
 

 
 

 2021( لسنة 98قرار إداري رقم )
تعديل دليل إجراءات ومعايير ترخيص بناء وحدات سكنية إضافية للحاالت االجتماعية الخاصة في  بشأن

 في إمارة أبوظبي )السكن الخاص والمساكن الشعبية (القسائم السكنية 
 

 : دائرة البلديات والنقل رئيس
 

 ،والقوانين وتعديالتهبإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي  1974( لسنة 1بعد االطالع على القانون رقم ) -
 التنفيذية، وائحهول وتعديالته، في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي 1983لسنة  (4)وعلى القانون رقم  -
 في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية، على المظهر العام والصحة والسكينة العامة الحفاظ بشأن 2012( لسنة 2وعلى القانون رقم ) -
 ،والنقل البلديات دائرة بشأن إنشاء 2019( لسنة 30وعلى القانون رقم ) -
 إلمارة أبوظبي وتعديالته، التنفيذيفي شأن إعادة تشكيل المجلس  2019( لسنة 1وعلى المرسوم األميري رقم ) -
 ،بشأن تنظيم األعمال خارج حدود القسائم السكنية في إمارة أبوظبي 2018( لسنة 138) رقم اإلداريقرار الوعلى  -
بشأن دليل إجراءات ومعايير ترخيص بناء وحدات سكنية إضافية للحاالت  2019( لسنة 198قرار اإلداري رقم )الوعلى  -

 ساكن الشعبية ( في إمارة أبوظبي،االجتماعية الخاصة في القسائم السكنية ) السكن الخاص والم
 ما تقتضيه المصلحة العامة،بناًء على و -
 قرر ما يلي:ت

 

 (1مادة )ال

 2019( لسنة 198) القراراإلداري رقمبالمرفق الدليل ( من المعايير واالشتراطات التخطيطية الواردة في 2 و 1)  الفقرةل عد  ت  
 :تياآلصبح على النحو تل المشار إليه أعاله ،

 

 التعديلبعد  قبل التعديل عديلمحل الت

 المنح واإلرث األراضيعلى يسري  المنح فقط األراضيعلى يسري  .طريقة حيازة األرض التي يسري عليها القرار

البند األول من المعايير واالشتراطات التخطيطية 

وحدة سكنية المسموح بها  إلضافة  مساحة البناء)

 . (واحدة

سكنية واحدة السماح ببناء وحدة 

متر مربع من مساحة  900لكل 

 في كافة مدن اإلمارة .القسيمة 

السماح ببناء وحدة سكنية واحدة لكل 

في متر مربع من مساحة القسيمة  700

 كافة مدن اإلمارة .

التخطيطية  واالشتراطاتالبند الثاني من المعايير 

ن تيوحدتين سكني السكنية لبناء القسائممساحة )

 .واحدة )بحد اقصى( لحاالت تعدد الزوجاتبكتلة 

 متر مربع 1400 متر مربع 1800

 

 (2مادة )ال
 

 كما هي دون تعديل.  2019( لسنة 198إلداري رقم )ا القرارالمرفق ب لدليلفي ا األخرى األحكام ىتبق
 

 (3مادة )ال
 

 .الرسميةنشر في الجريدة ي  من تاريخ صدوره، و اً اعتبار هذا القراري نفذ      

  

 
 فالح محمد  األحبابي 
 رئيس دائرة البلديات والنقل 
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