التعليمات
ادلتعلقة بتطبيق الكودات .
 -6اعتماد مواد البناء وأنظمتو اجلديدة ادلوفرة للطاقة ادلتعلقة بأعمال اإلعمار والتنسيب للمجلس بادلوافقة عليها .
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د  -ذبتمع اللجنة الفنية مرة واحدة يف الشهر  ،أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبو يف حالة غيابو ويكون
اجتماعها قانونيا حبضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبو واحدا منهم وتتخذ اللجنةقراراهتا باإلمجاع أو بأكثرية
أصوات احلاضرين وعند تساويها يرجح اجلانب الذي صوت معو رئيس اجللسة .

المادة 7
صالحية تشكيل لجان متخصصة الي كودة
لرئيس اجمللس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل جلنة متخصصة او اكثر الي كودة من الكودات ربدد مهامها وعدد اعضائها
وسائر االمور االخرى ادلتعلقة هبا دبقتضى قرار تشكيلها .
المادة 8
تمويل اعمال المجلس
أ  -يتم سبويل أعمال اجمللس بواسطة صندوق خاص ينشأ يف وزارة األشغال العامة واإلسكان تتكون موارده شلا يلي :
 - 3ادلخصصات اليت ترصدىا احلكومة يف ادلوازنة العامة .
 - 2األموال اليت تقدم للمجلس من ادلؤسسات العامة واخلاصة والنقابات وأي ىيئات أخرى .
 - 1إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن اجمللس .
 - 4اذلبات والتربعات وأي موارد أخرى يوافق عليها اجمللس .
ب  -ربدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها دبقتضى تعليمات يصدرىا اجمللس ذلذه الغاية .
المادة 9
مكافآت اعضاء اللجان
حيدد رللس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان ادلتخصصة بناء على تنسيب اجمللس يتم صرفها من سلصصات الصندوق
ادلنشا دبقتضى ادلادة ( )8من ىذا القانون .
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المادة 11
اجراءات اقرار اي كودة
أ-
تعرض أي كودة بعد اقرارىا من اجمللس لإلطالع عليها من الكافة لدى أمُت سر اجمللس ويعلن عن عرضها يف صحيفتُت زلليتُت
يوميتُت على األقل وحيق ألي شخص تقدمي اعًتاضو عليها إىل رئيس اجمللس خالل ستينيوما من تاريخ اإلعالن عن عرضها .
ب-
حييل رئيس اجمللس االعًتاضات اليت ترد إليو إىل اللجنة الفنية وذلك خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة
االعًتاض وعلى اللجنة دراسة ىذه االعًتاضات وتقدمي تنسيباهتا بشأهنا إىل اجمللس خالل مدةأقصاىا ثالثة أشهر من تاريخ إحالتها
إليها .
ج-
يرفع رئيس اجمللس الكودة وأي تعديالت أدخلت عليها بعد إقراراىا إىل رللس الوزراء العتمادىا وتصبح نافذة ادلفعول بعد مضي
ثالثُت يوما على تاريخ نشرىا يف اجلريدة الرمسية .
د-
حيدد رللس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس اعمال االعمار وادلناطق التنظيمية اليت يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة دبقتضى
احكام ىذا القانون الزاميا وتعترب الكودة يف ىذه احلالة جزءا ال يتجزا من شروط رخصةاالعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي
بالتقيد هبا وذلك ربت طائلة ادلسؤولية القانونية .
المادة 11
تقيد الوزارات والمؤسسات العامة بالكودات المعتمدة
أ  .على مجيع الوزارات والدوائر احلكومية وادلؤسسات الرمسية والعامة والبلديات والشركات ادلسامهة العامة واخلاصة ونقابة ادلهندسُت
االردنيُت ونقابة مقاويل االنشاءات االردنيُت وىيئة ادلكاتب والشركات اذلندسية التقيديف اعمال االعمار بالكودات ادلعتمدة وفقا ال
حكام ىذا القانون وازباذ االجراءات الالزمة ذلذه الغاية .
ب  .مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (د) من ادلادة ( )31من ىذا القانون  ،ال جيوز ادلباشرة بتنفيذ اعمال االعمار اال دبوجب
سلططات ىندسية مستوفية للقواعد وادلتطلبات الفنية الواردة يف كودات البناء ادلعتمدة صادرة عن جهة سلولة بالتصميم او مكتب
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ىندسي مسجل لدى نقابة ادلهندسُت االردنيُت ومصادق عليها من قبلها.
ج  .على مجيع اجلهات ادلختصة بتصديق سلططات اعمال االعمار  ،وربت طائلة ادلسؤولية القانونية  ،عدم اجازة ادلخططات
اذلندسية اال بعد التاكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة يف الكودات وان تكون شلهورة خبامت اجلهاتذات العالقة وذلك دون أي
اخالل دبسؤولية اجلهة ادلصممة .
د  .مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من ىذه ادلادة على مجيع الوزارات واجلهات اليت تصدر رخص االعمار التقيد دبا يلي :
 . 3عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع االعمار اال اذا كانت ادلخططات ادلتعلقة باي منها مصادقا عليها من اجلهة
ادلختصة .
 . 2متابعة االشراف على ادلشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحىت هنايتها للتاكد من توافر متطلبات الكودات الواردة يف رخصة
االعمار واالحكام والشروط الواجب تنفيذىا  ،والتقيد بتطبيق قانوين نقابة ادلهندسُت االردنيُت ونقابة مقاويل االنشاءات االردنيُت
ونظام ىيئة ادلكاتب والشركات اذلندسية الصادرة دبوجب قانون نقابة ادلهندسُت االردنيُت وازباذ االجراءات القانونية الالزمة هبذا
الشان .
 . 1عدم اصدار اذون االشغال العمال االعمار ضمن مناطقها اال اذا مت ارفاق طلب احلصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن
اجلهة ادلخولة باالشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة ادلهندسُت االردنيُت اذا كانت اجلهةادلشرفة مكتبا ىندسيا .
المادة 12

التقيد بالكودات ادلعتمدة
أ -على ادلكاتب والشركات اذلندسية ونقابيت ادلهندسُت ومقاويل اإلنشاءات ومن يقوم بأعمال اإلعمار التقيد برخصة اإلعمار
وبالكودات ادلعتمدة يف تصميم ىذه األعمال أو اإلشراف عليها أو تنفيذىا أو صيانتها ويتوجب على أدينها تبليغ اجمللس
والسلطات التنظيمية ادلعنية بأي سلالفة ذلا يف حال اكتشافها ،وعلى ىذه اجلهات التحقق من وقوع ادلخالفة .
ب-
اذا تبُت للمجلس أو للسلطة التنظيمية اليت أصدرت الًتخيص أن أعمال اإلعمار تتم خالفا لشروط رخصة اإلعمار أو للكودات
ادلعتمدة أو ألحكام التنظيم فعليها أن تصدر إخطارا اىل صاحب العمل أو ادلقاول أو ادلكتباذلندسي للتوقف عن العمل اىل حُت
تصويب ادلخالفة ادلرتكبة ،فاذا زبلف الشخص ادلوجو اليو اإلخطار عن إزالة أسباب ادلخالفة خالل ادلدة احملددة باإلخطار ،حيق
للمجلس ازباذ اإلجراءات ادلنصوص عليها يف ىذا القانون دوناإلخالل بازباذ السلطات التنظيمية لإلجراءات ادلنصوص عليها يف
تشريعاهتا .

قانون رقم  7لسنة ( 3991قانون البناء الوطٍت األردين لسنة  )3991وتعديالتو
المادة 13
على الرغم شلا ورد يف أي تشريع أخر يتخذ اجمللس حبق ادلقاول أو ادلكتب اذلندسي ادلخالف اإلجراءات التأديبية التالية -:
أ-3 -
يوقف ادلقاول ادلخالف لشروط ومتطلبات رخصة اإلعمار وادلتطلبات الفنية للكودات اذلندسية وأعمال السالمة العامة عن شلارسة
أعمال ادلقاوالت كما يوقف تصنيفو دلدة سنة .
-2
اذا شكلت ادلخالفة ادلرتكبة من ادلقاول خطرا على السالمة اإلنشائية للمبٌت وسالمة ادلواطنُت والسالمة العامة بناء على تقرير من
اللجنة اإلنشائية العليا ،فيشطب ادلقاول دلدة سنتُت من سجالت نقابة مقاويل اإلنشاءاتاألردنيُت كما يشطب ترخيصو وتصنيفو
لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان .
-1
اذا قام ادلقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنو أو مت استخدام تصنيفو من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائو باسم الغَت دون موافقة
صاحب العمل فيشطب ادلقاول دلدة سنتُت من سجالت نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيُت كمايشطب ترخيصو وتصنيفو لدى
وزارة األشغال العامة واإلسكان .
ب- 3 -
يوقف ادلكتب اذلندسي ادلخالف لشروط ومتطلبات رخصة اإلعمار وادلتطلبات الفنية للكودات اذلندسية وأعمال السالمة العامة أو
ألحكام التنظيم عن شلارسة العمل اذلندسي اىل حُت استكمال إجراءات الدعوىالتأديبية وفقا لقانون نقابة ادلهندسُت النافذ .
 -2اذا شكلت ادلخالفة ادلرتكبة من ادلكتب اذلندسي خطرة على السالمة اإلنسانية للمبٌت أوسالمة ادلواطنُت والسالمة العامة بناء
على تقرير من اللجنة اإلنشائية العليا ،لعدم قيامو باإلشراف على أعمال اإلعمار وعدم وجودىفي ادلشروع منذ بدء أعمال التنفيذ
وحىت هنايتها فيوقف ادلكتب اذلندسي عن العمل اىل حُت استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة ادلهندسُت النافذ
كما يشطب تأىيلو اذا كان مؤىال لدى وزارة األشغااللعامة واإلسكان .

المادة 14

قانون رقم  7لسنة ( 3991قانون البناء الوطٍت األردين لسنة  )3991وتعديالتو
اذا مل يتم تنفيذ ادلشروع من خالل مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان ومسجل لدى نقابة مقاويل
اإلنشاءات األردنيُت أو مل يلتزم بالتصميم واإلشراف على ادلشروع من خالل مكتب ىندسي مسجل لدىنقابة ادلهندسُت األردنيُت
فيعاقب مالك العقار او ادلستثمر او منفذ ادلشروع بغرامة ال تقل عن ( )3111دينار وال تزيد على ( )5111دينار اذا كانت
مساحة ادلشروع (251م) فأقل .أما اذا زادت ادلساحة على ذلك فتصبح الغرامة من ()5111دينار إىل ( )51111الف دينار .
المادة 15
أ-3 -
تشكل يف اجمللس جلنة تسمى (اللجنة الفنية اإلنشائية العليا) برئاسة أمُت سر اجمللس وعضوية اثٍت عشر عضوأ من ذوي اخلربة
اإلنشائية والكفاءة من القطاعُت العام واخلاص على أن تكون نقابتا ادلهندسُت األردنيينومقاويل االنشاءات األردنيُت ومهندسو ىيئة
ادلكاتب اذلندسية شلثلُت هبذه اللجنة .
-2
يعُت رللس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اجمللس أعضاء اللجنة دلدة سنتُت وجيوز إهناء عضوية أي منهم وتعيُت بديل عنو قبل
انتهاء تلك ادلدة
ب -تتوىل اللجنة الفنية اإلنشائية العليا ما يلي -:
-3
تقدمي ادلساعدة الفنية يف تقييم الدراسات اذلندسية ادلتخصصة لتأىيل ادلباين وادلنشآت احلكومية واخلاصة ورفع كفاءهتا اإلنشائية .
 -2التنسيب للمجلس بادلخالفة ادلرتكبة من ادلقاول وادلكتب اذلندسي واإلجراءات الواجب ازباذىا حبقهما .
 -1أي مهام و واجبات أخرى تتعلق بالدراسات اإلنشائية يكلفها هبا اجمللس أو رئيسو .
ج-
ذبتمع اللجنة الفنية اإلنشائية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت احلاجة حبضور أغلبية أعضائها وتتخذ تنسيباهتا بأكثرية أصوات أ
وتدون اجتماعاهتا وتنسيباهتا دبحاضر خطية وتتم متابعة تنفيذىا منأمانة سر اجمللس .
عضائها احلاضرين ّ
المادة 16

قانون رقم  7لسنة ( 3991قانون البناء الوطٍت األردين لسنة  )3991وتعديالتو
يعترب ادلوظفون الذين حيددىم اجمللس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام ادلادتُت ( )31و ( )34من ىذا القانون .
المادة 17
العقوبات
جمللس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون .
المادة 18
اصدار االنظمة الالزمة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام ىذا القانون .

