
 1املادة 

  

( 67( و يقشأ مؿ الىغام سقم ) 7107يعمى َزا الىغام )هغام مؾذى لىغام ألابيية و الحىغيم في مذيىة ؽمان لعىة 

املشاس اليه في مايلي بالىغام ألاصلي و ما طشأ ؽليه مً جؾذيل هغاما واحذا و يؾمل به مً ثاسيخ وشٍش في  0979لعىة 

   الجشيذة الشظمية .

 

  2املاده 

 

 ارا دلد القشيىة ؽل  يهىن لأللفاظ والؾجاسات الحالية حيسما وسدت في َزا الىغام املؾاوي املخصصة لها بؤدهاٍ ، ال 

 غير رلو.

 : مجلغ اماهة ؽمان النبري  املجلغ

 : لجىة ثىغيم املذن املحلية . اللجىة

 : سئيغ اللجىة .  الشئيغ

 : ظنشثير اللجىة املحلية .  العنشثير

 : مىطقة ثىغيم ؽمان . مىطقة الحىغيم

وليلاااه الؾشفاااي أو الىلياااال : صااااحل الؾقااااس امل اااجل فااااي تاااج ت دوائاااش الخ ااااجيل أو  املالو 

 املفىض ؽىه أو محىلي الىقف.

: املهاااااااان املجااااااااه للجمهاااااااىس داىلاااااااه أو الحىاطاااااااذ  ياااااااه واظاااااااحؾماله بصاااااااىسة ؽادياااااااة أو  املهان الؾام

 ؽشضية.

: مااال  ااام  يقاااىم باااؤا ؽمااال ماااً أؽمااااى  ؽمااااس و جشااامل الجىاااائين و املحؾهاااذيً و  امليش ىء 

 ؽماى .املقاولين املشاصين بمضاولة مسل َزٍ ألا 

: الطااااابق أو الطىابااااق الماااا  يهااااىن ميعااااىا العااااط  المشظاااااوي    ااااا ل يحجاااااوص م اااارا  طابق الخعىية

وسثااااااؿ امل اااااار ؽااااااً   ميعااااااىا مىحصااااااف الطشيااااااق ، وفااااااي حاااااااى جؾااااااذد الطااااااش  املحاامااااااة 

 -لقطؾة ألاسض يهىن طابق الخعىية و قا   للحالت الحالية :

المشظاااااوي    ااااا ل يحجاااااوص ) الطاااابق أو الطىابااااق ويهااااىن ميعااااىا العاااط   .أ 

( م ؽااااً ميعااااىا مىحصااااف الطشيااااق ألاؽلاااا  ارا ماهااااد ظااااؾة الطااااش   0,75

( م لهااااال م  اااااا ، وفاااااي حااااااى وطاااااىد 8املحااماااااة لقطؾاااااة ألاسض ل ثقااااال ؽاااااً )

( م ل ثئاز ةؾين  ؽحجاس لغاياات ثحذياذ 8طشيق أو الثر ةعؾة ثقل ؽاً )

 مىاظيل وؽذد طىابق الجىاء واسثفاؽه.

لقطؾة ثقؿ ؽل  ألثار ماً طشياق  ا  ثئااز ةؾاين  ؽحجاسلغاياات ارا ماهد ا .ا 

املىاظااااايل وؽاااااذد الطىاباااااق و سثفااااااؼ الطاااااش  المااااا  ثهاااااىن للقطؾاااااة واطهاااااة 

 %( مً طىى الىاطهة ؽل  رلو الطشيق. 51ؽل  ا ثقل ؽً )

الطاابق أو الطىابااق الماا  يهاىن ميعااىا العااط  المشظااوي    ااا ل يحجاااوص  .ض 



ؽااااااااً ميعااااااااىا مىحصااااااااف الطشيااااااااق ألاؽلاااااااا  ارا ماهااااااااد الطااااااااش   م اااااااار  (0,75)

 . م ر(  8املحاامة للقطؾة ثقل ظؾة مل م  ا ؽً ) 

: طااااابق أو الطىاباااااق المااااا  ثقاااااؿ ثحااااد معاااااحىي قطؾاااااة ألاسض الطجيؾياااااة أو الشاااااىاسؼ  القجى

 . م ر(  75,1اي ما ادوى مً طميؿ الجهات ؽل  ان ل يضيذ ميعىا ظقفه ؽً ) 

مجاشاااشة وفاااي حااااى  القجااى بق أو طاااضء ماااً طااابق  اااى  طاااابق الخعاااىية أو طااابق: طااا الطابق ألاسض  

ؽااذم وطااىد جعااىية أو قجااى يهااىن الطااابق ألاسضاا   َااى الطااابق ألاوى فااي الجىاااء ةغاا  

 الىغش ؽً ميعىا اسضيحه.

: الطابق السااهىا الازا يهاىن طاضءا ماً املحال الحجااسا ومحصا  باه مجاشاشة ويهاىن  العذة الحجاسية

 الىصىى اليه مً ا له.  

: الجضء مً الطابق املشا  و قاا لحهاام َازا الىغاام والازا يقاؿ  اى  قااش طاابق  طابق العط 

 معمىه به.

 ذمة رلو الجىاء.: الجىاء الحاةؿ ألا بىاء سئيس   ويعحؾمل ؽادة ألغشاض ا الجىاء الفشعي

 أسض. : أا طذاس أو حاطض مً أا مادة ييشؤ ؽل  حذود أا قطؾة العىس 

 بصاىسة  الشش ة
و
 ومؾشضاا

و
: أا طضء منشىف الجاهل أو الجىاهل مً الجىاء يهاىن معاقى ا

 دائمة للهىاء والىىس الطجيعي ويقؿ ضمً حذود قطؾة ألاسض.

 : أا شش ة غير معقى ة.  شش ة منشى ة

 : أا شش ة مؾلقة ممحذة  ى  شاسؼ ااسض حذود الاسض. باسصةشش ة 

: أا معاااحة دااليااة منشااى ة ضاامً حااذود الجىاااء لحااؤمين  هاااسة وال  ىيااة ألقعااام  املىىس 

 املجنى املطلة ؽل  ا.

: أا طااااااضء غياااااار معااااااحغل مااااااً الجىاااااااء وجشاااااامل  طاااااااسات الحجميليااااااة أو الىاقيااااااة مااااااً  البروص املؾماسا 

اااااىسأو الحاااااىاطض ومصاااااجغات الشاااااجابيو وصاااااىاديق الؾىامااااال الجىياااااة أ و أحاااااىاض الَض

 ألاباطىس.

 مً الشاسؼ أو  سثذاد ألامامي . البروص الحجاسا 
و
 : أا طضء مً الجىاء يىاطه ويغطي طضءا

 % ( مىه.51: أا ظقف ل ثقل املعاحة الفاسغة  يه ؽً ) مغلة جؾشيش

ألغااشاض الحمايااة مااً الؾىاماال الجىيااة : أا ظااقف يىاطااه و يغطااي طااضء مااً شاااسؼ  مغلة واقية 

  قط .

: الجىاء الزا يحجاوص اسثفاؽه ؽاذد الطىاباق املقاشسة لقطؾاة ألاسض بمىطال أحهاام  الجىاء الؾالي

 َزا الىغام .

: طاااضء ماااً بىااااء مئلاااف ماااً ؽاااذة أطاااضاء محصااالة أ قياااا أو ؽامىدياااا ويشاااهل مااال م  اااا  شقة

 معنىا معحق  .

 الجىاء املئلف مً ر ذ شقق أو ألثر .:  الجىاء املحؾذد الشقق

 ألاسض . : بىاء معحقل غير محصل بؤا بىاء قاش مً أا طهة  ى   الجىاء املىفصل

) فااااي حاااااى جؾااااذد  : املعااااا ة الؾامىديااااة مااااً ميعااااىا مىحصااااف الطشيااااق أو الطااااش   اسثفاؼ الجىاء

مليعىا الطش  املحاامة لقطؾة ألاسض ( ال  أؽل  هقطة مً عهش الجىاء ويهىن َى ا



وارا ماهااد اظااقف الجىاااء مىحااذسة  يحعاال  سثفاااؼ الاا   المشظاااوي للطااابق ألااياار 

 . مؾذى مىحصف  هحذاسات لحلو ألاظقف 

 مؾذى املعا ة الؾامىدية مً أسضية الغش ة ال  مؾذى ميعىا باطً العقف . : اسثفاؼ الغش ة

 قطؾة ألاسض الم  يقؿ الجىاء ؽل  ا .: وعجة معاحة الجىاء ال  معاحة  اليعجة املئىية للجىاء

: معااااحة املعاااقط ألا قاااي ألا بىااااء أو ألابيياااة بماااا فاااي رلاااو  وشااااءات   املعاااقى ة  معاحة الجىاء

املحصااااااالة باااااااه ويعاااااااخسنى م  اااااااا الشاااااااش ات الجااااااااسصة و الشاااااااش ات املنشاااااااى ة والباااااااروصات 

دساض املؾلقااة و و املمااشات و ألا  ألادساض الماسطياة املنشااى ة   وأاملؾماسياة واملغاا ت 

مؾااااااابش العااااااياسات والمضاهااااااات و قباااااااس املياااااااٍ وطىابااااااق المااااااذمات النهشوميهاهينيااااااة أو 

أطضائ اا  ومىاقاف العاياسات  وألابيياة الفشؽياة و املىااوس و مجااسا ال  ىياة الؾمىديااة  

 امليهاهينية و ألاقجية.

 لية  والماسطية .: أا بىاء ميشؤ قجل املجاششة باألؽماى الحنميلية الذاا َيهل الجىاء

: أا هااىؼ مااً أهااىاؼ  ظااحؾماى املقااشسة لألساضاا   وألابييااة و قااا لألحهااام الحىغيميااة   ئة الاظحؾماى

 املحؾلقة ب ا أو املخططات الحىغيمية املصذقة.

 

 املعاحة الطابقية 

: مجمىؼ معاحات املعاقط ألا قياة املعاقى ة لجمياؿ طىاباق الجىااء ويعاخسنى م  اا 

املنشى ة و البروصات املؾماسية واملغ ت وألادساض الماسطية املنشاى ة  و الشش ات 

املماااااااااشات و ألادساض املؾلقاااااااااة  ومؾاااااااااابش العاااااااااياسات  و قبااااااااااس امليااااااااااٍ وطىاباااااااااق الماااااااااذمات 

النهشوميهاهينياااااااة أو أطضائ اااااااا والمضاهاااااااات ومىاقاااااااف العاااااااياسات وألابيياااااااة الفشؽياااااااة و 

نياة و ألاقجياة والعاذد الحجاسياة وطىابااق املىااوس و مجااسا ال  ىياة الؾمىدياة  امليهاهي

 الخعىية .

 الجىاء    ا . : وعجة املعاحة الطابقية ال  معاحة قطؾة ألاسض الم  يقؿ اليعجة الطابقية

: الفىااء غيار املعاامىه الجىااء  يااه الىاقاؿ باين اااط الجىااء وحااذود  قطؾاة ألاسض مااً   سثذاد القاهىوي

 طميؿ الجهات .

 الجذاس املش رك بين بىائين محجاوسيً معحقلين .:  طذاس مش رك

: أا طاااااذاس أو حااااااطض ماااااً أا ماااااادة ؽلااااا  محااااايط ظاااااط  أو شاااااش ة بقصاااااذ العااااا مة   الحصىيىة

 الؾامة .

 : الحفشة املخصصة لجمؿ املياٍ املعحؾملة والفض ت . الحجميؾيةالحفشة 

 ااح ف أهىاؽها . ؽل : املعاحة املخصصة لىقىف املشلجات والعياسات  مىقف العياسات

 : أا بىاء لمضن الجضائؿ . معحىدؼ ثجاسا 

 : الجضء مً الشاسؼ املؾذ ملشوس املشاة . الشصيف

 : الطشيق الزا ل يعم  بالذاىى اليه أو المشوض مىه ال مً أمالً مؾيىه . الطش  املحذود املىا ز 

 ارن  شغاى 

 

باظااحؾماى رلااو الجىاااء للغايااة الماا  سااا  مااً  املشطااؿ املخااح :  رن الصااادس مااً 

 . أطلها

: ميشاااؤ ياااحم ثىفيااازٍ ةغاااشض اظاااحؾماله ةشاااهل مئقاااد أو وشاااا  محاااذد وثاااحم اصالحاااه  ألابيية املئقحة

ظااااحؾمالت املئقحااااة فااااي ه  اااااء مااااً الغااااشض الاااازا أقاااايم مااااً أطلااااه ويعاااام  با  ةؾااااذ   

 ما ة قطاؽات الحىغيم .



و الحاسيخياااااة او السقا ياااااة أشدات املؾماسياااااة رات الماااااىا  املؾماسياااااة ت واملفاااااآامليشااااا:  املجنى ال رازي 

 .  و الم  ثهىن مذسطة في تجل ال راذ الؾمشاويأالم  ثحهي احذارا مؾيىة 

الشاام  الطجيعااي أو الاؽحجاااسا املهلااف بمهااام الحصااميم أو  شااشاف ؽلاا  أؽماااى :  املهىذط 

ظخشاسات الهىذظاية و اق الخشاشيؾات الجىاء أو مل  ما واملشا  له بمضاولة مهىة   

 العاسية .

: طااضء معااقىف محىاصاال ألا مجنااى ويهااىن مفحىحااا ؽلاا  شاااسؼ أو  ىاااء منشااىف أو   الّشوا 

 . يشتط بين ألثر مً مجنى

 ببطاصة  ؽماس. املشطؿ املخح : الحصشي  المطي الصادس مً  الشاصة 

ضااالؿ القطؾاااة ألاماااامي ؽلااا  الطشياااق أو : املعاااا ة الفاصااالة ماااا باااين هقطاااة مىحصاااف   ؽمق القطؾة

الطشيق ألاؽل  ميعىتا في حاى جؾذد الطش  وهقطة مىحصف الضلؿ املقابل له ماً 

 . القطؾة

 . : اليعجة املئىية مليل أو اهحذاس ؽمق قطؾة ألاسض وعجة اهحذاس / مي ن القطؾة

ا ؽل  الىحذة الا شاصية ىيةالنسا ة العن  . : ؽذد الشقق املعمىه اوشاَإ

 . مىطقة محذدةظحؾمالت و املعاحات املعمىه ب ا ضمً :    النسا ة الؾمشاهية

و أساض   محاطة ماً طمياؿ طىاها اا ةشاىاسؼ سض أو مجمىؽة  قطؿ مً ألا أ: قطؾة  الجلىك

 . و مجاسا مائيةأو حذائق أطش  

 

 3املادة 

 

 ؽماس ضمً حذود مىطقة الحىغيم املقشسة ثطجق أحهام َزا الىغام ؽل  طميؿ ألاساض   وألابيية ومشاسيؿ  .أ 

 وجعشا أحهامه ؽل  أا  م  طجيعي أو مؾىىا .

 يصذس املجلغ الحؾليمات ال صمة لحىفيز أحهام َزا الىغام . .ا 

 

  4املادة 

 

 ثحذد أهىاؼ اظحؾماى ألاساض   ضمً مىطقة الحىغيم و ق أحهام مخطط الحىغيم املقشس ؽل  الىحى الحالي :

 و ثقعم ال  الفئات الحىغيمية الحالية :مىطقة العنً ،  .أ 

 ظنً أ .0

 ظنً ا .7

 ظنً ض .3

 ظنً د .4

 ظنً شؾب   .5

 ظنً أاضش  .6

 ظنً اا   .7

 ظنً صساعي .8



 ظنً سيفي .9

 مىطقة الحجاسا ، و ثقعم ال  الفئات الحىغيمية الحالية : .ا 

 ثجاسا مشلضا  .0

 ثجاسا ؽادا .7

 ثجاسا محلي .3

 مجمؾات ثجاسية  .4

 الحىغيمية الحالية :مىطقة الصىاؽات ، و ثقعم ال  الفئات  .ض 

 الصىاؽات السقيلة .0

 الصىاؽات املحىظطة .7

 الصىاؽات المفيفة .3

 الصىاؽات الححىيلية .4

 الصىاؽات الحقىية و ألاؽماى .5

 الصىاؽات .6

 مىطقة املهاثل . .د 

 مىطقة محؾذد الاظحؾماى ، و ثقعم ال  الفئات الحىغيمية الحالية: .ٌ 

 ظحؾماى الحضشا محؾذد     .0

 ظحؾماى املشلضا محؾذد     .7

 

  5ملادة ا

 

ثطجق ؽل    ئة ثىغيم مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية   .أ 

 ظنً ) أ ( ألاحهام الحالية : 

 

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
 الحد ألاعلى

ت   لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 15 4 % 39 7 5 5 صىً أ

 

ثطجق ؽل   ئة ثىغيم ظنً مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية  .ا 

 )ا( ألاحهام الحالية :

 

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
 الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 15 4 % 45 6 4 4 صىً ب



ثطجق ؽل   ئة ثىغيم ظنً مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية  .ض 

 -الحالية :( ألاحهام  )ض

 

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
 الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 15 4 % 51 4 3 4 صىً ج

 

ظنً ثطجق ؽل   ئة ثىغيم مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية  .د 

 )د( ألاحهام الحالية :

 

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
 الحد ألاعلى

ت   لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 15 4 % 55 2,5 2,5 3 صىً د

 

 6املادة 

 

ثشد في مخطط الحىغيم املقشس  ي اش أ تجعحؾمل املىطقة العنىية ألغشاض اقامة أبيية العنً أو ألا اظحؾمال  .أ 

 ويجىص اظحؾماى ألابيية في مىطقة العنً ضمً  ئات ظنً ) أ ، ا ، ض ، د ( ألغشاض :

 الفىاد  والنزى و الشقق املفشوشة وألاطىحة الفىذقية  .0

 املذاسط و دوس الحضاهة و الشوضة  .7

 دوس الؾجادة  .3

 املعخشفيات .  .4

 مشالض ال ربية و الشؽاية الماصة و دوس املعىين و ما في حنمها .5

ن جعاااااااااحىف  الشظاااااااااىم أةؾاااااااااذ الحصاااااااااىى ؽلااااااااا  مىا قاااااااااة اللجىاااااااااة  و اااااااااق املؾاااااااااايير املحاااااااااذدة فاااااااااي َااااااااازا الىغاااااااااام ؽلااااااااا   

 و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي

  طجقا للششو  والحؾليمات الم  يقشسَا املجلغ مىطقة العنً  مى  سا  مهً ضمًيجىص بمىا قة اللجىة  .ا 

 . ألغشاض ثى ير المذمات املحلية اليىمية لعهان املىطقةو رلو 

 

  7املادة 

 

ن ل أجعاااااااااحؾمل ألاساضااااااااا   الىاقؾاااااااااة فاااااااااي  ئاااااااااة ثىغااااااااايم  العااااااااانً الشاااااااااؾب  ألغاااااااااشاض اقاماااااااااة أبيياااااااااة العااااااااانً  ؽلااااااااا   .أ 

يضياااااااااذ ؽذدالشاااااااااقق فاااااااااي الجىااااااااااء ؽاااااااااً رماهياااااااااة ،أو أا اظاااااااااحؾماى قااااااااااش ياااااااااشد ؽلااااااااا  املخطاااااااااط الهينلاااااااااي أو الحفصااااااااايلي 

 :غشاض املقشس ويجىص اظحؾمالها أل 

 الفىاد   .0



 واملذاسط و دوس الحضاهة و الشوضة   .7

 ؾجادةودوس ال .3

 واملعخشفيات   .4

 و مشالض ال ربية و الشؽاية الماصة و دوس املعىين و ما في حنمها .5

 ةؾذ الحصىى ؽل  مىا قة اللجىة و ق املؾايير املحذدة في َزا الىغام 

ماااااااااؿ مشاؽااااااااااة أا أحهاااااااااام ااصاااااااااة ثاااااااااشد ؽلااااااااا  املخططاااااااااات الحىغيمياااااااااة الهيهلياااااااااة أو الحفصااااااااايلية ثطجاااااااااق ؽلااااااااا   ئاااااااااة  .ا 

 :ألاحهام الحالية شؾب ثىغيم ظنً 

 

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
 الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 15 4 طمً الارجداداث 2 صفر 2 صىً شعبي

 

  8املادة 

 

ألاساضااااااااا   الىاقؾاااااااااة ضااااااااامً  ئااااااااااة ثىغااااااااايم العااااااااانً ألااضاااااااااش ألغااااااااااشاض اقاماااااااااة أبيياااااااااة العااااااااانً الؾااااااااااادا جعاااااااااحؾمل  -أ 

  : ومؿ مشاؽاة أحهام َزا الىغام ويجىص اظحؾمالها ألغشاض

 املذاسط  .0

 املعخشفيات .7

 دوس الؾجادة  .3

 الفىاد   .4

ن جعاااااااحىف  الشظاااااااىم و اااااااق أةؾاااااااذ الحصاااااااىى ؽلااااااا  مىا قاااااااة اللجىاااااااة و اااااااق املؾاااااااايير املحاااااااذدة فاااااااي َااااااازا الىغاااااااام ؽلااااااا  

 سظىم  ئة الحجاسا املحلي 

 جعشا ؽل   ئة ثىغيم العنً ألااضش ألاحهام الحالية : -ا 

مً ميعىا ب   الطابق ألاسض    م ر (  9 يحذد ؽذد الطىابق بطابقين ؽل  أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء ) .0

ىية ؽً معنىين ؽل  ن ل يحجاوص مؾذى النسا ة العنأيعحؾم ن لمعنً أو معنىين مىفصلين ؽل  

 مً َزا الىغام . (  70) معاحة الحذ ألادوى لإل شاص و ق املادة 

 ثطجق ؽل  الجىاء أحهام  سثذادات واليعجة املئىية الماصة  بفئة ثىغيم العنً الزا يقؿ  يه الجىاء . .7

 

  9املادة 

 

جعاااااااااااحؾمل  ئاااااااااااة ثىغااااااااااايم  العااااااااااانً الماااااااااااا   ألغاااااااااااشاض اقاماااااااااااة أبيياااااااااااة العااااااااااانً الؾاااااااااااادا ضااااااااااامً  ئاااااااااااات الحىغااااااااااايم  -أ 

 : ومؿ مشاؽاة أحهام َزا الىغام ويجىص اظحؾمالها ألغشاض  ( ا) و ظنً ( أ )  ظنً 

 املذاسط   .0



 املعخشفيات .7

 دوس الؾجادة  .3

 الفىاد   .4

ن جعاااااااحىف  الشظاااااااىم و اااااااق أةؾاااااااذ الحصاااااااىى ؽلااااااا  مىا قاااااااة اللجىاااااااة و اااااااق املؾاااااااايير املحاااااااذدة فاااااااي َااااااازا الىغاااااااام ؽلااااااا  

 سظىم  ئة الحجاسا املحلي

 جعشا ؽل   ئة ثىغيم العنً الما  ألاحهام الحالية :  -ا 

 يحذد ؽذد الطىابق بطابقين و سوف . .0

 مً ميعىا ب   الطابق ألاسض   . أمحاس (  9 يجل أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء للطابقين ؽً ) .7

 : ثحذد أحهام طابق الشوف ماآلجي .3

 . ( مً معاحة الطابق امليشؤ ؽليه % 51أن ل ثضيذ  اليعجة املئىية  لهزا الطابق ؽً ) -أ 

ان يقؿ َزا الطابق في مىحصف ظط  الطابق امليشؤ ؽليه مؿ ثشك اسثذادات ؽً حذود الجىاء  -ا 

ا اسثذاد أن ل يقل أذ الزا يمنً وصلها مؿ رلو الطابق ؽل  باظحشىاء منشسات ألادساض و املصاؽ

 سثذاد  الحىغيم  املقشس .ؽً هصف   

 مً ب   الشوف . م ر  ( 3,5أن ل يحجاوص اسثفاؼ أؽل  هقطة مىه ؽً )   -ض 

حهام معاحة الحذ ألادوى لإل شاص الماصة بفئة أثطجق ؽل  الجىاء أحهام  سثذادات واليعجة املئىية و  .4

ن ل يحجاوص مؾذى النسا ة العنىية ؽً امعة معالً  أم العنً الزا يقؿ  يه الجىاء  ، ؽل  ثىغي

ا  ( 70) ؽل  معاحة الحذ ألادوى لإل شاص و ق املادة  مً َزا الىغام و حعل الحؾليمات الم  يصذَس

 املجلغ .

 

  11املادة 

 

اقاماااااااة أبيياااااااة العااااااانً الؾاااااااادا وماااااااؿ جعاااااااحؾمل ألاساضااااااا   الىاقؾاااااااة ضااااااامً  ئاااااااة ثىغااااااايم العااااااانً الضساعاااااااي ألغاااااااشاض  .أ 

مشاؽاااااااااة أحهاااااااااام َااااااااازا الىغاااااااااام ويجاااااااااىص اظاااااااااحؾمالها ألغاااااااااشاض دوس الؾجاااااااااادة ةؾاااااااااذ الحصاااااااااىى ؽلااااااااا  مىا قاااااااااة اللجىاااااااااة 

 وجعشا ؽل  ا ألاحهام الحالية :

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
 الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 8 2 % 4 15 15 15 الضىً السراعي

 

يحاااااااااااااذد ؽاااااااااااااذد الطىاباااااااااااااق بطاااااااااااااابقين يعاااااااااااااحؾم ن لمعااااااااااااانً أو معااااااااااااانىين مىفصااااااااااااالين ؽلااااااااااااا  ان ل يحجااااااااااااااوص مؾاااااااااااااذى  .ا 

 مً َزا الىغام. ( 70) النسا ة العنىية ؽً معنىين  ؽل  معاحة الحذ ألادوى لإل شاص و ق املادة 

 

 



  11املادة 

 

جعااااااااحؾمل ألاساضاااااااا   الىاقؾااااااااة ضاااااااامً  ئااااااااة ثىغاااااااايم العاااااااانً الشيفااااااااي ألغااااااااشاض اقامااااااااة أبييااااااااة العاااااااانً الؾااااااااادا ومااااااااؿ  .أ 

مشاؽاااااااااة أحهاااااااااام َااااااااازا الىغاااااااااام ويجاااااااااىص اظاااااااااحؾمالها ألغاااااااااشاض دوس الؾجاااااااااادة ةؾاااااااااذ الحصاااااااااىى ؽلااااااااا  مىا قاااااااااة اللجىاااااااااة 

 وجعشا ؽل  ا ألاحهام الحالية :

 فئت الخىظيم

 ألادوى لإلرجداداث باملترالحد 
 الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى
 عدد الادوار

 إلارجفاع مً بالط ألارض ي

 ) باملتر ( 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

 8 2 % 01 01 01 07 العنً الشيفي

 

ل يحجااااااااااااااوص مؾاااااااااااااذى يحاااااااااااااذد ؽاااااااااااااذد الطىاباااااااااااااق بطاااااااااااااابقين يعاااااااااااااحؾم ن لمعااااااااااااانً أو معااااااااااااانىين مىفصااااااااااااالين ؽلااااااااااااا  ان  .ا 

 مً َزا الىغام. ( 70 ) النسا ة العنىية ؽً معنىين  ؽل  معاحة الحذ ألادوى لإل شاص و ق املادة

  12املادة 

 

) بيياااااااة ؽاااااااً ن ل يقااااااال  ثصااااااااى باااااااين ثلاااااااو ألا أارا ماهاااااااد ألابيياااااااة العااااااانىية  محصااااااالة ضااااااامً قطؾاااااااة واحاااااااذة يجااااااال  -أ 

ماااااااااً طاااااااااىى الىاطهاااااااااة املشااااااااا رلة طهاااااااااة  ثصااااااااااى باااااااااين ألابيياااااااااة وؽلااااااااا  أن يهاااااااااىن  ثصااااااااااى محناااااااااشسا لها اااااااااة  % ( 75

 . طىابق الجىاء

 أغشاض العنً . ن ثحذد أساض   أو أبيية ل يعم  ببظحؾمالها لغيرأللجىة  -ا 

ثحاااااااااذد  سثاااااااااذادات  فاااااااااي حالاااااااااة وطاااااااااىد ألثااااااااار ماااااااااً بىااااااااااء ضااااااااامً قطؾاااااااااة واحاااااااااذة ضااااااااامً  مىطقاااااااااة العااااااااانً بمؾاااااااااذى  -ض 

 . سثذادات الجاهحية املقشسةبين مل بىائين ؽل  أن ل ثقل ؽً مسلي   املعا ة 

ذم بااااااااااااال راي  و شااااااااااااشماٍ ثصااااااااااااذس الشاصااااااااااااة للمحقاااااااااااا و لها ااااااااااااة مىاااااااااااااطق الحىغاااااااااااايم ارا جؾااااااااااااذد مااااااااااااالهى قطؾااااااااااااة أسض -د 

 :ي ششيطة ما يل

معاحة الحص  صافي  أن ثهىن معاحة الجىاء املشاد اوشاٍإ او ثشايصه معاوية لليعجة املئىية مً  .0

 . جؾىد لطالل ال راي  الم 

ثقذيم مىا قة اطية مً طميؿ الششماء ؽل  مىقؿ الجىاء ال  لجىة الحىغيم املخحصة و في حاى جؾزس  .7

الحصىى ؽل  مىا ق  م لغشوف قاَشة يقذم طالل ال راي  جؾهذا ؽذليا بححمل املعئولية القاهىهية 

 ا ششيو ؽل  رلو.أفي حاى اؽ راض 

يجين الشىاسؼ و الطش  و ألابيية القائمة ؽل  ألاسض و ألابيية املحيطة اس ا  مخطط مىقؿ ؽام لألسض  .3

 سثذادات ؽً الجىاء املطلىا ثشايصه.و  

 لجىة.الالحقيذ بؤا ششو  ااصة ثفشضها  .4

 

 



  13املادة 

 

  و الحفصاااااااايلية جعااااااااحؾمل ألاساضاااااااا   فااااااااي  أمااااااااؿ مشاؽاااااااااة أيااااااااة أحهااااااااام ااصااااااااة ثااااااااشد ؽلاااااااا  املخططااااااااات الحىغيميااااااااة الهيهليااااااااة   

 ئاااااااااااة ثىغاااااااااااايم الحجااااااااااااسا املشلااااااااااااضا  قاماااااااااااة أبييااااااااااااة للغاياااااااااااات الحجاسيااااااااااااة والعااااااااااانً والمااااااااااااذمات الؾاماااااااااااة ودوس الؾجااااااااااااادة و 

 املهاثل وثخضؿ ألابيية في  ئة الحىغيم َزٍ  لألحهام الحالية :

 . سض( مً معاحة قطؾة ألا  % 85 أن ل ثحجاوص معاحة الجىاء ) -أ 

طؾااااااااة ألاسض الفيااااااااة  ماهااااااااد أو طاهحيااااااااة ؽلاااااااا  أن ل يقاااااااال ( مااااااااً معاااااااااحة ق %05 أن ثهااااااااىن ال  ىيااااااااة بمااااااااا يؾااااااااادى ) -ا 

 م اااااااريً وهصاااااااف امل ااااااار ماااااااً حاااااااذود قطؾاااااااة ألاسض ويجاااااااىص أن ثهاااااااىن ال  ىياااااااة فاااااااي وظاااااااط الجىااااااااااااااء (7,5 ) أا ةؾاااااااذ ؽاااااااً

 . وتاليعجة املئىية املااااااشاس ال  ا

( أماااااااا قطااااااااؿ  %611 ( م ااااااار مشثاااااااؿ )711ؽاااااااااً ) معااااااااح  ا ثضياااااااذ ل  ثاااااااااهىن الياااااااااعجة الطاباااااااااقية لقااااااااااطؿ ألاساضااااااا   الحاااااااااااي -ض 

 %0 ( مضااااااااا ا ال  ااااااااا ) %611 م اااااااار مشثااااااااؿ  حهااااااااىن اليعااااااااجة الطابقيااااااااة ) (711ألاساضاااااااا   الماااااااا  ثضيااااااااذ معاااااااااح  ا ؽااااااااً )

 0111 يضيااااااااذ مجمااااااااىؼ معاااااااااحة اليعااااااااجة الطابقيااااااااة ؽااااااااً ) ل  ( لهاااااااال م رمشثااااااااؿ يضيااااااااذ ؽااااااااً املئماااااااا  م اااااااار مشثااااااااؿ ؽلاااااااا  أن

و العاااااااااااذد الحجاسيااااااااااااة و  ة طىاباااااااااااق ألاقجيااااااااااااة ومىاقاااااااااااف العااااااااااااياسات( و يعاااااااااااخسن  ماااااااااااً حعاااااااااااااا اليعاااااااااااجة الطابقياااااااااااا %

 .     و طىابق الخعىية والىحىءات الضاش ية وثاض الجىاء طابق العط 

 . ( م را 77 اسثفاؼ الجىاء في  ئة ثىغيم الحجاسا املشلضا ؽً ) ضيذل ي -د 

جاااااااااوي الحجاسياااااااااة أو ثااااااااؤمين مااااااااشاحي  مضدوطاااااااااة ؽامااااااااة فااااااااي امل و / ثااااااااؤمين وحااااااااذة مااااااااشاحي  لهاااااااال مخاااااااااضن أو مؾااااااااشض -ٌ 

 . ( م ر مشثؿ مً معاحة طابق املخاصن أو املؾاسض711محؾذدة ألاغشاض لهل مائم   )

 

 14املادة 

 

جعااااااااحؾمل ألاساضاااااااا   فااااااااي   ، أحهااااااااام ااصااااااااة ثااااااااشد ؽلاااااااا  املخططااااااااات الحىغيميااااااااة الهيهليااااااااة أو الحفصاااااااايلية أيااااااااةمااااااااؿ مشاؽاااااااااة 

دوس  الحجاااااااااااااسا الؾااااااااااااادا ألغااااااااااااشاض اقامااااااااااااة أبييااااااااااااة للغايااااااااااااات الحجاسيااااااااااااة والعاااااااااااانً والمااااااااااااذمات الؾامااااااااااااة و  ئااااااااااااة ثىغاااااااااااايم

 الؾجادة و املهاثل وثخضؿ ألابيية في   ئة الحىغيم َزٍ لألحهام الحالية : 

( م اااااااارا بااااااااذون اسثااااااااذاد طاااااااااهب  ويجاااااااال أن ل يقاااااااال  سثااااااااذاد الجاااااااااهب  ةؾااااااااذ رلااااااااو 08أن ل يحجاااااااااوص ؽمااااااااق الجىاااااااااء ؽااااااااً ) -أ 

 ( أمحاس .4)الؾمق ؽً 

 أن يئمً اسثذاد الفي ل يقل ؽً أسثؾة أمحاس مهما مان ؽمق القطؾة . -ا 

 % ( مً معاحة قطؾة ألاسض .   71حجاوص اليعجة املئىية لهامل الجىاء )ثأن ل  -ض 

% ( أماااااااااااا قطاااااااااااؿ 611( م ااااااااااار مشثاااااااااااؿ ) 611ثهاااااااااااىن اليعاااااااااااجة الطابقياااااااااااة لقطاااااااااااؿ ألاساضااااااااااا   المااااااااااا  ل ثضياااااااااااذ معااااااااااااح  ا ؽاااااااااااً) -د 

% 0% ( مضااااااااا ا ال  اااااااااا ) 611(  م ااااااااار مشثااااااااؿ  حهااااااااىن اليعاااااااااجة الطابقيااااااااة )  611معاااااااااح  ا ؽااااااااً )ألاساضاااااااا   الماااااااا  ثضياااااااااذ 

م اااااااار مشثااااااااؿ ؽلاااااااا  أن ل يضيااااااااذ مجمااااااااىؼ  معاااااااااحة اليعااااااااجة الطابقيااااااااة  ( 611) ( لهاااااااال ؽشااااااااشيً م اااااااارا مشثؾااااااااا يضيااااااااذ ؽااااااااً 

% ( ويعااااااااخسنى مااااااااً حعاااااااااا اليعااااااااجة الطابقيااااااااة طىابااااااااق ألاقجيااااااااة ومىاقااااااااف العااااااااياسات و طااااااااابق العااااااااط   851ؽااااااااً )

 طىابق الخعىية و العذد الحجاسية و الىحىءات الضاش ية وثاض الجىاء . و 

يهاااااااىن اسثفااااااااؼ الجىااااااااء فاااااااي  ئاااااااة ثىغااااااايم الحجااااااااسا  الؾاااااااادا معااااااااويا لؾاااااااشض الشااااااااسؼ صائاااااااذا  سثاااااااذاد ألاماااااااامي ان وطاااااااذ  -ٌ 

 هصاااااااف الضيااااااادة ؽااااااً  سثاااااااذاد الجاااااااهب  والملفااااااي املقاااااااشس حعاااااال أحهااااااام َااااااازا الىغااااااام ؽلاااااا  أن ل يضياااااااذ همضااااااا ا الياااااا

سثفااااااااااؼ الجىااااااااااء فاااااااااي  ئاااااااااة ثىغااااااااايم الحجااااااااااسا الؾاااااااااادا ب( م ااااااااارا وفاااااااااي طمياااااااااؿ ألاحاااااااااىاى يعااااااااام  ب 77 اسثفااااااااااؼ الجىااااااااااء ؽاااااااااً )



( م اااااااارا ؽلاااااااا  أن يئاااااااااز  سثفاااااااااؼ وجعااااااااميات الطىابااااااااق مااااااااً ميعااااااااىا مىحصااااااااف الشاااااااااسؼ املااااااااىغم ثجاسيااااااااا  07 لغايااااااااة )

 ارا ماهد القطؾة واقؾة ؽل  ألثر مً شاسؼ .

مؾااااااااااااشض و/ أو ثااااااااااااامين وحااااااااااااذة مااااااااااااشاحي  مضدوطااااااااااااة ؽامااااااااااااة فااااااااااااي املجاااااااااااااوي  ثااااااااااااامين وحااااااااااااذة مااااااااااااشاحي  لهاااااااااااال مخااااااااااااضن أو  -و 

 ( م ر مشثؿ واحذ مً معاحة طابق املخاصن أو املؾاسض .711الحجاسية محؾذدة ألاغشاض لهل مائم  )

اؽاااااااااا ٍ ارا وقؾااااااااااد قطؾااااااااااة ألاسض ؽلاااااااااا  دواس أو ميااااااااااذان يهااااااااااىن ؽااااااااااشض الطشيااااااااااق لغايااااااااااات  ( ٌ مااااااااااؿ مشاؽاااااااااااة الفقااااااااااشة ) -ص 

 و امليذان .أويا لعؾة امحذاد الطشيق الحجاسا ألاؽشض املئدا ال  رلو الذواس احخعاا اسثفاؼ الجىاء معا

 

  15املادة 

 

ارا ماهد قطؾة ألاسض ؽل  شاسؽين محقاطؾين أحذَما ضمً  ئة ثىغايم الحجااسا الؾاادا و  ااش ضامً مىطقاة  -أ 

ؽلاااا  الشاااااسؼ  اااااشي  حطجااااق أحهااااام الحجاااااسا الؾااااادا ؽلاااا  ؽمااااق يؾااااادى ضااااؾفي ؽااااشض القطؾااااة الىاقااااؿأثىغيميااااة 

شاشيطة ثاؤمين  سثاذادات حعال ألاحهاام الماصاة للمىطقاة  م ارا(  51الحجاسا ؽل  أن ل  يضيذ رلو الؾمق  ؽً )

الحىغيمية ألااشي ةؾذ رلو الؾمق  ويش ر  في رلو أن ل يعام  باظاحؾماى واط ا   سثاذادات الجاهحياة ألغاشاض 

   ألااشي ظنً .ن املىطقة الحىغيمية أثجاسيااااة  في حاى 

ثىغيمياة  ارا ماهد قطؾة ألاسض باين شااسؽين أحاذَما ضامً   ئاة ثىغايم الحجااسا الؾاادا  و  ااش ضامً مىطقاة -ا 

ؽلاا  أن  ، ( م اارا 51ظااحؾماى ةؾمااق ل يضيااذ ؽااً )حيااص   مااً القطؾااة  اااشي ثطجااق أحهااام الشاااسؼ الحجاااسا  ؽلاا أ

حاااذ  سثاااذاد ألاماااامي ماااً الشااااسؼ الحجااااسا فاااي  ئاااة ثىغااايم ( م ااارا  ماااً  08 سثاااذادات القاهىهياااة ةؾاااذ ؽماااق )ثااائمً   

ظااحؾماى باااشي الىاقؾاة ضام  ا ويشا ر  فااي رلاو أن ل يعام  بالحجااسا الؾاادا حعال أحهااام مىطقاة  الحىغايم ألا 

ن املىطقاااااااة أالىاطهااااااة الىاقؾااااااة ؽلاااااا  الشاااااااسؼ العاااااانن  وواط اااااا   سثااااااذادات الجاهحيااااااة ألغااااااشاض ثجاسيااااااااااة  فااااااي حاااااااى 

 اشي ظنً  .الحىغيمية ألا 

لثااار ماااً  شااااسؽين أحاااذَا ضااامً   ئاااة ثىغااايم الحجااااسا الؾاااادا  حطجاااق أحهاااام أارا ماهاااد قطؾاااة ألاسض ثقاااؿ ؽلااا   -ض 

الحجاسا الؾادا ؽل  مامل القطؾة مً حيص  ظحؾماى  لؾمق يؾادى ضاؾفي ؽاشض القطؾاة الىاقاؿ ؽلا  الشااسؼ 

 ( م را ششيطة :51الحجاسا ؽل  أن ل  يضيذ رلو الؾمق ؽً )

 مين  سثذادات  حعل ألاحهام الماصة للمىطقة الحىغيمية ألااشي ةؾذ رلو الؾمق .ثؤ .0

ل يعااااااااام  باظاااااااااحؾماى الىاطهاااااااااة الىاقؾاااااااااة ؽلااااااااا  الشااااااااااسؼ العااااااااانن   املاااااااااىاصا للشااااااااااسؼ الحجااااااااااسا  وواطهاااااااااة  .7

 ن املىطقة الحىغيمية ألااشي ظنً.أالجاهب  ألغشاض ثجاسيااااة  في حاى   سثذاد

 

  16املادة 

 

ألاساضاااا   فااااي  ئااااة ثىغاااايم الحجاااااسا املحلااااي ألغااااشاض اقامااااة أبييااااة للغايااااات الحجاسيااااة  والعاااانً والمااااذمات جعااااحؾمل  -أ 

 واملشالااض السقا ياااة ومشالااض الحااذسيل السقا يااة و الجىاااىك و الؾياااادات و املشالااض الطجيااة الؾامااة ودوس الؾجااادة و املهاثاال

وثطجاااق ؽلااا   ئاااة ثىغااايم الحجااااسا املحلاااي ألاحهاااام المااا  ثطجاااق ؽلااا  مىطقاااة العااانً الىاقؾاااة ضااام  ا قطؾاااة ألاسض 

ظحشىاء الاسثفاؼ أو أا أحهام ثاشد ؽلا  املخططاات الهيهلياة و الحفصايلية بماا فاي رلاو ثاؤمين وحاذة ماشاحي  لهال بب

( 711اسيااة محؾااذدة ألاغااشاض لهاال مااائم  )مخااضن أو مؾااشض و ثااؤمين وحااذة مااشاحي  مضدوطااة ؽامااة فااي املجاااوي الحج

 م اار ( 07مااً معاااحة طااابق املخاااصن أو املؾاااسض ، وؽلاا  أن ل يحجاااوص اسثفاااؼ الجىاااء فااي َاازٍ املىطقااة ) م اار مشثااؿ 7م



مً ميعىا ب   الطابق ألاسض    وثهىن جعميات الطىابق مً ميعىا مىحصف الشاسؼ املىغم ثجاسا محلي ارا 

   .لثر مً شاسؼ ماهد القطؾة واقؾة ؽل  أ

(  اؽااا ٍ  بهاااه ل يجاااىص اقاماااة أبيياااة لغاياااات الىاااىادا الليلياااة و امل  اااي وصاااالت  أ ؽلااا  الاااشغم مماااا وسد فاااي الفقاااشة ) -ا 

ؽماى الىجاسة  بها ة أألا شاه و املقا ي و محطات غعيل العياسات و غياس الضيد و الخشحيم و لهشتاء العياسات و 

لن روهياة والنهشتائياة ومااا شااب ها  أو أا اظاحؾماى قااش يعااحل عااىىلش والالؾااا  ال و شاهالها و محا ت الجليااسدوأ

 ق قا للشاحة الؾامة في  ئة ثىغيم الحجاسا  املحلي ضمً مىطقة العنً و ق ما يقٍش املجلغ. ااصؽاطا و 

 . في الجىاء الىاحذ ( م ر مشثؿ 61) يجىص ثشاي  مطؾم بمعاحة  ل ثضيذ ؽً  -ض 

رااي  املهىية الحىىؼ في املهً بما يحقق المذمة اليىمية املحلية ملىطقة الحجاسا املحلي ضمً يشاع  ؽىذ مى  ال  -د 

 . العنً

 

  17املادة 

 

وشااااء مشالاااض الخعاااى  الحجاسياااة و المااا  اجعااحؾمل ألاساضااا   الىاقؾاااة ضااامً  ئاااة ثىغااايم املجمؾاااات الحجاسيااة ألغاااشاض  -أ 

ثهاىن رات وشاا  واحاذ أو محؾاذدة ألاوشاطة ماؿ مشاؽااة جشاحمل ؽلا  محا ت ثجاسياة مجمؾاة فاي مهاان واحاذ و قاذ 

 مايلي :

 سثذادات املحيطة بالجىاء .بىاا ثجاسية ؽل    أؽذم العماه بفح   .0

 اس ا  دساظة أرش مشوسا للمششوؼ مؿ طلل ال راي  .  .7

ضاااااءة و اف و طااااش  دااليااااة و ممااااشات مشاااااة و يَحمااااام بحيعاااايق املىقااااؿ الؾااااام الماااااس ي للمشااااشوؼ مااااً سصاااا   .3

 جشجير .

 َحمام بالىىاحي الجمالية للىاطهات و املىقؿ الؾام .   .4

 ظهىلة حشلة داىى و اشوض العياسات مً و ال  املىاقف بحيص ل جؾيق حشلة املشوس في الشىاسؼ املحيطة . .5

 ثؤمين مىطقة ثحميل و ثنزيل للجضائؿ مفصىلة ؽً مذاال الضتائً . .6

 ؽملية الحقاطها. ثؤمين حيز لجمؿ الىفايات بؤهىاؽها و جعهيل .7

 حغاس ثخىاظل و حجم املششوؼ .هثؤمين مىطقة ثحميل و ثنزيل قمىة للضتائً و أمالً ا .8

 مً معاحة قطؾة ألاسض.(  % 01 )أن يهىن الحذ ألادوى ليعجة املعاحات المضشاء  .9

 ثخضؿ ألابيية في َزٍ الفئة لألحهام الحىغيمية الحالية :     -ا 

 

 فئت الخىظيم

 داث باملترالحد ألادوى لإلرجدا
الحد ألاعلى لليضبت 

ت  املئٍى

الحد ألاعلى اليضبت 

 الطابليت

إلارجفاع مً بالط ألارض ي 

 ) باملتر (
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

ت  21 % 211 % 51 11 11 15 املجمعاث الخجاٍر

 

) فااي  ااؤلبر   الماا   ثهاىن ظااؾ  ا  رماهيااة امحااس ميعاىا مىحصااف الطشيااق أو الطاش  يحعال اسثفاااؼ الجىااء مااً مؾااذى  -ض 

 حاى جؾذد الطش  املحاامة لقطؾة ألاسض ( ال  أؽل  هقطة مً عهش الجىاء 

 

 



  18املادة 

مااااؿ مشاؽاااااة أا أحهااااام ااصاااااة ثااااشد ؽلاااا  املخططاااااات الحىغيميااااة الهيهليااااة أو الحفصاااايلية جعاااااحؾمل ألاساضاااا   فااااي مىطقاااااة 

ن ثشاعا  ؽىاذ اوشااء َازٍ أالصىاؽات ألغاشاض اقاماة ألابيياة الصاىاؽية والحجاسياة والماذمات الؾاماة ودوس الؾجاادة ؽلا  

 الجهات املخحصة . ألابيية ششو  ومحطلجات املحا غة ؽل  الجيئة والم  ثقشسَا

 ثقعم  َزٍ املىطقة ال   ئات الحىغيم الحالية :  -أ 

 الصىاؽات السقيلة. .0

 الصىاؽات املحىظطة . .7

 الصىاؽات المفيفة . .3

 الصىاؽات الححىيلية . .4

 الصىاؽات الحقىية و ألاؽماى . .5

 . الصىاؽات .6

و ثخاضيً و اظاحخشاض املاىاد جعحؾمل ألاساض   الىاقؾة فاي  ئاة ثىغايم الصاىاؽات السقيلاة ألغاشاض ثصاييؿ و ثجمياؿ  -ا 

صؽاض و الضاجي  و اهجؾااذ الغااصات املخحلفاة و املخحلفة و مؾالج  ا ، و الم  ثحصف بآراس بيئية ظلجية هاثجة ؽً   

هحااااض لحلاااو الصاااىاؽات ، و يعااام  بىطاااىد ظااااحات ااسطياااة منشاااى ة للحخاااضيً ؽلااا  أن ثهاااىن مخلفاااات ؽملياااات   

طاااال ؽلااا  طالاااال ال اااراي  اس اااا  مىا قااااة الجهاااات املؾىيااااة ؽىاااذ الحقااااذم مؾجاااذة أو مشصاااى ة بمااااادة مىاظاااجة و يحى 

 . بالطلل

جعاحؾمل ألاساضا   الىاقؾاة فاي  ئااة ثىغايم الصاىاؽات املحىظاطة ألغاشاض ثصااييؿ وثجمياؿ وثخاضيً ومؾالجاة للمااىاد  -ض 

ذ هجؾااااااملخحلفااااة والماااا  ثحصااااف بآراااااس بيئيااااة ظاااالجية افيفااااة هاثجااااة ؽااااً  صؽاااااض والضااااجي  واححمااااالت مىخفضااااة   

فااااات ةعاااايطة مااااً ؽملياااات  هحاااااض لحلااااو الصااااىاؽات ، و يعااام  بىطااااىد ظاااااحات ااسطيااااة منشااااى ة 
ّ
الغااااصات ومخل

  .للحخضيً ؽل  أن ثهىن مؾجذة أو مشصى ة بمادة مىاظجة 

جعحؾمل ألاساض   الىاقؾة في  ئة ثىغيم الصىاؽات المفيفة ألغشاض  ثصييؿ وثجميؿ وثخضيً وتيؿ وثىصيؿ املاىاد  -د 

خحلفة أو ثى ير المذمات ، والم  ثحصف بؤه ا جعحل اصؽاطا محاذودا ول ياىجم ؽ  اا قرااس بيئياة ظالجية واملىحجات امل

ن ثهااىن اظااحؾمالت َاازٍ الفئااة داااال امليشااؤة و ل يعاام  أهجؾاااذ الغاااصات ومخلفااات ؽمليااات  هحاااض ، و يجاال بل

  .ب ا في العاحات املنشى ة

ىاؽات الححىيلية ألغاشاض القياام ةؾملياات ثصاييؿ محاذودة ملىحجاات جعحؾمل ألاساض   الىاقؾة في  ئة ثىغيم الص -ٌ 

ن ثهااىن اظااحؾمالت َاازٍ أااصااة مشثجطااة باألشااغاى الحش يااة وألاؽماااى اليذويااة والماا  ل جعااحل اصؽاطااا ، و يجاال 

  .الفئة داال امليشؤة و ل يعم  ب ا في العاحات املنشى ة 

الحقىية و ألاؽماى ألغشاض ثخطيط وثطىيش واداسة ألاؽماى  جعحؾمل ألاساض   الىاقؾة في  ئة ثىغيم الصىاؽات -و 

ن ثهىن اظحؾمالت َزٍ الفئة أوثى ير المذمات  املعاهذة للصىاؽات املخحلفة والم  ل جعحل اصؽاطا ، و يجل 

 .ل يعم  ب ا في العاحات املنشى ة  داال امليشؤة و

مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية جعحؾمل ألاساض   في  ئة  -ص 

ثشاع  ؽىذ ؽل  أن  ثىغيم الصىاؽات ألغشاض اقامة ألابيية الصىاؽية والحجاسية والمذمات الؾامة ودوس الؾجادة 

 . قشسَا الجهات املخحصةاوشاء َزٍ ألابيية ششو  ومحطلجات املحا غة ؽل  الجيئة والم  ث



 مىطقة الصىاؽات مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية ثطجق ؽل   -ه 

 ألاحهام الحالية :

 

 فئت الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى

الحد ألاعلى 

 اليضبت الطابليت

الحد الاعلى 

 لالرجفاع

 الحد الادوى

 للمضاحاث الخظراء 
إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

% 11 24 % 251 % 51 11 11 15 الصىاعاث الثليلت  

% 11 24 % 311 % 51 6 6 8 الصىاعاث املخىصطت  

% 11 24 % 311 % 51 4 4 6 الصىاعاث الخفيفت  

ليت % 5 17 % 225 % 51 3 3 5 الصىاعاث الخحٍى  

% 11 17 % 311 % 51 5 5 6 الصىاعاث الخلىيت و ألاعماٌ  

 الصىاعاث

 

11 5 5 51 % 311 % 24 - 

 

يهىن الحذ ألاؽل   سثفاؼ الجىاء في مىطقة الصىاؽات مؾادل لؾشض الشاسؼ ألالبر ظؾة مضا ا اليه  سثذاد  -  

ألامامي ؽل  أن ل يضيذ اسثفاؼ الجىاء ؽً الحذ ألاؽل  املقشس لإلسثفاؼ لهل  ئة مً  ئات الحىغيم في مىطقة 

م ويهىن َى   8ثقل ظؾة رلو الشاسؼ ؽً ن ل أالصىاؽات  ثقاط مً ميعىا الشاسؼ ألادوى ميعىتا ؽل  

 .  املشطؾية لخعميات الجىاء و يعخسنى مً  سثفاؼ طىابق مىاقف العياسات والخعىيات ومذاىة املصىؿ ان وطذت

يحم ثحذيذ امالً الححميل و الحنزيل ؽل  املخططات و هىؼ و ظائط هقل الجضائؿ املشاد اظحخذامها و قا لىىؼ و  -ا 

 ( 7( طذوى )  76في  ئة ثىغيم الصىاؽات السقيلة و املحىظطة و قا  للمادة ) طجيؾة الاظحؾماى املطلىا 

ة و املمىىؽة في مل  ئة مً  ئات ثىغيم َزٍ ظحؾمالت و املهً املعمىحيصذس املجلغ الحؾليمات الم  ثحذد    -ك 

  املىطقة .

 

  19املادة 

 

جعاااااحؾمل ألاساضااااا   فاااااي مىطقاااااة املهاثااااال ألغاااااشاض اقاماااااة أبيياااااة لغاياااااات املهاثااااال والماااااذمات الؾاماااااة ودوس الؾجاااااادة و 

و   لطجيااةاملعخشاافيات والفىاااد  والناازى والشااقق العااياحية واملااذاسط والىااىادا الاطحماؽيااة و الؾيااادات و املشالااض ا

و مشالاااض واملشالااض السقا ياااة ومشالااض الحاااذسيل  الصااايذليات  املخحباارات و معاااحىدؽات الادويااة و مشالاااض  حاا  الىغاااش و

، وثطجاااق ؽلااا  َااازٍ املىطقاااة ألاحهااام المااا  ثطجاااق ؽلااا  مىطقاااة  و الجىااىكالؾاا ض الطجيعاااي  و مشالاااض الؾىاياااة  الطجياااة 

ااصااة ثااشد ؽلاا   املخططااات الهيهليااة أو الحفصاايلية ، ؽلاا  أن أو أا أحهااام  العاانً الىاقؾااة ضاام  ا قطؾااة ألاسض

 ثهىن جعميات الطىابق مً ميعىا مىحصف الشاسؼ املىغم مهاثل ارا ماهد القطؾة واقؾة ؽل  ألثر مً شاسؼ .

 

  21املادة 

 

مىطقااة مااؿ مشاؽاااة أا أحهااام ااصااة ثااشد ؽلاا  املخططااات الحىغيميااة الهيهليااة أو الحفصاايلية جعااحؾمل ألاساضاا   فااي  -أ 

ظااحؾمالت  العاانىية و ظااحؾماى  ألغااشاض اقامااة ألابييااة الماا  جشاامل ؽلاا  اظااحؾمالين  ؽلاا  الاقاال مااً   محؾااذد   



ظااااحؾمالت وطىتيااااا و بيعااااجة  محااااذدة وحعاااال مااااا يااااشد ؽلاااا  املخططااااات حااااذ   أالحجاسيااااة و املهاثاااال بحيااااص يهااااىن  

 الحىغيمية  . 

 ثقعم َزٍ املىطقة ال   ئات الحىغيم الحالية :   -ا 

 ظحؾماى مشلضا محؾذد    .0

 ظحؾماى حضشا محؾذد    .7

بييااااة لغايااااات العاااانً  واملهاثاااال و أقامااااة اغااااشاض ظااااحؾماى املشلااااضا أل جعااااحؾمل ألاساضاااا   فااااي  ئااااة ثىغاااايم محؾااااذد    -ض 

غااشاض اااشي أل ى الطىابااق ألا سضاا   لغايااات املؾاااسض و يجااىص اظااحؾمان يهااىن اظااحؾماى الطااابق ألا أالحجاااسا ويجاال 

 ظحؾمالت الحجاسية و ثخضؿ ألابيية في َزٍ الفئة لألحهام الحالية :العنً واملهاثل و  

 

فئت 

 الخىظيم

 الحد ألادوى لإلرجداداث باملتر
الحد ألاعلى 

ت  لليضبت املئٍى

الحد ألاعلى 

 اليضبت الطابليت

عدد 

 الادوار

إلارجفاع مً الشارع 

املىظم مخعدد 

    املرهسي صخعماٌ إلا 

 إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

مخعدد 

صخعماٌ إلا 

 رهسي امل

للطابم مترا (  12) 

 ألارض ي

للطىابم   أمخار 11

ت .  العلٍى

مً جهت  5

 واحدة
 متر 25 6 % 311 % 51 6

 

 : ظحؾماى املشلضا احهام ؽامة لفئة ثىغيم محؾذد    -د 

 م ر . (75لؾمق القطؾة )الحذ ألادوى  .0

 .م ر مشثؿ  ( 81ل ثقل معاححه ؽً ) وامحاس ( 8يجل أن ل ثقل واطهة أا مؾشض ؽً ) .7

يعاام  ببظااحؾماى أو اظااحغ ى  سثااذاد  ألامااامي لمىاقااف ظااياسات ةشااهل مااىاصا للجىاااء أو الشاااسؼ املااىغم  .3

ن ياحم ثاؤمين طضياشة وظاطية ؽلا  الحاذ ألاماامي للقطؾاة ةؾاشض ل يقال ؽاً أمحؾذد اظاحؾماى مشلاضا ؽلا  

 . م ر واحذ 

يجل اوشاء سصيف م صق لجعم الجىاء مً طهة الشاسؼ املىغم محؾذد اظحؾماى مشلضا بحياص ل يضياذ   .4

 .ؽشضه ؽً م ريً 

 .ظىاس امامية طهة الشاسؼ املىغم محؾذد اظحؾماى مشلضا أل يعم  ببقامة  .5

 .م ر (  6 سثفاؼ )بثفاؼ الصافي للطابق ألاسض   بما  يه العذد بس يحذد    .6

 . يجل الح صق بين ألابيية مً طهة  طاهحية واحذة ثحذدَا اللجىة .7

ظااااااااحؾماى أحااااااااذَا ضاااااااامً  ئااااااااة ثىغاااااااايم محؾااااااااذد    ارا ماهااااااااد قطؾااااااااة ألاسض ثقااااااااؿ ؽلاااااااا   شاااااااااسؽين  أو ألثاااااااار .8

ؽلاااااااا  ؽماااااااااق يؾاااااااااادى ضاااااااااؾفي ؽاااااااااشض ظاااااااااحؾماى املشلاااااااااضا مشلااااااااضا  حطجاااااااااق أحهاااااااااام  ئاااااااااة ثىغاااااااايم محؾاااااااااذد   

( 51ظاااااااااحؾماى ؽلااااااااا  أن ل  يضياااااااااذ رلاااااااااو الؾماااااااااق  ؽاااااااااً )القطؾاااااااااة الىاقاااااااااؿ ؽلااااااااا  الشااااااااااسؼ املاااااااااىغم محؾاااااااااذد   

 : م ر ششيطة 

ظاحؾماى مشلاضا  حعاال ثاؤمين  سثاذادات الامامياة ؽااً الشاىاسؼ  غيار املىغماة محؾااذد    -أ 

 .  سثذادات املقشسة للمىطقة الحىغيمية ألااشي   



 . اشي ةؾذ رلو الؾمقدات املقشسٍ للمىطقة الحىغيمية ألا ثؤمين  سثذا -ا 

بااااااىاا املؾاااااااسض ؽلاااااا  الىاطهااااااة املطلااااااة ؽلاااااا  الشاااااااسؼ العاااااانن  و واطهااااااة أل يعاااااام  بفااااااح   -ض 

 .  ن املىطقة الحىغيمية ظنًأ سثذاد الجاهب  في حاى 

ااش ضامً ظاحؾماى مشلاضا و   ارا ماهد قطؾاة ألاسض باين شااسؽين  أحاذَما ضامً  ئاة ثىغايم محؾاذد    .9

ظاحؾماى  ظحؾماى املشلضا ؽل  مامل القطؾة مً حيص   اشي  حطجق أحهام محؾذد   أمىطقة ثىغيمية 

ااشي ( م ار شاشيطة ثاؤمين  سثاذادات املقاشسٍ للمىطقاة الحىغيمياة ألا 51ؽل  أن ل  يضيذ رلو الؾماق  ؽاً )

ىاطهاااة املطلاااة ؽلااا  الشااااسؼ باااىاا املؾااااسض ؽلااا  الأن ل يعااام  بفاااح  أةؾاااذ رلاااو الؾماااق ويشااا ر  فاااي رلاااو 

 . اشي ظنًن املىطقة الحىغيمية  ألا أالعنن  و واط    سثذاد الجاهب  في حاى 

بيياااة لغاياااات العااانً  واملهاثااال و أغاااشاض اقاماااة ظاااحؾماى الحضاااشا أل جعاااحؾمل ألاساضااا   فاااي  ئاااة ثىغااايم محؾاااذد    -ٌ 

 ثخضؿ ألابيية في َزٍ الفئة لألحهام الحالية : 

 

 فئت الخىظيم

الحد ألاعلى  ألادوى لإلرجداداث باملتر الحد

لليضبت 

ت  املئٍى

الحد ألاعلى 

اليضبت 

 الطابليت

عدد 

 الادوار

إلارجفاع مً الشارع 

املىظم مخعدد 

 صخعماٌ الحظري   إلا 

الحد ألادوى 

ليضبت املضاحاث 

 الخظراء

إلارجداد 

 ألامامي

إلارجداد 

 الجاهبي

إلارجداد 

 الخلفي

مخعدد 

صخعماٌ إلا 

 الحظري 
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  21املادة 

 - يشاع  في مشاسيؿ الحقعيم ما يلي :

 ظؾة الطش  .  أن يهىن الحقعيم مطابقا ملخطط الحىغيم الحفصيلي املقشس بما في رلو –أ  

 -أن يهىن الحذ ألادوى ملعاحات القطؿ وأةؾادَا و قا للجذوى الحالي : –ا 

 

 الىاطهة ؽل  الشاسؼ

)م ر طىى(   

 املعاحة

)م ر مشثؿ(   
 مىطقة الحىغيم  ئة الحىغيم

 مىطقة العنً -أ  ظنً ) أ ( 0111 75

 ظنً )ا( 751 08

 ظنً )ض( 511 05

 ظنً)د( 311 03

 ظنً شؾب  051 01

 ظنً أاضش ضمً ظنً أ 7111 41

 ظنً أاضش ضمً ظنً ا 7111 41

 ظنً ضظنً أاضش ضمً  0711 75

 ظنً أاضش ضمً ظنً د 811 71

 ظنً اا  ضمً ظنً أ                              0111 75

 ظنً اا  ضمً ظنً ا                              751 08

 ظنً صساعي 01111 

 ظنً سيفي 4111 41

 مىطقة الحجاسا  -ا  ثجاسا مشلضا  051 01

 ثجاسا ؽادا ضمً ظنً أ 611 77

 ثجاسا ؽادا ضمً ظنً ا 611 77

 ثجاسا ؽادا ضمً ظنً ض 711 07

 ثجاسا ؽادا ضمً ظنً د 711 07

 ؾب شثجاسا ؽادا ضمً ظنً  011 01

 ثجاسا محلي للقطاؼ العنن  الزا يقؿ  يه ثطجق ششو  الحقعيم

 مجمؾات ثجاسية                       5111 51

 مىطقة الصىاؽات -ض  صىاؽات رقيلة                            5111 51

 صىاؽات محىظطة                        7111 41

 صىاؽات افيفة                           0111 75

 صىاؽات ثحىيلية                         511 05

 صىاؽات الحقىية                             7111 41

 صىاؽات 7111 41

 مىطقة املهاثل                                                       -د  للقطاؼ العنن  الزا يقؿ  يه ثطجق ششو  الحقعيم

 مىطقة محؾذد الاظحؾماى -ٌ  محؾذد الاظحؾماى الحضشا                             0111 75

 محؾذد الاظحؾماى املشلضا                            811 75



 22املادة 

 

 أول :

ل يجىص الحقعيم أو   شاص أو ادااى جؾذيل في ثقعيم مقشس أو قائم ألا قطؾة أسض أو مجمىؽة قطؿ أساض   في -أ 

 مىطقة الحىغيم ال ةؾذ الحصىى ؽل  مىا قة اللجىة .

ؾا ؽليه مً مالو ألاسض مش قا به املعخىذات الحالية :لحقعيم و  شاص ال  ا  طلليقذم -ا 
ّ
 اللجىة مىق

 .  ظىذ امللنية .0

 مخطط ألاساض   . .7

 مخطط املىقؿ الحىغيم  . .3

 مخطط طىتىغشافي لقطؿ ألاساض   مىضىؼ الحقعيم و  شاص ممهىس بخحم املعاه املشا   . .4

مطابقا ألحهام ، الن روهيةضا ة ال  و مة با   ظجؾة و خ مً مخطط الحقعيم و  شاص املق ره .5

الحىغيم ومىضحا  يه القطؿ املق رحة وأسقامها املئقحة وأةؾادَا وأا ميشآت قائمة ؽل  ا، وظؾة 

الطش  واملمشات الحىغيمية و  شاصية ومىحىيات ا و مجاسا ألاودية ، ووعجة مي ه ا الطىلي والؾشض   

ششوؼ مؿ القطؿ و الطش  امل صقة له وطذاوى ، وما ة اذمات الجيية الحححية    ا، و هقا  ستط امل

 املعاحات للقطؿ املئقحة وللطش  الحىغيمية و  شاصية ممهىسة بخحم املعاه املشا  .

مخطط يىضح املقاطؿ الطىلية والؾشضية للطش  و ستطها مؿ مىاظيل الطش  الحىغيمية املؾحمذة  .6

 مً ألاماهة.  

ثهىن الحذود الذهيا ملعاحات وواطهات قطؿ ألاساض   املئقحة املق رحة ؽل  الطش  و قا للقيىد الحىغيمية -ض 

%( لحذ أقص ى في أا 01املقشسة لفئات الحىغيم ، ويجىص للجىة املىا قة ؽل  ثخفي  ثلو القيىد  بيعجاة )

  -حالة مً الحالت الحالية :

 ماء في قطؾة ألاسض وحعل الحص .ارا مان مششوؼ الحقعيم و  شاص بين شش  .0

ارا بلغاااااااااااد وعااااااااااااجة اقحطااااااااااااؼ الطااااااااااااش  الحىغيمياااااااااااة و  شاصيااااااااااااة ماااااااااااً معاااااااااااااحة قطؾاااااااااااة ألاسض الجاااااااااااااسا  .7

( لحااااااااااذ أدواااااااااااى شااااااااااشيطة أن ل ثقاااااااااال وعااااااااااجة الطااااااااااش  الحىغيمياااااااااااة  % 33 ؽل  ااااااااااا الحقعاااااااااايم و  ااااااااااشاص  )

 %( .75في مل ألاحىاى ؽً ) 

طش  اضا ية ها زة ؽل  الطش  الؾامة املقشسة ال ل يجىص ةؾذ الحصذيق ؽل  مششوؼ الحقعيم  ح  أا  -د 

 بمىا قة اللجىة.

 ( م را ال أهه يجىص :04يهىن الحذ ألادوى لؾشض الطش  الؾامة ) -ٌ 

م ر و رو ه اية مغلقة ل يقل أا  (011)ارا ماهد بطىى ل يضيذ ؽً  م ر ( 07أن يهىن ؽشض الطشيق ) .0

مً ( م ر  011و ؽل  ان ثقاط ) العنً  قط ، م ر ، و رلو ضمً مىطقة (  77)  مً أةؾادَا ؽً

   مذال الطشيق ال  مشلض ال  اية املغلقة .

ن ل ثقل املعا ة ما بين الطشيق املق ره و أيجىص اق راه طش  ؽل  مىحىيات الحقاطؾات ششيطة  .7

 . م ر  ( 61) ي ما اقشا  ؽً أو ه اية املىحنى  أهقطة بذاية 



دساض  قط ؽل  مىحىيات أو أق راه ممشات مشاة بؽ ٍ يعم  بأ( 7ؽل  الشغم مما وسد في الفقشة )  .3

 الحقاطؾات

أمحاس ارا ماهد ثئدا ال  قطؾة واحذة غير قابلة للحجضئة حعل  ( 6) أن يهىن ؽشض الطشيق  .4

 حهام املصذقة.ألا 

ة أو أدساض ؽل  أن يحم ثىضي  ارا ماهد ممشات مشا محاس أ ( 3) أن يهىن ؽشض الطشيق ل يقل ؽً  .5

 س ا  ثصميم مقطؿ طىلي لألدساض املق رحة .ارلو لحابة ؽل  مخططات الا شاص و 

را صاد ؽً امقاظة ؽل  طىى الجلىك و  ( م ر  751)  ؽًاملىطقة العنىية في الجلىك  يضيذ طىى  ن ل أ .6

 ملشوس املشاة  قط. يخص   و  م ر ( 3)  رلو يجل ثى ير ممش ؽبر الجلىك و ةؾشض ل يقل ؽً 

 م ر . ( 04) لحقاء الطش  بىصف قطش ل يقل ؽً اأن ثهىن مىحىيات  .7

 .مىطقة الصىاؽاتفي  ( م ر 06يهىن الحذ ألادوى لؾشض الطش  الؾامة )-و 

                ؽااااااااً حااااااااذاَاأ ظااااااااؾة يقاااااااال ل شااااااااىاسؼ ثقاااااااااطؿ مىحنااااااااى ؽلاااااااا  الحجضئااااااااة ا ااااااااشاص مشااااااااشوؼ ؽااااااااً هاثجااااااااة قطؾااااااااة اأ وقااااااااىؼ ؽىااااااااذ-ص 

 ئاات العانً   باظاحشىاء مىااطق طمياؿ ضامً الىاقؾاة للقطاؿ رلاو و ، القطؾاة َزٍ طشيق لمذمة ثؤمين يجل ، م ر( 06 )

 .  ألااضش و الشيفي و الضساعي

 راهيا :

بيية  في أل يجىص الحقعيم أو   شاص أو ادااى جؾذيل في ثقعيم مقشس أو قائم ألا بىاء أو مجمىؽة  -أ 

 . شطؿ املخح ؽل  مىا قة املمىطقة الحىغيم ال ةؾذ الحصىى 

ؾا ؽليه مً املام طلل يقذ  -ا 
ّ
 لو مش قا به املعخىذات الحالية :مششوؼ الحقعيم و  شاص مىق

 .  ظىذ امللنية .0

 مخطط ألاساض   . .7

 مخطط املىقؿ الحىغيم  . .3

 ارن اشغاى ظاسا املفؾىى مطابق للمششوؼ املق ره . .4

ومىضحا  يه املىقؿ  بالضا ة ال  و مة الن روهية ظجؾة و خ مً مخطط الحقعيم و  شاص املق ره .5

الؾام و القعائم املق رحة و أسقامها املئقحة وأةؾادَا و طذاوى املعاحات و وصفها مً حيص 

و طىابق المذمات أطضاء لهل قعيمة مً طابق مجيىا مىقؿ و معاحة ألا   ثجاَات الجغشا ية و

 ممهىسة بخحم املعاه املشا  .

  23املادة 

 

ه ااا نمىطقااة ثخطاايط اااا ن ةؾااذ اؽااذاد دساظااة شاااملة ومخططااات ثىغيميااة أللجىااة ثحذيااذ مىطقااة مااا ؽلاا   -أ

 -للمىطقة ثىضح ما يلي :

 حذود مىطقة الحخطيط الما   .0

 ظحؾمالت املق رحة   .7

 املىاطق املفحىحة وثيعيق املىقؿ .3

 ؽماسمشاحل    .4



 اسثفاؼ ألابيية والنسا ة الؾمشاهية .5

 سثذادات   .6

 الىقل الؾاموظائل  .7

 حشلة املشاٍ .8

 اذمات الجيية الحححية .9

 مذاال ومخاسض املىقؿ .01

 الحقعيم املق ره للمىطقة .00

 أا محطلجات أاشي ثشاَا اللجىة ضشوسية .07

 

ظاححذاذ أحهاام ثىغيمياة دوات الحىغايم جعاحخذم   أللجىة اظحخذام الحىغيم امل رالل و الزا َى أداة ماً  -ب

ة ملىقااؿ مااا فااي املىاااطق رات الطاااةؿ المااا  و الماا  ثحطلاال طجيؾ  ااا ثنماال أو جؾااذى ألاحهااام الحىغيميااة املصااذق

ضااااا ية للحىغاااايم املصااااذ  وم  ااااا ؽلاااا  ظااااحيل املساااااى ل الحصااااش حمايااااة املااااىسوذ الطجيعااااي مااااً احهااااام أثطجيااااق 

الضحف الؾمشاوي و الحفاظ ؽل  الؾىاصش ال رارية و الحضاسية املميزة و  ثىفيز ظياظات و اظ راثيجيات  مسل 

لحنسيف الؾمشاوي و ثحذياذ النسا اة و الحفااظ ؽلا  املاىاسد الطجيؾياة مسال امليااٍ و املؾاادن و الحفااظ ظياظة ا

 ساض   الضساؽية و جشجيؿ اظحغ لها.ؽل  ألا 

 ( لإلطشاءات املىصى  ؽل  ا في القاهىن. ا ( و ) أ ثخضؿ الذساظة و املخططات الحىغيمية في الجىذيً ) -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  24املادة 

 

لقااااااااااء ثصاااااااااذيق  قعااااااااايمةؽاااااااااً مااااااااال  ةد اااااااااؿ الشظاااااااااىم الحاليااااااااا قعاااااااااائم  الااااااااا ي رثااااااااال ؽلااااااااا  ثقعااااااااايم أياااااااااة أسض أو بىااااااااااء  

 مششوؼ الحقعيم : 

 

 املىطقة العنىية الشظىم  بالذيىاس

  ئة ثىغيم ظنً ) أ ( 05

  ئة ثىغيم ظنً )ا( 07

  ئة ثىغيم ظنً )ض( 01

  ئة ثىغيم  ظنً)د( 6

  ئة ثىغيم العنً الشؾب  4

  ئة ثىغيم العنً ألااضش 71

  ئة ثىغيم العنً الما                                71

  ئة ثىغيم العنً الضساعي 8

  ئة ثىغيم العنً الشيفي 8

 املىاطق الحجاسية. 

  ئة ثىغيم الحجاسا املشلضا  31

  ئة ثىغيم الحجاسا الؾادا 31

  ئة ثىغيم الحجاسا املحلي 75

  ئة ثىغيم املجمؾات الحجاسية                       35

 املىاطق الصىاؽية 

  ئة ثىغيم الصىاؽات السقيلة                            41

  ئة ثىغيم الصىاؽات املحىظطة                        35

  ئة ثىغيم الصىاؽات المفيفة                           75

  ئة ثىغيم الصىاؽات الححىيلية                         05

  ئة ثىغيم الصىاؽات الحقىية                             75

  ئة ثىغيم الصىاؽات 35

 مىطقة املهاثل                                                       75

 مىطقة محؾذد الاظحؾماى  

  ئة محؾذد الاظحؾماى الحضشا                             31

  ئة محؾذد الاظحؾماى املشلضا                            41



 25املادة 

 

 أول:

ليعم  ب راي  أا بىاء ال ارا حذدت ؽل  املخططات الماصة به مىاقف للمشلجات داال حذود الجىاء أو في 

 الهىذظية العليمة الم  ثضمً حشية حشلة العياسة أو املشلجة والىقىف و قا ملا يلي :مىقؾه حعل الششو  واملؾايير 

 مىاطم الخىظيم : -أ 

 مىطلت  الضىً : -1

 

 

 -مىطلت الخجاري : -2

 -أ 

 مضاحه البىاء باملتر املربع

 

 عدد املىاكف

 

 (511)قل أو جعاوا أ

  
معاحة الجىاء بامل ر املشثؿ

 011
  

 

   (7111)و أقل أو جعاوا  (511)ألبر مً  
 511 معاحة الجىاء بامل ر املشثؿ 

 75
  5 

 

 

 
7م  511 معاحة الجىاء بامل ر املشثؿ 

7م  75
  5 

 

 

   (5111)و أقل أو جعاوا  (7111)ألبر مً 
 7111 معاحة الجىاء بامل ر املشثؿ 

 51
  75 

   (5111)لبر مً أ
 5111 معاحة الجىاء بامل ر املشثؿ 

 41
  85 

  

 ؽذد املىاقف املطلىتة  ئة الحىغيم

 ظنً أ -

 ظنً ا -

 العنً الما  -

 

  ؤقل .  م ر مشثؿ  711مىقف واحذ لهل معنً معاححه جعاوا  -أ 

 . م ر مشثؿ  411و اقل أو جعاوا  م ر مشثؿ  711مىقفان لهل معنً معاححه ألبر مً  -ا 

  ؤلبر . م ر مشثؿ  411ر رة مىاقف لهل معنً معاححه  -ض 

 مىقف لهل معنً ظنً ض -

 مىقف لهل معنىين ظنً د -

 مىقف لهل ر رة معالً ظنً شؾب  -

 اضشالعنً ألا  -

 العنً الضساعي -

 العنً الشيفي -

 لهل معنًر رة مىاقف 



 ظحؾمالت ألااشي .يجل ثى ير الؾذد املطلىا مً املىاقف لإل -ا 

املىاقف املطلىتة في  ئة املجمؾات مً ؽذد  (%  71 مين مىاقف منشى ة بيعجة لثقل ؽً )يجل ثؤ-ض 

 طات مشوسية للمىقؿ .اا اش ر أمين مىطقة ثحميل و ثنزيل و مىطقة ااصة للحفحيش و ؤالحجاسية و ث

 

 مىطلت الصىاعاث : -3

 

يحعل وحذة ماملة  م ر مشثؿ(  711 مً معاحة الجىاء ومل طضء مً ) م ر مشثؿ(  711 مىقف واحذ لهل )

 ظحؾمالت ألااشي.املطلىا مً املىاقف لإل با ضا ة ال  ثى ير الؾذد 

 

 مىطلت املياجب : -4

 

يحعاااااال وحااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  61 مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء  وماااااال طااااااضء مااااااً ) م اااااار مشثااااااؿ ( 61) مىقااااااف واحااااااذ لهاااااال 

 ماملة .

 

 صخعماالثإلا  -ا 

 

 -الفىادق و ألاجىحت الفىدكيت :-1

 مىقف واحذ لهل أسثؿ غشف  ىذقية.-أ 

 مىقف واحذ لهل طىاه  ىذقي.-ا 

 ظحؾمالت ألااشي .ملىاقف لإل ايجل ثى ير الؾذد املطلىا مً -ض 

 -الىىادي واملراهس إلاجخماعيت والترفيهيت و ما في حىمها :-2

يحعل وحذة ماملة با ضا ة  م ر مشثؿ(  41 مً معاحة الجىاء ومل طضء مً ) م ر مشثؿ(  41مىقف لهل ) 

 . ظحؾمالت ألااشي ال  ثى ير الؾذد املطلىا مً مىاقف لإل 

 

 -مراهس الخجميل و العىاًت و الحماماث الشركيت و ما في حىمها :-3

يحعل وحذة ماملة با ضا ة  م ر مشثؿ(  41 مً معاحة الجىاء ومل طضء مً ) م ر مشثؿ(  41مىقف لهل ) 

 . ظحؾمالت ألااشي ال  ثى ير الؾذد املطلىا مً مىاقف لإل 

 

اطيت و املضابح  -4 اطيه ما في حىمها :الىىادي و املراهس الٍر  -والصاالث الٍر

يحعل وحذة ماملة  م ر مشثؿ(  31 مً معاحة الجىاء ومل طضء مً ) م ر مشثؿ(  31 مىقف  واحذ  لهل )

 ظحؾمالت ألااشي با ضا ة ال  ثى ير الؾذد املطلىا مً مىاقف لإل 

 

 -املالعب املىشىفت :-5

يحعل  م ر مشثؿ(  011 املنشى ة  ومل طضء مً )مً معاحة امل ؽل  م ر مشثؿ(  011 مىقف واحذ لهل )-أ 

 ظحؾمالت ألااشي وحذة ماملة با ضا ة ال  ثى ير الؾذد املطلىا مً مىاقف لإل 



 ( مقاؽذ يحعل وحذة ماملة . 01 مىقف لهل ؽشش مقاؽذ مً املذسض ومل طضء مً )-ا 

 

 -املضدشفياث :-6

يحعل وحذة ماملة  م ر مشثؿ(  81 مً )مً املعاحة الاطمالية ومل طضء  م ر مشثؿ ( 81 )مىقف لهل -أ 

 بالضا ة ال  مىقف واحذ لهل ظشيش.

لهل امعين ظشيش  مىقف ظياسة اظؾاف ألوى امعين ظشيش أو أقل ويحعل مىقف ظياسة اضا ية-ا 

 . ضافي أو اقلا

 ظحؾمالت ألااشي .يجل ثى ير الؾذد املطلىا مً املىاقف لإل -ض 

 

 - العياداث واملراهسالطبيت :-7

 يحعل وحذة ماملة . م ر مشثؿ(  41 مً املعاحة الاطمالية ومل طضء مً ) م ر مشثؿ ( 41 )مىقف لهل 

 

 -دور الضيىما واملالهي واملضارح و الضحرن وما في حىمها :-8

 ( مقاؽذ يحعل وحذة ماملة . 01 مىقف لهل ؽششة مقاؽذ ومل طضء مً )

 

 -:  و دور الروطت املدارش-9

 مىقف ظياسة لهل غش ة صفية .-أ 

مىقف حا لة لجير لهل ر رة غشف صفية  أو مىقف حا لة محىظط لهل غش حين صفييحين ورلو -ا 

 للمذاسط.

مىقف حا لة محىظط لهل غش حين صفييحين أو مىقف حا لة صغير لهل غش حين صفييحين ورلو -ض 

 للشوضة.

يحعل  ؿم ر مشث(  011 ومل طضء مً ) ظحؾمالت ألااشي    مً معاحة م ر مشثؿ ( 011 مىقف لهل )-د 

 وحذة ماملة.

 

اث و ما في حىمهاااملطاعم و امللاهي و الي-11  -: فخحًر

م ر (  05 مل طضء مً ) مً معاحة الجىاء بما    ا المذمات الحاةؾة له و م ر مشثؿ(  05 مىقف واحذ لهل )

 يحعل وحذة ماملة. مشثؿ

 

 -الشلم املفروشت وصىً الطالب والشلم الفىدكيت وما في حىمها :-11

يحعل وحذة ماملة  م ر مشثؿ ( 011 مً معاحة الجىاء ومل طضء مً ) م ر مشثؿ(  011 )واحذ لهلمىقف 

 ظحؾمالت ألااشي .با ضا ة ال  ثى ير الؾذد املطلىا مً مىاقف لإل 

 

ب ما في حىمها :-12  -املراهس الثلافيت ومراهس الخدٍر

يحعاااااال وحااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  61 مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء وماااااال طااااااضء مااااااً ) م اااااار مشثااااااؿ(  61 مىقااااااف واحااااااذ  لهاااااال )

 ماملة .



 -صاالث ألافراح و اللاعاث املخعددة الاغراض و كاعاث الاجخماعاث :-13

م ار (  71 مً معاحة الجىاء بما    ا المذمات الحاةؾة لهاا  ومال طاضء ماً ) م ر مشثؿ ( 71 )مىقف واحذ لهل 

 ظحؾمالت ألااشي.لإل  يحعل وحذة ماملة  بالضا ة ال  ثى ير الؾذد املطلىا مً مىاقف مشثؿ

 

 -: املياجب-14

يحعااااااال وحاااااااذة  م ااااااار مشثاااااااؿ(  61 ماااااااً معااااااااحة الجىااااااااء ومااااااال طاااااااضء ماااااااً ) م ااااااار مشثاااااااؿ ( 61 )مىقاااااااف واحاااااااذ لهااااااال

 ماملة .

 

 -البىىن :-15

يحعاااااال وحاااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  41 مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء وماااااال طااااااضء مااااااً ) م اااااار مشثااااااؿ ( 41 )مىقااااااف واحااااااذ لهاااااال 

 ماملة .

 

 -دور العبادة  :-16

يحعاااااال وحاااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  75 مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء وماااااال طااااااضء مااااااً ) م اااااار مشثااااااؿ(  75 )مىقااااااف واحااااااذ لهاااااال 

 ماملة .

 

 -: دور الحظاهت و مراهس التربيت و الرعاًت الخاصت-17

 لحذ ادوى . 7مىقف واحذ لهل غش ة صفية با ضا ة ال  ثى ير مىاقف اهحغاس ؽذد 

 

 -: الجامعاث و اليلياث و املعاهد-18

 مىقف واحذ لهل ؽششة ط ا.-أ 

 مىقف با  لهل مائة طالل.-ا 

 يحعل وحذة ماملة  . م ر مشثؿ ( 011 مً معاحة الجىاء ومل طضء مً ) ( م ر مشثؿ 011) مىقف لهل -ض 

 

 -: املىخباث العامت و املخاحف ودور و كاعاث  العرض-19

يحعاااااال وحاااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  31 مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء وماااااال طااااااضء مااااااً ) م اااااار مشثااااااؿ(  31 )مىقااااااف واحااااااذ لهاااااال 

 ماملة .

 

 -مدن ألالعاب و الدضليت :-21

يحعاااااال وحاااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  31 )مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء وماااااال طااااااضء مااااااً  م اااااار مشثااااااؿ(  31 )مىقااااااف واحااااااذ لهاااااال 

مااااااااااً اليعااااااااااجة املئىيااااااااااة  م ااااااااار مشثااااااااااؿ(  31 )ماملاااااااااة و فااااااااااي حاااااااااااى ماهااااااااااد منشاااااااااى ة يحعاااااااااال مىقااااااااااف واحااااااااااذ لهاااااااااال 

 يحعل وحذة ماملة. م ر مشثؿ(  31 )املعمىحة ومل طضء مً 

 

 

 



 -وما في حىمها :دور املضىحن -21

يحعاااااال وحاااااااذة  م اااااار مشثااااااؿ(  75 مااااااً معاااااااحة الجىاااااااء وماااااال طااااااضء مااااااً ) م اااااار مشثااااااؿ(  75 )مىقااااااف واحااااااذ لهاااااال 

 ماملة .

 

ب كيادة الضياراث وما في حىمها :-22  -مياجب جأجحر الضياراث ومياجب الخىس ي ومراهس جدٍر

مىاقااااااااف ظااااااااياسات ويضاااااااااف  ( 01 )مىقااااااااف واحااااااااذ لهاااااااال ظااااااااياسة م ااااااااجلة فااااااااي املنحاااااااال أو املشلااااااااض وتحااااااااذ أقصاااااااا ى

 مً معاحة املنحل أو املشلض . م ر مشثؿ ( 61 )مىقف واحذ لهل 

 

 -:و إلاصتراحاث  ,املخجزهاث-23

ظاااااااحؾمالت سض اضاااااااا ة الااااااا  ثاااااااى ير ؽاااااااذد ماااااااً املىاقاااااااف لإل ماااااااً معااااااااحة ألا  م ااااااار مشثاااااااؿ ( 011) مىقاااااااف واحاااااااذ لهااااااال 

ات.ألا   اشي داال حذود املحنَز

 -راهيا :

املشاااااااااااس ال  ااااااااااا فاااااااااااي َاااااااااازٍ املااااااااااادة دااااااااااااال حااااااااااذود الجىاااااااااااء أو فاااااااااااي مىقؾااااااااااة  يجااااااااااىص للمالاااااااااااو ارا لاااااااااام ثحااااااااااىا ش املىاقاااااااااااف  .أ 

  مجااااااااااوس أو مقاباااااااااال ؽقاااااااااااس  و/أو  ثخصاااااااااي  مىاقااااااااااف ظاااااااااياسات لااااااااااه فاااااااااي قطؾااااااااااة أسض
و
للمجناااااااااى دون غيااااااااااٍر ثخصيصااااااااااا

 و ق جؾليمات 
و
ا املجلغقاهىهيا   . لهزا الغشض يصذَس

 : ششيطةباظحخذام املىاقف  لية في ألابيية  يعم  .ا 

 . دساظة  ىية مىضحا ب ا هىؼ  و طجيؾة الىغام املشاد اظحخذامهثقذيم  .أ 

 لً داىى واشوض العياسات.ألما اطة  داسة املشوس و اس ا   .ا 

 % مً اطمالي العياسات النلي5ثى ير معشا ثخضيً للعياسات ل يقل طىله ؽً مجمىؼ طىى  .ض 

 ى املعشا الحخضين  جؾحبر اطىاى مؾابش العياسات و ممشات ا املئدية ملذال املىاقف مً طى  .د 

جؾحبر الىاطهة الامامية للقطؾة ؽل  الشاسؼ مً بذاية حذ القطؾة ال  مذال مىاقف العياسات مؿ  .ٌ 

 اثجاٍ حشلة املشوس للعياسات ؽل  الشاسؼ مً الطىى  النلي للمعشا الحخضين 

مً اطماالي املىاقاف لعاياسات الاذ ؿ الشتااعي ماؿ ألاااز ةؾاين  ؽحجااس  % ( 01) ثخصي  ما وعححه  .و 

 ثؤمين  سثفاؼ الهافي لها .

 وشاء ممشات ملىاقف العياست ثحصل بالطشيق الؾام .ايعم  اظحخذام املصاؽذ في حاى جؾزس مً الىاحية الفىية  .ض 

 ششو  و مىاصفات املصاؽذ .أ 

را ا وى لؾذد املصاؽذ ل يقال ؽاً مصاؾذيًثى ير مصؾذ لهل امعين مىقف و يهىن الحذ ألاد .0

 ( مىقف . 51صاد ؽذد املىاقف ؽً ) 

طمااالي العااياسات امااً  ( %05) ثااى ير معااشا ثخااضيً للعااياسات ل يقاال طىلااه ؽااً مجمااىؼ طااىى  .7

 النلي 

مامياااة للقطؾاااة ؽلااا  الشااااسؼ ماااً بذاياااة حاااذ القطؾاااة الااا  ماااذال مىاقاااف طاااىى الىاطهاااة ألا ؾحبااار ي .3

طااااااىاى مؾااااااابش العااااااياسات داااااااال أالعااااااياسات مااااااؿ اثجاااااااٍ حشلااااااة املااااااشوس للعااااااياسات ؽلاااااا  الشاااااااسؼ و 

 حذودالقطؾة مً الطىى النلي للمعشا الحخضين 

 ثى ير مهان اهحغاس لعياسة واحذة لحذ ادوى امام مل مصؾذ .4



(  0طااااااااذوى سقاااااااام ) (  76املاااااااادة  ) اليااااااااة و الماسطياااااااة حعاااااااال ثحقياااااااق شااااااااشو  املىؾطفاااااااات الذا .5

 للذاىى ال  املصاؽذ.

( للمىاقاااف المااا  يااحم الىصاااىى لهاااا  0حهاااام الاااىاسدة فااي الجاااذوى سقاام ) ثطجااق ما اااة الشااشو  و ألا  .6

 مً ا ى املصاؽذ 

جؾحبااااااار مىاقاااااااف العاااااااياسات ااااااااذمات مشااااااا رلة للجىااااااااء و ل يجاااااااىص باااااااؤا حااااااااى ماااااااً ألاحاااااااىاى اغ قهاااااااا أو اظاااااااحخذامها   .د 

ظاااااااااااحؾمالت املشاصاااااااااااة فاااااااااااي الجىااااااااااااء طلهاااااااااااا و ياااااااااااحم ثحذياااااااااااذ املىاقاااااااااااف لها اااااااااااة   ألغيااااااااااار الغاياااااااااااة المااااااااااا  ساصاااااااااااد ماااااااااااً 

ؽلاااااااااااا  ضااااااااااااا ية ثضيااااااااااااذ ؽااااااااااااً الحااااااااااااذ ألا ابحىضااااااااااااي  رلااااااااااااو ؽلاااااااااااا  مخططااااااااااااات ال ااااااااااااراي  وفااااااااااااي حاااااااااااااى ثااااااااااااى ش مىاقااااااااااااف 

 ظحؾمالت الجىاء  به ا ل جؾحبر مً المذمات املش رلة للجىاء  .  

يجاااااااااىص للمجلاااااااااغ أن يحاااااااااذد الحاااااااااذ ألادواااااااااى لؾاااااااااذد املىاقاااااااااف املطلىتاااااااااة ألا اظاااااااااحؾماى قااااااااااش لااااااااام ياااااااااشد رلاااااااااٍش ضااااااااامً  .ٌ 

 ظحؾمالت املجيىة ظابقا .  

 -رالسا :

 ألاحهام الؾامة للمىاقف :

 روا  ححياطات الماصة والحؤليذ ؽل  ما يلي :يجل ثؤمين محطلجات مىدات الجىاء الىطن  ملىاقف  -أ 

أن يهااااىن مىقااااؿ املىقااااف ألاقااااشا الاااا  املصااااؾذ فااااي حاااااى املىاقااااف املعااااقى ة، وألاقااااشا الاااا  املااااذال الشئيساااا    .0

 ن املىاقف منشى ة .أللمجنى في حاى 

 سضي  ا للذللة ؽل  ا.أيجل ثضويذ املىاقف املخصصة لزوا  ؽاقات باللىحات  سشادية و ط ء  .7

 يجل ثؤمين مشوس قمً لزوا  ؽاقات مً املىقف ال  املذال الشئيس   للمجنى . .3

( مىقاف  يجال ثاى ير مماشات املشااة ضامً ظااحة املىاقاف و قاا  011 ارا مان ؽذد مىاقف العياسات يضيذ ؽاً ) -ا 

 : للششو  الحالية

 أن ثهىن ممشات املشاة محصلة مؿ مذاال ألابيية وأسصفة الشىاسؼ . -0

 َزٍ املمشات بطشيقة ثحذ مً حاطة املشاة لؾجىس ممشات العياسات. أن يحم ثصميم -7

ظااحخذام ألااىان أو مااىاد أو ايجاااد  ااش  بامليعااىا بي  ااا وتااين ظاااحة وقااىف اثمييااز ممااشات املشاااة مااً ااا ى  -3

 العياسات.

 . م ر ( 0,75 ) الحذ ألادوى لؾشض ممشات املشاة ل يقل ؽً -4

( م ااار ؽاااً الحاااذ ألاماااامي للمىقاااف وؽلااا  مامااال ؽشضاااه، 1,75معاااا ة )يجااال ثاااؤمين مصاااذ  طااااسات العاااياسات يجؾاااذ  -ض 

 مام الجذسان و ألاظىاس و املىاقف املحقابلة.أورلو للمىاقف الم  ثصطف 

يجل ثى ير  هاسة الها ية واملىاظجة للمىاقف الذاالية و الماسطياة بحياص ياى ش معاحىي مىحاذ ماً  ضااءة وياحم  -د 

 ؽل  املمحلهات املجاوسة . ؼ  هاسةظطى ثىطيه الضىء هحى ألاظفل ويمىؿ 

سشادية لجيان املذاال واملخاسض وحشلة العاير دااال املىاقاف ووضاؿ مشاياا ؽالعاة فاي ألاماالً ايجل ثى ير لىحات  -ٌ 

 1الم  ل ثحىا ش    ا معاحات سإية ما ية 

و الطاااش  الماصااااة أو يجااال اهااااسة مىااااطق الححميااال والحنزيااال بحياااص ل يااااحم جعاااليط  هااااسة ؽلااا  الشاااىاسؼ املجااااوسة أ -و 

 املجاوسيً .

ماااالً مخصصاااة لىقاااىف املشلجاااات للححميااال والحنزيااال حعااال طجيؾاااة املشاااشوؼ ماااؿ ثسحياااد رلاااو ؽلااا  أيجااال ثاااؤمين  -ص 

 . مخططات ال راي  و حعل ثىصيات الذساظة املشوسية



ا يحفق ن ثطلل ثؤمين اذمة اصطفاف العياسات و حعل الحىصيات املىحسقة ؽً الذساظات املشوسية و بمأللجىة  -ه 

 و الحؾليمات الصادسة بالمصى .

هحغااس للعااياسات ورلاو للمطاااؽم رات اذماة الطلال و الصااشاف  لاي و الحضاااهة ؽلا  ظااحيل ايجال ثاؤمين مىاقااف  -  

 ظحؾماى املطلىا ، و حعل الششو  الحالية :أو حعل ما ثقشسٍ الذساظة املشوسية للمىقؿ و   /املساى ل الحصش و

سات ضاامً حااذود قطؾااة ألاسض ، وأن ل ثحؾاااسض مااؿ حشيااة حشلااة العااير مااً والاا  ثهااىن أمااالً اهحغاااس العاايا -0

 املىاقف املطلىتة للجىاء وحشلة املشوس بين املىاقف والطشيق أو الطش  املحارية للقطؾة.

 ( أمحاس . 3 ةؾشض ) أمحاس و(  6) أن يهىن الحذ ألادوى ألةؾاد مل مهان اهحغاس بطىى  -7

 

  26املادة 

 

ااا فااي أا بىاااء يااشا  ببوشااائه ل يجااىص أن يقاال الطااىى ولغايااات ثحذيااذ  -أ   ؽااذد مىاقااف العااياسات الماا  يجاال ثىا َش

و ؽاشض الشامال الصاافي وهصاف قطاش  و الؾشض الحش للممشات الذاالياةالؾشض و  سثفاؼ الصافي ملىقف العياسة 

 و(  7الجاااذوى ) و (  0 حعااال الشاااشو  املىضاااحة بالجاااذوى )املىؾطاااف الاااذاالي وهصاااف قطاااش املىؾطاااف المااااس ي 

بماااا    اااا  م ااار مشثاااؿ(  75 يشااا ر  فاااي طمياااؿ ألاحاااىاى أن ل يقااال مؾاااذى املعااااحة املخصصاااة للعاااياسة الىاحاااذة ؽاااً )

 معاحة الطش  الم  ثصل بين حذود القطؾة ومىقف العياسة داىل واشوطا.



 

 حيام مىاكف الضياراثأ
 مىطلت الخىظيم

 مىطلت الضىً مىطلت الضىًوافت مىاطم الخىظيم بإصخثىاء 

 )باملتر(عً  بعاد مىاكف الضياراثأال جلل 
 5,5 5,5 طٌى املىكف

 2,5 2,5 عرض املىكف

 2,25 2,25 إلارجفاع الصافي للمىكف

 )باملتر(عً  العرض الحر للممراث الداخليت بإججاه واحد ال ًلل 

ت إلاصطفاف    5,5 6 ( 91)زاٍو

ت إلاصطفاف   5 5,5 ( 61)زاٍو

ت إلاصطفاف   4,5 5 ( 45) زاٍو

ت إلاصطفاف   4 4,5 ( 31) زاٍو

ت إلاصطفاف  3,5 4  )مىاز للممر 1 (زاٍو

 )باملتر(عً  العرض الحر للممراث الداخليت بإججاهحن ال ًلل 

ت إلاصطفاف    6 6,5 ( 91)زاٍو

ت إلاصطفاف   6 6,5 ( 61)زاٍو

ت إلاصطفاف   5,5 6 ( 45) زاٍو

ت إلاصطفاف   5,5 6 ( 31) زاٍو

ت إلاصطفاف  5 5,5 )مىاز للممر 1 (زاٍو

 ال ًلل عرض الرامب الصافي عً )باملتر(
 3,5 3,5 مىكف ( 31)  عدد املىاكف أكل او ٌضاوي 

 6 6 مىكف  ( 31) عدد املىاكف  اهبر مً 

 ال ًلل هصف كطر املىعطف الداخلي عً )باملتر(
 5 5 مىكف  ( 31)  ٌضاوي عدد املىاكف أكل او 

 5 5 مىكف  ( 31) عدد املىاكف  اهبر مً 

 ال ًلل هصف كطر املىعطف الخارجي عً )باملتر(
 8,5 8,5 مىكف  ( 31) عدد املىاكف أكل او ٌضاوي 

 11 11 مىكف  ( 31) عدد املىاكف  اهبر مً 

 الجهت الخارجيت للرامب وعطاف الخارجي مماصا مع اججاه الرامب مً* ًجب ان ًىىن مىحنى إلا

ت الاوعطاف أ* في حاٌ   متر (   12) عً  يمتر و ال ًلل هصف كطر املىعطف الخارج ( 5) ن ال ًلل هصف كطر املىعطف الداخلي عً أدرجت ًجب  ( 181) ن زاٍو

 

 
 متر ( 2,25 ) متر والارجفاع الصافي لها ال ًلل عً(  3 ) متر والًلل عرطها عً(  6) * املىاكف التي ًىىن اصطفافها بشيل مىاز للممر ال ًلل طىلها عً 

 ياهيىيت.* إلارجفاع الصافي للمىكف ٌعني املضافت الرأصيت مً أرطيت املىاكف إلى أصفل الضلف أو أي عىصر إوشائي أو أي جمدًداث وججهحزاث ههرومي

( 1الجدول)  

 



 

 احيام مىاكف الضياراث

 باصاثال

 
 صائط هلل البظائعو 

 النجيرة و الشاحىات املحىظطة الصغيرة النجيرة املحىظطة الصغيرة

 بعاد مىاكف الضياراث عً )باملتر(أال جلل 

 3,5 3,5 3,5 3,5 3 2,5 عرض املىكف

 16 12 7 12 8 5,5 طٌى املىكف

 4,7 4,7 3,6 3,8 3,3 3,3 إلارجفاع الصافي للمىكف

للممللراث الداخليلت بإججللاه واحللد عللً ال ًللل العللرض الحللر 

 )باملتر(

ت إلاصطفاف   16 12 9 12 11 6 ( 91)زاٍو

ت إلاصطفاف   14,5 11 6,5 11 7 5,5 ( 61)زاٍو

ت إلاصطفاف   12,5 9,5 5 9,5 5,5 5 ( 45) زاٍو

ت إلاصطفاف   9,5 7 3,6 7 4,5 4,5 31زاٍو

 6 4,5 3,6 4,5 4,5 4 )مىاز للممر(

الحلللللر للمملللللراث الداخليلللللت بإججلللللاهحن علللللً ال ًللللللل العلللللرض 

 )باملتر(

ت إلاصطفاف   16 12 9 12 11 6,5 ( 91)زاٍو

ت إلاصطفاف   14.5 11 7,4 11 7,4 6,5 ( 61)زاٍو

ت إلاصطفاف   12.5 9,5 7,4 9,5 7,4 6 ( 45) زاٍو

ت إلاصطفاف   9,5 7,4 7,4 7,4 7,4 6   ( 31) زاٍو

 9,5 7,4 7,4 7,4 7,4 5,5 )مىاز للممر( 

 ال ًلل عرض الرامب الصافي عً )باملتر(
 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 مىكف   ( 31) عدد املىاكف أكل او ٌضاوي 

 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 6 مىكف   ( 31) عدد املىاكف  اهبر مً 

 ال ًلل هصف كطر املىعطف الداخلي عً )باملتر(
 6 6 6 6 6 5 مىكف  ( 31) عدد املىاكف أكل او ٌضاوي 

 6 6 6 6 6 5 مىكف   ( 31) عدد املىاكف  اهبر مً 

 ال ًلل هصف كطر املىعطف الخارجي عً )باملتر(
 16 14 11,5 14 12,5 8,5 مىكف  ( 31) عدد املىاكف أكل او ٌضاوي 

 21 17 14,5 17 15,5 11 مىكف   ( 31) عدد املىاكف  اهبر مً 

للممللللللر عللللللً ال جلللللللل ابعللللللاد املىاكللللللف لالصللللللطفاف املللللللىازي 

 )باملتر (

 21 14 9 14 9,5 6 طٌى املىكف

 4 4 4 4 3,5 3 عرض املىكف

 )16كل مً أ)عدد الرواب   مىاكف الباصاث الصغحرة

 (16هثر مً أو  41كل مً أمىاكف الباصاث املخىصطت ) عدد الرواب 

 )41و ٌضاوي أعدد الرواب أهبر (مىاكف الباصاث الىبحرة 

ط  ت شٍر  و حعيم اصطفافهاأن ال جخعارض  جلً املىاكف مع مىاورة مىاكف الضياراث أمتر و  ( 1 ) متر و عرطه عً ( 2,5) ن ال ًلل طٌى املىكف عً أٌضمح بخىطيح مىاكف للدراجاث الىاٍر

(2الجدول)  



  27املادة 

 

املماااااشات  ثحاااااى ش فاااااي طاااااش  الاااااذاىى و الماااااشوض ولحاااااؤمين ظاااااهىلة دااااااىى وااااااشوض مااااال ظاااااياسة دون أياااااة ؽشقلاااااة  يجااااال أن 

 الذاالية ملىاقف العياسات الششو  الحالية :

 % ( مااً ستطهااا باملعااطحات الذااليااة و 71 للمقطااؿ الطااىلي : يجاال أن ل يحؾااذي مياال الطااش  ) باليعااجة -أ 

ياااائمً ؽلااا  أن  أمحااااس ؽلاااا  ألاقااال و ( 5)  % ( وتطاااىى  01 باااالطش  الماسطياااة بؤقعااااام ل يضياااذ ميلهاااا ؽااااً )

يجااااىص قجااااىى مياااال رابااااد ؽلاااا  طااااىى  قااااذٍس م ااااران ؽلاااا  ألاقاااال و اسثفاؽااااا حااااشا ؽلاااا  ماماااال ؽااااشض الطشيااااق و

 ( . % 05 ن ل يحؾذي ميلها ؽً )أالشامل ؽل  

 % ( . 5 ) ؽً يجل أن ل يحؾذي اهحذاس املمشات الذاالية الم  يعم  بىقىف العياسات ؽل  طاهج  ا -ا 

ماااامي ولااايغ ماااً حاااذ سثاااذاد ألا الشامااال ( ماااً حاااذ الجىااااء وثؾاااذ ااااط   ن ثهاااىن بذاياااة ميااال املماااش ) أيحؾاااين  -ض 

حهاااااام ماااااامي وتمىاظااااايل محىاظاااااقة ماااااؿ ةؾضاااااها الاااااجؾ  ، وفاااااي الحاااااالت المااااا  يهاااااىن مقاااااشسا باأل القطؾاااااة ألا 

ن يجاااااذا مياااال املماااااش ) الشامااااال ( ةؾااااذ حاااااذ الاااااشوا  لضااااامان أماااااامي للجىاااااء  يجااااال أالحىغيميااااة اوشااااااء سوا  

سوقاااااة ورلاااااو لها اااااة مىااااااطق لعاااااهىلة ظاااااير املشااااااٍ ضااااامً ثلاااااو ألا  ل م ئماااااة وسوقاااااة بمىاظاااااياظاااااحمشاسية ألا 

 الحىغيم ببظحشىاء مىطقة العنً.

 .(  %07) باليعجة للمىؾطفات : يجل أن ل يحؾذي ميلها ؽً  -د 

رلااااااو  يجااااااىص للجىااااااة قجااااااىى مىاقااااااف ل ثحاااااااه    ااااااا للعااااااياسات امهاهيااااااة الااااااذوسان داااااااال َاااااازٍ املىاقااااااف و   -ٌ 

يشاا ر  فااي رلااو أن ل يضيااذ ؽااذد العااياسات فااي  صااغش معاااحة الجىاااء و ب ااا أوللصااؾىتات الفىيااة املحيطااة 

 أن ل يعحغل  سثذاد ألامامي للجىاء ةشهل يمىؿ حشلة العياسات . املىقف الىاحذ ؽً أسثؿ ظياسات و

 اسثاااذادات ألابيياااة الجاهحياااة و الملفياااة يجاااىص للجىاااة املىا قاااة ؽلااا  اوشااااء مىاقاااف منشاااى ة للعاااياسات فاااي -و 

 . الىقىف    ا و قا لحهام َزا الىغام  قط ششيطة ثؤمين حشية الحشلة و

( ماً َازٍ املاادة ، يعام  ببوشااء مىقاف ظاياسة منشاىف واحاذ فاي مال  و ؽل  الشغم مما وسد في الفقاشة ) -ص 

وشااااااء مىاقاااااف منشاااااى ة أو ماااااً الحاااااذ ألاماااااامي للقطؾاااااة  و مىطقاااااة العااااانًاسثاااااذاد طااااااهب  ؽلااااا  حاااااذة فاااااي 

حهاااام َااازا الىقاااىف    اااا و قاااا أل  ادات ألابيياااة ألامامياااة شاااشيطة ثاااؤمين حشياااة الحشلاااة وللعاااياسات فاااي اسثاااذ

 . الىغام

ؽااااً املىحىيااااات مااااا لاااام ينااااً  م اااار  ( 07ن ثجؾااااذ مااااذاال مىاقااااف العااااياسات معااااا ة  ل ثقاااال ؽااااً ) أيجاااال  -ه 

 املذال للمىاقف َى مً ه اية حذود القطؾة ؽً املىحنى . 

يعاام  ببوشااااء ( م اار  بهاااه  3قاال ماااً  ) أفااي حاااى وقاااىؼ القطؾااة ؽلااا  الحقاااء شااااسؼ و دسض أو طشيااق ظاااؾحه   -  

 فااي مىطقاة العاانً و و الاذسضأماىاص للطشيااق  يؽلا  حااذ اماميمىقاف ظاياسة منشااىف واحاذ فااي مال اسثااذاد

 مً الحذ ألامامي للقطؾة .

 

  28املادة 

 

 مهاهاااات الفىياااة أو  وشاااائية لحاااؤمين الؾاااذد املطلاااىا ملىاقاااف العاااياسات و اااق  ثاااى ش للجىاااة فاااي حالاااة ؽاااذم  -أ 

أو شاهلها أو  رلو ةعحل واقؿ حشلاة املاشوس دااال القطؾاة أحهام َزا الىغام ضمً حذود قطؾة ألاسض و



قجاااال صااااذوس َاااازا الىغااااام أن ثااااشا  الجىاااااء ةؾااااذ د ااااؿ بااااذى  معاااااح  ا أو مي ه ااااا أو وطااااىد بىاااااء قااااائم ؽل  ااااا

 . قف املىصى  ؽليه في َزا الىغاماملىا

ثخصاااااااا  املجااااااااالل المااااااااا  جعااااااااحىف  بااااااااذى مىاقاااااااااف ببوشاااااااااء مىاقاااااااااف ؽامااااااااة  للعااااااااياسات فاااااااااي صااااااااىذو  ااااااااااا   -ا 

 . لهزٍ الغاية

يعحىف  الجذى ملىاقف العياسات لألبيياة الما  يقحطا   اثصاالها باالطشيق الؾاام باذسض ؽاام أو مماش ؽاام يهاىن  -ض 

ن ل يضيذ ؽذد الشقق فاي الجىااء أفي حاى مان الجىاء ضمً مىطقة العنً يجل  أو اقل و م ر (  3 ؽشضه )

املعاامىه ببقامحاااه و اااق أحهاااام َااازا الىغااام ؽلااا  رمااااوي شاااقق و رلاااو لألبييااة المااا  ثاااشا  ةؾاااذ صاااذوس َااازا 

 الىغام .

( شاقق ال ةؾاذ أن  8 يضياذ ؽاذد الشاقق  ياه ؽلا  ) ضامً مىطقاة العانًجىص للجىاة ثاشاي  أا بىااء يل  -د 

 .  ىم املالو بحى ير مىاقف ظياسات لجميؿ الشققيق

 يجال ثاى ير مىاقاف للعاياسات  ضامً مىطقاة العانًارا صاد ؽذد الشقق في الطابق الىاحاذ ؽلا  شاقحين  -ٌ 

 . ثنفي لهامل ؽذد الطىابق املعمىه ب ا في َزا الىغام ورلو ةغ  الىغش ؽً ؽذد الطىابق في ال راي 

ؾااذد  ظااحؾماى حمً مىطقااة الحجاااسا و الصااىاؽات و املهاثاال و مضاايجاال ثااؤمين مىاقااف ظااياسات للمجاااوي  -و 

 .  و قا ألحهام َزا الىغام بها ة  ئات ا

  -ص 

قجاال الؾماال بؤحهااام َاازا الىغااام ويضيااذ ؽااذد الشااقق    ااا  ضاامً مىطقااة العاانًثااشا  ألابييااة القائمااة  .1

ؽلاا  رماااوي شااقق ؽلاا  أن جعااحىف  سظااىم بااذى مىاقااف العااياسات غياار املحااىا شة بمااا يؾااادى مسلااي الشظااىم 

ؽلاا  أن ل يضياذ ؽااذد الشاقق النلااي لهاماال  للشااقحين الحاظااؾة و الؾاشاشةاملىصاى  ؽل  ااا فاي َاازا الىغاام 

 ش ؽً ؽذد الشقق في الطابق الىاحذ . الجىاء ؽل  ؽشش شقق ةغ  الىغ

 قجل الؾمل بؤحهاام َازا الىغاام و ضمً مىطقة العنً أبيية طذيذة  ى  أبيية قائمة يعم  ب راي  .2

المااااا  ظااااايزيذ ؽاااااذد الشاااااقق    اااااا ؽلااااا  رمااااااوي شاااااقق ؽلااااا  أن جعاااااحىف  سظاااااىم باااااذى مىاقاااااف العاااااياسات غيااااار 

شااشيطة للشاقحين الحاظاؾة و الؾاشاشة الىغااام َازا فاي  املحاىا شة بماا يؾاادى مسلاي الشظااىم املىصاى  ؽل  اا

أن ل يضياااذ ؽاااذد شااااقق الطاااابق الىاحااااذ فاااي الجىاااااء الجذياااذ ؽلااا  شااااقحين وأن ل يضياااذ ؽااااذد الشاااقق النلااااي 

 لهامل الجىاء ؽل  ؽشش شقق .

 يجىص للجىة ثشاي  مىاقف ظياسات منشى ة باألطشة في ما ة مىاطق الحىغيم ششيطة : -ه 

 صطفاف ؽل  العاحة.مالً   أجؾجيذ العاحة املعحخذمة  صطفاف العياسات وثىضي   .0

 . اوشاء ألاظىاس .7

هاااااااسة العاااااياسات و اهجؾاااااااذ ألابخاااااشة و الااااااذاان ماااااً ؽااااااىادم ا اوشااااااء حاااااىاطض و مصااااااذات للضىضااااااء و .3

  هاسة  العياسات مذؽمة بذساظة مؾحمذة ملؾالجة الضىضاء و

ء ألاطاااشة ؽىاااذ مخاااشض العاااياسات ؽلااا  الحاااذ الجااااهب  و ةؾاااذ حاااذ يعااام  ببوشااااء غش اااة ورلاااو  ظاااخيفا  .4

م ااااار مشثاااااؿ و ماااااً ضااااام  ا وحاااااذة  اااااحية لهاااااا ماااااذال  ( 75 )  سثاااااذاد ألاماااااامي ل ثضياااااذ معااااااح  ا ؽاااااً 

 . معحقل

 ل يجىص جعليط  هاسة ؽل  قطؿ ألاساض   املجاوسة و الم  لها حذود مش رلة مؿ املىاقف . .5

 . قف و وضؿ لىحات اسشادية بزلوثىضي  املذاال و املخاسض للمىا .6

 



  29املادة 

 

 ن ثحذد مىاطق لها طشاصا مؾماسيا ااصاأللجىة  .0

 ل يجىص بشوص أا بىاء أو طضء مىه ؽً اط الجىاء ال في الحالت الحاليه : .7

 -:لألبيية ضمً  ئة ثىغيم الحجاسا الؾادا  -أ 

 -الشش ات : -0

والعااااااحات وامليااااااديً والاااااذواويش املىغماااااة يحاااااذد باااااشوص الشاااااش ات ألامامياااااة املطلاااااة ؽلااااا  الشاااااىاسؼ  -أ 

رماااهين ظاايحم را فااي الحااالت الماا   ثجاااسا ؽااادا ؽااً حااذود اااط الجىاااء بمعااا ة ل ثحجاااوص امل اار و

 فاااي الحاااالت المااا   ( م ااارا أو ألثااار وتمعاااا ة م ااار و 06 يهاااىن    اااا ؽاااشض الشااااسؼ )
و
اسثؾاااين ظااايحم را

م  باؤا باشوص فاي الحاالت الما  يهاىن    اا ( م ارا ؽلا  أن ل يعا 06 يهىن ؽشض الشاسؼ أقال ماً )

حاااذ القطؾاااة  أن ل ثقااال املعاااا ة باااين الشاااش ات الجااااسصة و ( أمحااااس أو أقااال و 01 ؽاااشض الشااااسؼ )

املجاااااوسة لهااااا ؽااااً م اااار وهصااااف امل اااار وفااااي طميااااؿ ألاحااااىاى يجاااال أن ل يقاااال الجؾااااذ الؾااااامىدا بااااين 

 .أا هقطة مً الشصيف ؽً ر رة أمحاس  ظقف الشش ة الجاسصة و

ماً َازا (  75 )جعخسنى الشش ات مً اليعجة املئىية و يحعال لهاا مىاقاف ظاياسات و قاا املاادة  -ا 

 الىغام.

 -املغ ت المشظاهية أوالقماشية أو املؾذهية الىاقية : -7

أن ل يحجااااوص ؽمقهاااا امل اااريً وهصاااف امل ااار ؽلااا  أن ل يحجااااوص الباااروص باااؤا حااااى ماااً ألاحاااىاى حاااذ الشصااايف امليشاااؤ 

طجقااا للمىاصاافات الماا  ثىا ااق  هصااف امل اار و سثفاؽهااا ؽااً أا هقطااة فااي الشصاايف ؽااً م ااريً واأن ل يقاال  ؽليااه و

 ؽل  ا اللجىة .

 : البروصات الحجاسية -3

الااذواويش املىغماة ثجااسا ؽااادا  امليااديً و العااحات و يحاذد الباروص الحجاااسا املطال ؽلا  الشااىاسؼ و -أ 

السماهين ظيحم را في الحالت الم  يهاىن    اا ؽاااشض  ؽً حذود اط الجىاء بمعا ة ل ثحجاوص امل ر و

بمعاااااا ة م ااااار وأسثؾااااين ظااااايحم را فااااي الحاااااالت المااااا  يهااااىن    اااااا ؽاااااشض  أو ألثاااار ، و م ااااار (  06 الشااااااسؼ )

(  01 ل يعاام  بااؤا بااشوص فااي الحااالت الماا  يهااىن    ااا ؽااشض الشاااسؼ ) و م اار (  06 الشاااسؼ أقاال مااً )

أا هقطاة ماً  ل أن ل يقال الجؾاذ الؾاامىدا باين ظاقف الباروص وفاي طمياؿ ألاحاىاى يجا أو أقال و م ر 

 أن ل يضيذ ؽشض البروص ؽل  ؽشض الشصيف . ، و امحاس (  3 الشصيف ؽً )

ماً  ( 75 )جعخسنى البروصات الحجاسية مً اليعاجة املئىياة و يحعال لهاا مىاقاف ظاياسات و اق املاادة  -ا 

 َزا الىغام .

 -: لألبيية ضمً ما ة مىاطق الحىغيم -ا 

 -البروصات املؾماسية: .0

 ( ظىخيم ر  51 بمعا ة ل ثحجاوص ) يحذد البروص املؾماسا ؽً حذود اط الجىاء املقشس واملشا  .أ 

 أن ل يهىن البروص املؾماسا بمعحىي ظقف أا طابق مً طىابق الجىاء. .ا 

مااااً املغاااا ت أو و الشااااش ة الجاااااسصة أو مااااً الشااااش ة أو أأن ل يهااااىن البااااروص املؾماااااسا طااااضءا مااااً البااااروص الحجاااااسا  .ض 

 في مل ألاحىاى ل يحجاوص البروص حذود قطؾة ألاسض. امحذادا ألا م  ا و

 مغ ت املذاال : .7



مااااً ؽااااشض منااااشس الااااذسض أو مااااذال الجىاااااء ( %  051 )أن ل يضيااااذ ؽااااشض مغلااااة املااااذال با سثااااذاد ألامااااامي ؽااااً  .أ 

ؽل   هصف  سثذاد الحىغيم  املقشس و سثذاد امامي ل يقل ؽًان يحى ش لها أو محاس أ ( 3 ؽل  )أبحذ  ألامامي و

ظااحغ ى ان يهااىن ميعااىا ظااقفها بميعااىا مخحلااف ؽااً ميعااىا ظااقف الطااابق املحصاالة بااه شااشيطة ؽااذم أ

 ظقفها ألا غاية ماهد .

ول  محااس أ (3و الملفاي ؽاً ؽاشض مناشس الاذسض وتحاذ أؽلا  )أأن ل يضيذ ؽشض مغلاة املاذال با سثاذاد الجااهب  .ا 

ن يهااااىن ميعااااىا ظااااقفها بميعااااىا مخحلااااف ؽااااً ميعااااىا ظااااقف الطااااابق أؽلاااا  م اااار ( 0,5يضيااااذ  ؽمقهااااا ؽااااً )

 املحصلة به ششيطة ؽذم اظحغ ى ظقفها ألا غاية ماهد .

 مغ ت الحؾشيش: .3

ن ثهاااااىن وعاااااجة أ% ( ماااااً معااااااحة املغلاااااة لحااااذ أدواااااى ؽلااااا   51ثهااااىن وعاااااجة الفشاغاااااات فاااااي مغاااا ت الحؾاااااشيش ) .أ 

 الفشاغات مىصؽة ؽل  مامل معاحة املغلة.

 ( 75 ن ل ثحجااوص معااح  ا)أ% ( ماً معااحة قطؾاة ألاسض ؽلا   5 ل ثضياذ وعاجة مغا ت الحؾاشيش ؽاً ) أن.ا 

 . م ر مشثؿ

محااااس ماااً أن ل يضياااذ اسثفاؽهاااا الصاااافي ؽاااً ر راااة أيعااام  ببوشااااء مغااا ت الحؾاااشيش دون ثاااؤمين اسثاااذادات ؽلااا   .ض 

 ميعىا ألاسض الطجيؾية في مىقؾها .

 غشاض ثجميلية وحعل الحصميم الزا ثىا ق ؽليه اللجىة.مادة وأل ثيشؤ مغ ت الحؾشيش مً أا  .د 

 املمشات املؾلقة : .4

يعااام  لألبيياااة المااا  ثقاااؿ ثحاااد معاااحىي الطشياااق بحىااااء مماااشات أو ادساض منشاااى ة أو مؾاااابش للعاااياسات ةؾاااشض ل  .أ 

القطؾااااة را ماهااااد ا( م اااار ثىصاااال بااااين الطشيااااق و مااااذال الجىاااااء ألامااااامي و رلااااو لهاااال واطهااااة أماميااااة  6 يحجاااااوص )

مخذومااة باااؤلثر ماااً شااااسؼ ؽلااا  أن ل يضياااذ ميعاااىا أؽلااا  هقطاااة فاااي املماااش املؾلاااق ؽاااً م ااار و هصاااف ماااً ميعاااىا 

 مذال املمش طهة الشاسؼ .

وشاااء ألثاار مااً ممااش مؾلااق ؽلاا  طااىى ماال واطهااة أماميااة للقطؾااة ؽلاا  أن ل يضيااذ مجمااىؼ ؽااشض ثلااو بيعاام  ب.ا 

 ( م ر لهل واطهة . 6 املمشات ؽً )

ثجاٍ الشاسؼ  بحيص ثهىن دون معحىي ألادساض املؾلقة ؽل  الحذ ألامامي و الم  ثهىن مىاصية  يعم  باوشاء  .ض 

ن ل يضيااااذ أالشااااسؼ أو ألاسض الطجيؾيااااة و ل يحعااال طااااىى ألادساض مااااً معااااحة و ؽااااشض املمااااشات املؾلقاااة ؽلاااا  

 ؽشضها ؽً م ر و هصف.

وشاااااء ألادساض و املمااااشات املؾلقااااة با سثااااذادات الجاهحيااااة و الملفيااااة بحيااااص ثهااااىن دون معااااحىي ألاسض بيعاااام  ب .د 

 ن ل يضيذ ؽشضها ؽً م ر و هصف.أالطجيؾية في مىقؾها ؽل  

ماً ؽاشض رلاو  % ( 051) يجل أن ل يحجاوص ؽشض املمش املئدا ألا مذال مً مذاال الجىاء ألامامياة ؽاً  .ٌ 

 لحق به أا ثشاظات مؾلقة.املذال و ل يعم  بؤن ي

 ل املمشات أو ألادساض أو املؾابش لممشات ملىاقف العياسات .فظأيعم  اظحغ ى  .و 

 ألاششؽة : .5

يعم  ضمً مىطقة العنً باوشاء ششاؼ واحذ لهل اسثذاد طاهب  أو أمامي و ل يضيذ اسثفاؼ الششاؼ ؽاً اسثفااؼ 

 الطابق املحصل به .

 . مليا أو طضئيا يبرص ؽىذ  ححة ؽل  الطشيق  في الطابق ألاسض ل يعم  ب راي  أا باا أو ها زة   .6

 



 31املادة 

 

و أن ل يقل  امعة أمحاس و هصف امل ر ؽً ل في املخاصن الم  ل يقل اسثفاؽها الصافي ال يعم  باوشاء العذة الحجاسية 

اسثفاااؼ طااابق العااذة الصااافي ؽااً م ااريً و سثااؿ امل اار و أن ثهااىن أسضااية طااابق العااذد مااً المشظاااهة املعاالحة أو مااً أا 

 مادة أاشي غير قابلة للحشيق و أن ثهىن لها ت ىية طجيؾية أو ميهاهينية.

 

 31املادة 

 

بياااااد الاااااذسض وغش اااااة املصاااااؾذ  لغاياااااات اذماااااة الجىااااااء بماااااا فاااااي رلاااااوظاااااحخذام ظاااااط  الطاااااابق ألاايااااار ببيعااااام   -أ 

 و الحخضير اظحؾمالت الطاقة الشمعية  ولغايات الحذ ئة والحبريذ واضاهات املياٍ و

 وشاء الحصىيىة و منشس الذسض و املصؾذ بالششو  الحالية :ايجل الحقيذ ؽىذ  -ا 

ؽلااااااا  سثفااااااااؼ ل يقاااااال ؽاااااااً م اااااار و ل يضياااااااذ باوشاااااااء ثصاااااااىيىة ؽلاااااا  محااااااايط ظاااااااط  الطااااااابق ألاايااااااار مااااااً الجىااااااااء ب .0

 . م ر(  0,5 )

 محاس .أن ل يضيذ اسثفاؼ منشس الذسض و املصؾذ ؽً ظط  الطابق ألااير ؽً أسثؾة أ .7

 ن ل يخذم املصؾذ ظط  الطابق ألااير  أ .3

 و قا للششو  الحالية :جعخسنى معاحة منشس الذسض و املصؾذ مً معاحة الجىاء  -ض 

 .م ر مشثؿ(  77 ) معاحة منشس الذسض و املصؾذ ؽً ثقلل  .0

 . ولأ ثححقق ي اأ(م ر مشثؿ  75 )   ال م ر مشثؿ   (  77 )   مً املعحشىاة املعاحة ثهىن  .7

 (م ر مشثؿ 77 )  مً املعحشىاة املعاحة في الجىاء ثهىن  في حاى ثطلل وطىد ألثر مً منشس دسض و / أو مصؾذ  .3

 ول .أ ثححقق ي اأ(م ر مشثؿ  75 ) ال 

 ؽ ٍ لهل بىاء .أظحشىاء القطؾة يحم مى    في حاى وطىد الثر مً بىاء مىفصل ؽل   .4

ظاااحشىاء ن معاااحة الجىاااء املق رحااة جعاااوا اا ماااً مضاااؽفات اليعااجة املئىيااة املعاامىحة  يطجااق   أفااي حاااى  .5

 . معاح  ا ضمً الحذ ألادوى لإل شاص شاصيةاؽل  املعاحة لليعجة املئىية لهل وحذة 

 الجذسان . ) ر رة امحاس ( بما  يه ظمالة(م  3,1 ) ؽًاا ةؾذ مً اةؾاد منشس الذسض ن ل يقل أيجل  .6

ثهاىن املعااحة املعاحشىاٍ ماً اليعاجة م را مشثؿ (  75را صادت معاحة منشس الذسض و املصؾذ ؽً ) ا .7

   قط .م را مشثؿ (  75املئىية ) 

 

  32املادة 

 

للجىة أن ثشا  بىاء  شعي واحذ  قط في مىطقة العنً و مىطقة الصىاؽات ببظحشىاء  ئة ثىغيم الصىاؽات 

 الححىيلية ، و ق الششو  الحالية : 

( مااً معاااحة قطؾااة ألاسض با ضااا ة الاا  اليعااجة املعاامىه ب ااا  % 5  أن ل ثضيااذ وعااجة الجىاااء الفشعااي ؽااً ) -أ 

 .  ( م ر مشثؿ 51) وص معاححه  ن ل ثحجاأحعل أحهام َزا الىغام ؽل  

 . ثؤمين اسثذاد امامي للجىاء الفشعي حعل أحهام مىطقة الحىغيم الم  يقؿ    ا دون اسثذاد طاهب  أو الفي -ا 

 . أن ل يضيذ اسثفاؼ الجىاء الفشعي مً الماسض ؽً ) م ريً وظحين ظيحم را ( مً ميعىا ألاسض الطجيؾية  -ض 



ؽلا  ثاؤمين المذماة للجىااء الشئيسا   ويجاىص اظاحؾماله ) مىاقاف ظاياسات ، أن يقحصش اظاحؾماى الجىااء الفشعاي  -د 

( ، أو أا اظااااحؾماى مماراااال  ، ظااااقف ملااااذال مىاقااااف العااااياسات غش ااااة حاااااسط ، غش ااااة اذمااااة ،غش ااااة اااااضيً

  ششيطة أل يئدا ال  اصؽاض املجاوسيً والعهان .

وأن ل يعااااحؾمل رلاااو العااااط  ألا أن ل يفاااح  ؽلااا  ظااااط  الجىااااء الفشعاااي أيااااة  ححاااه ثااائدا الاااا  رلاااو العاااط   -ٌ 

، ال ارا مااااان ميعااااىا َاااازا العااااط  ل يضيااااذ ؽااااً م اااار و هصااااف مااااً ميعااااىا ألاسض الطجيؾيااااة فااااي  غااااشض مااااان

 مىقؾة أو أقل م  ا.

يجىص للجىة ثشاي  الجىاء الفشعي دون اسثذاد أمامي ارا مان ميعىا ظط  الجىاء الفشعي أقل ماً ميعاىا  -و 

ف الشاااسؼ املحصاال مجاشااشة مااؿ ظااقف الجىاااء الفشعااي، وفااي َاازٍ الحالااة ألاسض الطجيؾيااة أو مااؿ معااحىي سصااي

 يعم  باظحؾماى ظط  الجىاء الفشعي لىقىف العياسات.

ن يهاىن  ظاحخذام أيعم  ب راي  بىاء  شعي يهىن الىصىى له مً اا ى معاط  الطاابق املحصال باه ؽلا   -ص 

ن أة الطاااابق املحصااالة باااه ؽلااا  للجىااااء الفشعاااي مىاقاااف ظاااياسات وميعاااىا ؽقذثاااه بميعاااىا مخحلاااف ؽاااً ؽقاااذ

 يهىن اظحؾماى الطابق املحصل به الجىاء الفشعي مىاقف ظياسات واذمات.

ثجااٍ قطاؿ ألاساضا   املجااوسة ارا ماان الجىااء الفشعاي يقاؿ بالفياة ب ل يجىص ح  أا أبىاا أو شاجابيو طاهحياة و -ه 

 .سثذادات املقشسةضمً   

لثاااار مااااً بىاااااء  شعااااي فااااي  ئااااة ثىغاااايم العاااانً ألااضااااش و العاااانً الضساعااااي و العاااانً الشيفااااي و أيعاااام  ب ااااراي   -  

 .  ( م ر مشثؿ 51) ن ل يحجاوص مجمىؼ معاحة ثلو ألابيية ؽً أالعنً الما  ؽل  

 ةن ثاشا  الجىااء الفشعااي ؽلا  الحاذ ألاماامي فاي مىطقااة الصاىاؽات  ضامً  ئاات ثىغايم الحقىيااأيجاىص للجىاة  -ي 

ببظااااحخذام واحااااذ و  ن يهااااىن الجىاااااء مااااام  مشااااغ  ألغش ااااة حشاظااااة  ) ؽلاااا   ةوالسقيلاااا ةواملحىظااااط ةوالمفيفاااا

 بشاصة مهً واحذة (

 

  33املادة 

 

جعخسنى طىابق ألاقجية الم  يعم  ببوشائ ا ؽل  مامل قطؾاة ألاسض ماً ألاحهاام املقاشسة لإلسثاذادات واليعاجة  .أ 

 ألاقجيااة ؽلاا  المااذمات الؾامااة للجىاااء لمىاقااف للعااياسات والطابقيااة ، شااشيطة أن يقحصااش اظااحؾماى طىابااق 

 محطاااات الححىيااال النهشتائياااة و الحبرياااذ و النهشتااااء و غاااشف الحذ ئاااة املشلضياااة و ملجاااؤ و قبااااس و اضاهاااات املااااء و

و  مً معاحة مل طابق( %  75 )ن ل ثضيذ معاحة الحخضيً غير الحجاسا ؽً أغشف ثخضيً غير ثجاسية ؽل  

 لثر مً طابق ل يجىص طمؿ معاحات الحخضيً غير الحجاسا في طابق واحذ أفي حاى وطىد 

ن ل يضياااذ ميعاااىا أيعااام  ببوشااااء طاااابق قجاااى بحياااص ثهاااىن مىاظااايل ظاااقفه محذسطاااة ماااؿ ميااال الشااااسؼ وؽلااا   .ا 

سض و ألا أطااضاء العااقف املحااذسض للقجااى أؽااً الشاااسؼ  املىاطااه و املااىاصا لهاال طااضء مااً  (م اار  1,75 )ظااقفه ؽااً

في حاى مان ميال القطؾاة و الشااسؼ باىفغ  ثجااٍ و/أو ماان ميعاىا القطؾاة أؽلا  ماً   دوىأي ما أالطجيؾية 

 ميعىا الشاسؼ.

 دوى.أي ما أو الشىاسؼ أؽً ألاسض الطجيؾية  م ر (  75,1ل يضيذ ميعىا ظقف طابق القجى ؽً )  .ض 

 

 

 



  34املادة 

 

ن ثااااذسط ماااال حالااااه بحال  ااااا اظااااخىادا الاااا  مخطااااط طجااااىغشافي أسثااااذادات ؽلاااا  يجااااىص للجىااااة العااااماه ةعااااقف    .أ 

 و طهااة قطااؿ  اامشا وأو الجااذاس  ظااخىادا أن يهااىن العااقف داؽمااا للشاااسؼ أدقيااق يش ااق مااؿ الطلاال و ؽلاا  

 ن يهىن ميعىا العقف دون معحىي ألاسض الطجيؾية في مىقؾه مً طميؿ الجهاتأؽل  

و أو الجااذاس  ظااخىادا أن يهااىن العااقف داؽمااا للشاااسؼ أيعاام  ةعااقف  سثااذاد ألامااامي طهااة الشااىاسؼ ؽلاا   .ا 

 طهة قطؿ  مشا ششيطة :

 . ن ل يضيذ طىى العقف ؽً طىى واطهة الجىاء ؽل  الشاسؼأ .0

ن يهىن ميعىا العقف محماشيا مؿ ميعىا الشاسؼ املحااام لاه وفاي مال ألاحاىاى ل يضياذ ميعاىا أ .7

 . م ر ( 1,4  ) العقف ؽً

 . مً شاسؼ يهىن العقف طهة الشاسؼ الؾلىا و/أو العفلي  قط لثر أوقؾد القطؾة ؽل   راا .3

ظااااافل ألاظاااااقف با سثاااااذادات ؽلااااا  الماااااذمات الؾاماااااة للجىااااااء لمىاقاااااف للعاااااياسات و مؾاااااابش أيقحصاااااش اظاااااحؾماى  .ض 

محطاااات  الحبرياااذ و النهشتااااء و غاااشف الحذ ئاااة املشلضياااة و الغااااص و اضاهاااات املااااء و الاااذيضى و العاااياسات و قبااااس و

 . غشف المضيً غير الحجاسا  شتائية والححىيل النه

 .جعخسنى معاحة ألاظقف با سثذادات مً معاحة الجىاء واملعاحة الطابقية  .د 

  35املادة 

 

و الشااااااااىاسؼ أامليعااااااااىا مااااااااا بااااااااين مىحصااااااااف الشاااااااااسؼ را مااااااااان  ااااااااش  ال او ألثاااااااار أبوشاااااااااء جعااااااااىية طضئيااااااااة ل يعاااااااام  ب .أ

 طشاء حفشيات .الثر دون أو أدوى اط لىحىس في ألاسض الطجيؾية يعم  ببوشاء جعىية أميعىا  و

ؽاااااا ٍ  بهااااااه يعاااااام  ببوشاااااااء جعااااااىية أو ألثاااااار ةغاااااا  الىغااااااش ؽااااااً  ااااااش  أ(  أ ؽلاااااا  الااااااشغم مااااااً مااااااا وسد فااااااي الفقااااااشة ) .ب

دواااااااااااااى ااااااااااااااط لىحاااااااااااااىس فاااااااااااااي ألاسض الطجيؾياااااااااااااة أو الشاااااااااااااىاسؼ و ميعاااااااااااااىا أامليعاااااااااااااىا ماااااااااااااا باااااااااااااين مىحصاااااااااااااف الشااااااااااااااسؼ 

 ىن اظحؾمالها مىاقف ظياسات واذمات ؽامة للجىاء.ن يهأششيطة 

 

  36املادة 

 

باظاااااااااحشىاء الجاااااااااذسان امل صاااااااااقة للطشياااااااااق الؾاااااااااام ل يعااااااااام  ببوشااااااااااء طاااااااااذاس اظاااااااااخىادا فاااااااااي أياااااااااة قطؾاااااااااة أسض  -أ 

( م اااااااار مااااااااً معااااااااحىي ألاسض الطجيؾيااااااااة  7,5 ؽلاااااااا  حااااااااذود القطؾااااااااة املجاااااااااوسة لهااااااااا ، ببسثفاااااااااؼ يحجاااااااااوص ؽااااااااااً )

أااااااااااشي مىاصيااااااااااة ؽلاااااااااا  أن ل  ةؽااااااااااً م ااااااااااريً وهصاااااااااف بجااااااااااذسان اظااااااااااخىادي يعاااااااااىي  سثفاااااااااااؼ الاااااااااازا يحجااااااااااوص  و

أن ل يحجااااااااااااوص اسثفااااااااااااؼ مااااااااااال طاااااااااااذاس  ( م ااااااااااار و 7,5 ثقااااااااااال املعاااااااااااا ة باااااااااااين الجاااااااااااذاس  ظاااااااااااخىادا و ااااااااااااش ؽاااااااااااً )

 . م ر ؽً أؽل  هقطة مً الجذاس الزا قجله(  7,5 )اظخىادا 

ميعااااااااىا ألاسض الطجيؾيااااااااة  م اااااااار مااااااااً(  7,5 )يحااااااااذد اسثفاااااااااؼ ألاظااااااااىاس حااااااااىى قطؾااااااااة ألاسض بمااااااااا ل يحجاااااااااوص  -ا 

. 

و للجىاااااااااااااااااة العااااااااااااااااااماه ببوشااااااااااااااااااء طااااااااااااااااااذسان اظاااااااااااااااااخىادية با سثفاااااااااااااااااااؼ الااااااااااااااااازا ثحااااااااااااااااااذدٍ ارا اقحضاااااااااااااااااد طجيؾااااااااااااااااااة  -ض 

 ألاسض رلو    طجىغشا ية



املجااااااااااااوي  مجاااااااااااوي الهيئااااااااااات الذبلىماظااااااااااية و املئظعاااااااااااات الؾامااااااااااة و الااااااااااذوائش و جعااااااااااخسنى مجاااااااااااوي الااااااااااىصاسات و -د 

 . الجذسان املزمىسة في َزٍ املادة رات الاظحؾماى الما  مً قيىد اسثفاؼ ألاظىاس و

ن ل يضياااااااااااذ ميعاااااااااااىا الطمااااااااااام با سثاااااااااااذادات الجاهحياااااااااااة و الملفياااااااااااة ؽاااااااااااً م ااااااااااار و هصاااااااااااف امل ااااااااااار ماااااااااااً أيجااااااااااال  -ٌ 

 سض الطجيؾية في مىقؾها .ميعىا ألا 

 

  37املادة 

 
 -يجل أن ثحى ش في املىىس الششو  الحالية : -أ 

 .أن ثصشف املياٍ مىه بطشيقة مىاظجة  أن ثهىن أسضية مشصى ة و -0

 أن يهىن له مذال في الطابق ألاظفل . -7

ظحشىاء طابق العط  الزا يجل أن يغطى بمادة بأن يجقى منشى ا لهل طىابق الجىاء ب -3

 مىاظجة.

 أن ل يعم  ببوشاء شش ات أو هحىءات أاشي دااله . -4

 -يجل أن ثحىا ش في املىىس املىاصفات الهىذظية الحالية : -ا 

أن ل يقااااااااال طاااااااااىى ضااااااااالؾه  ( أمحااااااااااس مشثؾاااااااااة و 01 أن ل ثقااااااااال معااااااااااحة مىاااااااااىس غاااااااااشف العااااااااانً ؽاااااااااً ) .0

 هصف امل ر أي ما ألثر . ؽً سثؿ اسثفاؼ املىىس أو ؽً م ريً و

أن ل ثقااااااااال معااااااااااحة املىاااااااااىس للمطاااااااااابخ وغاااااااااشف الغعااااااااايل واملاااااااااشاحي  وغاااااااااشف الحماااااااااام ؽاااااااااً ظاااااااااجؾة  .7

 أن ل يقل ؽشضه ؽً م ريً وهصف . هصف و أمحاس و

ا فااااااااي الجىااااااااذيً العااااااااابقين مااااااااً َاااااااازٍ الفقااااااااٍش يعااااااااخسنى مااااااااً املىاصاااااااافات الهىذظااااااااية املىصااااااااى  ؽل  اااااااا .3

 مجاسا ال  ىية الؾمىدية امليهاهينية .

ل يعم  ب راي  أا بىاء مؾذ للعنً أو ببؽادة اوشائه ال ارا ماهد مل غش ة مً غش ة مطلة مً  -ض 

 أحذ طىاها ا ؽل  شش ة أو ظاحة املىىس .

 الحمامات ببهاسة و رلو املشاحي  و يجل أن ثجهض طميؿ ألامالً املؾذة لإلظحؾماى في الجىاء بما في -د 

ت ىية طجيؾيحين بىاظطة  ححة أو الثر في الجذسان الماسطية ؽل  أن ل يقل مجمىؼ معاح  ا ؽً 

 امعة باملائة مً معاحة أسضية أا م  ما .

 هاسة الطجيؾيحين ارا اقحضد طجيؾة الحصميم املؾماسا ألاظجاا  ل ثطجق ألاحهام املحؾلقة بال  ىية و -ٌ 

 هاسة  صطىاؽية في الجىاء ورلو و قا للمخططات الفىية الم  يجل  لفىية اظحؾماى ال  ىية وا

 ثقذيمها ؽىذ طلل ال راي  .

 

  38املادة 

 

 : يجل ثجهيز ألابيية بمصاؽذ و رلو و قا ملا يلي -أ 

 ألابيية في املىاطق الحجاسية والصىاؽية و املهاثل و محؾذد  ظحؾماى. .0

 املىاطق العنىية :ألابيية في  .7



 )ارا مان اسثفاؼ الجىاء ؽً مىحصف أا مً الشىاسؼ املحيطة و الم  ثضيذ ظؾ  ا ؽً -أ 

 ( م را . 07 بالقطؾة ال  أؽل  طابق يحجاوص ) ( م ر  3

 ارا صاد ؽذد الخعىيات ؽً ؽذد ألادواس املعمىه به . -ا 

 ىؽية اظحؾماله .يجل أن يخىاظل ؽذد املصاؽذ مؿ حجم الجىاء  وؽذد ظهاهه و شاغليه وه -ا 

 06/7/0979الم  أقيمد قجل ثاسيخ  جعخسنى ألابيية -ض 

 

  39املادة 

 

%  05 )يجل الحقيذ بالحذ ألادوى لليعجة املئىية للمعاحات امليعقة املضسوؽة املقشسة ثىغيميا ؽل  أن ل ثقل ؽً

مىاطق الحىغيم ؽل  أن ثهىن مً معاحة قطؾة ألاسض في املىاطق العنىية و ؽً اليعجة املئىية املقشسة لجاقي (

ا املجلغ لهزٍ الغاية .  الىجاثات و ألا جاس مً أهىاؼ قليلة الاححياطات املائية و حعل الحؾليمات الم  يصذَس

 

  41املادة 

 

عاااااااااخسنى معااااااااااحة مامااااااااال الجىااااااااااء الىاقؾاااااااااة جارا ماهاااااااااد أياااااااااة قطؾاااااااااة أسض باااااااااين شااااااااااسؽين بميعاااااااااىتين مخحلفاااااااااين  .أ 

( م اااااااااارا ؽلاااااااااا  أن ثخضااااااااااؿ معاااااااااااحة  31 اليعااااااااااجة الطابقيااااااااااة ولؾمااااااااااااق )ثحااااااااااد ميعااااااااااىا الشاااااااااااسؼ ألاؽلاااااااااا  مااااااااااً 

  الىغام َزافي املعمىه ب ا للشظم املىصى  ؽليه  الطابقيةالجىاء الضائذ ؽً اليعجة 

فاااااااي حاااااااااى وقااااااااىؼ القطؾااااااااة ؽلااااااا  راااااااا ذ شااااااااىاسؼ أو الثاااااااار وتمىاظاااااااايل مخحلفاااااااة يعااااااااخسنى مااااااااً اليعااااااااجة الطابقيااااااااة  .ا 

ضء الاااااااازا يقااااااااؿ ثحااااااااد ميعااااااااىا الشااااااااىاسؼ ألااااااااااشي ؽلاااااااا  أن ولؾمااااااااق ر رااااااااين م اااااااارا ؽااااااااً الشاااااااااسؼ الؾلااااااااىا وللجاااااااا

الضائااااااااذة ؽااااااااً اليعااااااااجة الطابقيااااااااة املعاااااااامىه ب ااااااااا للشظاااااااام املىصااااااااى  ؽليااااااااه فااااااااي َاااااااازا  الجىاااااااااءثخضااااااااؿ معاااااااااحة 

 الىغاااام  

 

  41املادة 

 

 سثفاؽاات ألابيياة ؽلا  قطاؿ ألاساضا   باظاحخذام الؾىاصاش وايحم ثحذيذ مغلف الجىااء فاي مىطقاة العانً ةغاشض ثىغايم 

 املحغيرات املجيىة ثاليا :ا  املؾايير و

مغلاااااف الجىااااااء و َاااااى ؽجااااااسة ؽاااااً حياااااز يؾحماااااذ ثحذياااااذٍ ؽلااااا  معاااااحىي املشطاااااؿ ألاوى و معاااااحىي املشطاااااؿ السااااااوي و  -أ 

 سثذادات الحىغيمية املقشسة    

سثفااؼ الحىغيما  املقاشس للجىااء معحىي املشطؿ َى ؽجاسة ؽاً ظاط  ياحم ثحذياذٍ اؽحماادا ؽلا  ااط املشطاؿ و    -ا 

 م ر ( 0,5 ) مضا ا له

اااط املشطااؿ َااى ؽجاااسة ؽااً اااط يااحم ثحذيااذٍ اؽحمااادا ؽلاا  محااىس الطشيااق وظااؾحه الحىغيميااة وأضاا ؼ قطؾااة  -ض 

 سثذادات الحىغيمية املقشسة و طجىغشا ية و ميل قطؾة ألاسضألاسض و   

 يصذس املجلغ الحؾليمات و الشظىمات الحىضيحية   -د 

 

 



  42املادة 

 

ثاااض الجىاااء وطىابااق مىاقااف العااياسات  يحعاال مااً اسثفاااؼ الجىاااء أو مااً ؽااذد ألادواس الىحااىءات الضاش يااة و ل  -أ

  و املذااً و الصىامؿ . وطىابق الخعىية

ؽاااذد ألادواس  يعااام  باظاااحؾماى طاااضء أو ألثااار ماااً طاااابق أو طىاباااق مىاقاااف العاااياسات املعاااحشىاة ماااً  سثفااااؼ و -ب

، غش ااااة اااااضيً ، غش ااااة حاااااسط ، ب اااار ماااااء ( أو أا  غش ااااة بااااىيلشات ) مالهيجااااىص اظااااحؾ لغايااااات اذمااااة الجىاااااء و

( مااً معاااحة الطاابق و جعااخسنى معاااحة  % 05 اظاحؾماى مماراال ؽلا  أن ل ثضيااذ معاااحة ثلاو ألاطااضاء ؽاً )

منشسات الادساض واملصاؽذ واملمشات املئدية لها مً ثلو املعاحة ؽل  أن يعحغل باقي أطضاء الطابق ملىاقف 

لها اااة مىااااطق  و اوشااا ىء ماااً أطلهاااا يمىاااؿ اظاااحغ له ال للغاياااات المااا  ساااا  لاااه ب اااا و ممشات اااا و ات والعاااياس 

( مااااً اليعااااجة املئىيااااة  % 51 و طىابااااق مىاقااااف العااااياسات ؽااااً)أؽلاااا  ان ل ثقاااال معاااااحة طااااابق  الحىغاااايم و

 ( م ر 7,75) يقل ؽً  ( م ر و ل 7,6سثفاؼ الطابق ؽً ) ان ل يحجاوص صافي أوؽل   املعمىحة للجىاء

و طىابااااق مىاقااااف العااااياسات أيعاااام  بؤوشاااااء طااااابق  ( ل ا أ ( و ) ؽلاااا  الااااشغم ممااااا وسد اؽاااا ٍ فااااي الفقااااشثين )  -ج

ؽااااذد ألادواس لغايااااات اذمااااة الجىاااااء فااااي مىطقااااة العاااانً و لفئااااات الحىغاااايم الحاليااااة )  املعاااحشىاة مااااً  سثفاااااؼ و

 . الما  (العنً ألااضش ، العنً الشيفي ، العنً الضساعي ، العنً 

 

 43املادة 

 

 -يجل أن يئمً في مل بىاء المذمات الحالية :

ب زا المصى  بالحيعيق مؿ الجهات  اوشاء قباس مياٍ و ق املىاصفات والحؾليمات املقشسة الم  ثصذس  -أ 

الحؾليمات الم  ثصذس ب زاالمصى  مً املجلغ بالحيعيق مؿ  املؾىية ، و ق املىاصفات الهىذظية و

 الجهات املؾىية . 

 اضاهات مياٍ ؽل  ألاظط  بمؾذى اضان ةعؾة ل ثقل ؽً م ريً منؾجين لهل معنً .  -ا 

 ثخصي  مىقؿ مىاظل ملحطة ثحىيل لهشتائية ضمً الجىاء أو قطؾة ألاسض وحعل الششو  و -ض 

 املؾىية ب زا المصى  .الحؾليمات الم  ثصذس ؽً الجهات 

ا  حفشة ثجميؾية للمجاوي غير املخذومة بخذمات الصشف الصحي و -د  ثيشا و ق الحؾليمات الم  يصذَس

 املجلغ. 

ا املجلغ لحلو الغاية  حاويات هفايات لألبيية في ما ة مىاطق الحىغيم و -ٌ  حعل الحؾليمات الم  يصذَس

 ملىاصفات الهىذظية املطلىتة لها.الؾذد و العؾة و امىقؾها و ن يحم    ا ثحذيذ أؽل  

 

 44املادة 

 

ثقذيم  ؽل  مل  م  حصل ؽل  ثشاي  ببقامة بىاء أن يحصل ؽل  ثصشي  حفش وهقل املخلفات و -أ 

ا أمين ؽمان لإلل زام بخىفيز ششو  الحصشي  و يصادس َزا الحؤمين  ثؤمين مالي يحذد بحؾليمات يصذَس

 بقشاس مً اللجىة في حاى مخالفحه لحلو الششو  . 



ل يجىص ألا  م  وضؿ مىاد الجىاء في أا شاسؼ أو أن يحفش حفشة أو أاذود  يه أو اظحخذام طعم  -ا 

الطشيق أو الشصيف ألغشاض  ااصة ألا ظحل مً ألاظجاا ال ارا مان حاص  ؽل  ثصشي  بزلو مً 

 ه . أمين ؽمان أو مً يفىض

ؽل  مل  م  يقىم بؤؽماى صياهة لجىاء قائم أو حفشيات في أسض ا ء أن يحصل ؽل  ثصشي  بزلو  -ض 

ا أمين ؽمان لإلل زام بخىفيز ششو  الحصشي  ويحذد في  وثقذيم ثؤمين مالي يحذد بحؾليمات يصذَس

الحامين بقشاس  الحصشي  مهان طشه املخلفات وألاهقاض وأسقام  ليات الم  ظحقىم بىقله ، ويصادس َزا

 مً اللجىة املحلية في حاى مخالفحه لششو  الحصشي  . 

يصذس أمين ؽمان أو مً يفىضه الحصشي  محضمىا الششو  الىاطل اثجاؽها ؽىذ وضؿ املىاد أو حفش  -د 

املطلىا اشغالها ومذة الؾمل املصشه ب ا لما يجل أن يشحمل ؽل   الحفش أو ألاااديذ مؿ بيان املعاحة

 حطلجات الع مة الؾامة املىاطىين . ششو  ثؤمين م

مل  م  يلقي طمما أو اهقاضا أو مخلفات في غير املهان املشا  أو دون ثصشي  أو االف ششو   -ٌ 

الحصشي  يحق للجىة املحلية أو مً ثفىضه ايقا ة ؽً الؾمل  ىسا لحين ثصىيل أوضاؽه وايقاؼ 

 الؾقىتات املىصى  ؽل  ا في القاهىن . 

 

  45املادة 

 

ثاى ير محطلجاات ظاير الؾمال فاي  مىقاؿ أؽماااى الجىااء واثخاار الاححياطاات ال صماة لحاؤمين ظا مة الؾاااملين  يجال -أ 

والقائمين بالؾمل ؽل  الحىفيز في املىقؿ وظ مة املاّسة واملمحلهات وامليشآت املجاوسة واذمات املشا ق الؾامة 

 والطش  واذمات الجيية الحححية .

ى  مجاااااسا أو شااااىاسؼ أو أبييااااة قائمااااة ؽلاااا  املهىااااذط أن يحخااااز  ححياطااااات ؽىااااذ اقامااااة بىاااااء قشياااال مااااً اطاااا -ا 

ال صمة لضمان ظ مة الجىاء امليشؤ واملجنى املجاوس واطى  املجاسا والشىاسؼ وأية اوشاءات أو أؽماى أاشي 

 قذ ثحؤرشمً ألاؽماى الهىذظية  قامة رلو الجىاء.

ما اة مىاااطق الحىغايم ضاامً اىااذ  فااي اثف و النهشتااء يجال أن ثهااىن اطاى  اااذمات امليااٍ و املجاااسا و الهاا -ض 

ثحااااد معااااحىي الشاااااسؼ و داااااال حااااذود أسض املالااااو طجقااااا للمىاصاااافات املقااااشسة لهاااال م  ااااا ضاااامً القااااىاهين و 

 ألاهغمة و الحؾليمات مً الجهات صاحجة الص حية .

ىفيااز الجىاااء ورلااو يجااىص للجىااة ثهليااف طالاال ال ااراي  ثقااذيم اطااة  داسة حشلااة العااير واملااشوس ااا ى مااذة ث -د 

للمىاقاااؿ المااا  ثهاااىن ؽلااا  الحقاطؾاااات أو مخااااسض و ماااذاال الجعاااىس و ألاهفاااا  و امليااااديً و الاااذواويش و الشاااىاسؼ 

املحىسيااة و مىطقااة وظااط املذيىااة  ول يجااىص املجاشااشة فااي ثىفيااز الجىاااء أو أا أؽماااى  يااه قجاال صااذوس املىا قااة 

 مً اللجىة .

و املقاااوى حعاال مقحطاا ى أو املهىااذط أؽماااس ثهااىن مااً معاائلية املالااو   ؽماااى أايااة اضااشاس ثااىجم ؽااً ثىفيااز  -ٌ 

 الحاى بما في رلو ألاضشاس الم  قذ ثلحق بالؾقاسات املجاوسة للجىاء أو املشا ق الؾامة .

ؽلاا  املهىااذط أن يجلاال اللجىااة اطيااا ؽىااذ حصااىى أيااة مخالفااة لشااشو  ال ااراي  للجىاااء الاازا يشااشف ؽليااه  -و 

 . قؾهامىضحا هىؼ املخالفة ومى 

 

 



 46 املادة

 

ل يجااااااىص اظااااااحؾماى أيااااااة مااااااىاد ؽالعااااااة للىااااااىس فااااااي واطهااااااات الجىاااااااء الماسطيااااااة ثاااااائدا الاااااا  اصؽاااااااض املجاااااااوسيً  -أ 

 أو جشهل اطش ؽل  الع مة الؾامة .

 71يعاااااااام  باظااااااااحؾماى أا لااااااااىن لطاااااااا ء أو دَااااااااان أو ثلااااااااىيً واطهااااااااات الجىاااااااااء الماسطيااااااااة بمااااااااا ل يضيااااااااذ ؽااااااااً ) -ا 

أن ثهااااااااااىن بقيااااااااااة ألااااااااااىان الىاطهااااااااااات بلااااااااااىن ال جااااااااااش الطجيعااااااااااي أو  % ( مااااااااااً معاااااااااااحة ثلااااااااااو الىاطهااااااااااات ؽلاااااااااا 

% ( مااااااااً معاااااااااحة  71 اللااااااااىن ألابااااااااي  وارا سغاااااااال املالااااااااو فااااااااي اظااااااااحؾماى غياااااااار رلااااااااو وملعاااااااااحة ثضيااااااااذ ؽااااااااً )

 واطهات الجىاء الماسطية  يجل ؽليه الحصىى ؽل  مىا قة معجقة مً اللجىة .

و بحمذيااااااااااذ أل يجااااااااااىص ثمذيااااااااااذ أو ثشلياااااااااال أا أطهااااااااااضة أو مؾااااااااااذات ميهاهينيااااااااااة أو أا ثجهياااااااااازات  ىيااااااااااة أاااااااااااشي  -ض 

اطااااااااااااى  شااااااااااااجهات املياااااااااااااٍ والصااااااااااااشف الصااااااااااااحي أو الحمذيااااااااااااذات النهشتائيااااااااااااة أو امليهاهينيااااااااااااة ؽلاااااااااااا  واطهااااااااااااات 

 الجىاء ةشهل عاَش.

طشاشااااااحه و قااااااا الجىاااااااء أن يحااااااا ػ ؽلاااااا  هغا حااااااه مااااااً الماااااااسض بمااااااا فااااااي رلااااااو دَاهااااااه وقصاااااااسثه و  مالااااااوؽلاااااا   -د 

ا اللجىاة وارا امحىاؿ  الجىااء ؽاً القياام باؤا ماً ثلاو ألاؽمااى  للجىاة أن ثقاىم  مالاوللحؾليمات الم  ثصذَس

 ( هفقات اداسية  % 75 الجىاء وثحصيل ما ة الحهاليف مضا ا اليااها ) مالو بزلو هيابة ؽً

 

  47املادة 

 

ألحهااااااااااااام الحصااااااااااااميم فااااااااااااي مىطقااااااااااااة الحىغاااااااااااايم يصااااااااااااذس املجلااااااااااااغ الحؾليمااااااااااااات املحؾلقااااااااااااة با سشااااااااااااادات الؾامااااااااااااة  -أ 

لححذياااااااذ الاااااااىمط املؾمااااااااسا    اااااااا واملغهاااااااش المااااااااس ي للمجااااااااوي والفشاغاااااااات الحضاااااااشية بماااااااا فاااااااي رلاااااااو ألاحهاااااااام 

 الماصة ايىما ثطلل رلو .

ل يجااااااااااااىص القيااااااااااااام بؤؽماااااااااااااى الجىاااااااااااااء أو الهااااااااااااذم أو الحؾااااااااااااذيل فااااااااااااي املىاااااااااااااطق الماااااااااااا  ثححااااااااااااىا ؽلاااااااااااا  مجااااااااااااان رات  -ا 

ياااااااااحم ثحذياااااااااذَا ؽلااااااااا  املخططاااااااااات الحىغيمياااااااااة، لماااااااااا ل يجاااااااااىص اطاااااااااشاء أا مااااااااىسوذ و طااااااااااةؿ ؽمشاواااااااااي والمااااااااا  

 جؾذيل ؽل  املجاوي ال رارية ال بمىا قة مً اللجىة.

ن ثشاعاااااااااي أؽىاااااااااذ دساظاااااااااة الحصااااااااااميم املؾماسياااااااااة للمىاقاااااااااؿ ال رارياااااااااة واملجااااااااااوي الجذياااااااااذة املحيطاااااااااة ب اااااااااا يجااااااااال  -ض 

شااااااااااهاى وواطهااااااااااات أات و سثفاؽااااااااااا همااااااااااا  و أطاااااااااال الحفاااااااااااظ ؽلاااااااااا  أظااااااااااغ واملؾااااااااااايير مااااااااااً ثلااااااااااو الحصاااااااااااميم ألا 

وماااااااااااىاد الجىااااااااااااء وألالاااااااااااىان والاظاااااااااااحؾماى و النسا اااااااااااة الؾمشاهياااااااااااة وماااااااااااذي او اااااااااااجامها ماااااااااااؿ الجيئاااااااااااة الؾمشاهياااااااااااة 

 املحيطة ب ا .

ن جؾفااااااااااى مااااااااااً أيااااااااااحم ثشايصااااااااااها ؽلاااااااااا   يااااااااااحم ثسحيااااااااااد مىاقااااااااااؿ املجاااااااااااوي ال راريااااااااااة ؽلاااااااااا  مخططااااااااااات الحىغاااااااااايم و -د 

 الشظىم و رلو لألبيية املطابقة ملخطط الحىغيم .

ن يؾااااااااااد أصماااااااااة لححذياااااااااذ النسا اااااااااة العااااااااانىية و النسا اااااااااة الؾمشاهياااااااااة و ؽلااااااااا  ل  غ الحؾليماااااااااات ايصاااااااااذس املجلااااااااا -ٌ 

 .الىغش في ثلو الحؾليمات مشة واحذة ؽل  ألاقل ظىىيا 

 

 

 

 



  48املادة 

 

للجىااااااااة أن ثااااااااش   اوشاااااااااء أيااااااااة أبييااااااااة فااااااااي املىاااااااااطق القشيجااااااااة مااااااااً أا مطاااااااااس و ضاااااااامً الىطااااااااا  الاااااااازا ثحااااااااذدٍ  .أ 

جعااااااااام  ببوشااااااااااء ثلاااااااااو ألابيياااااااااة فاااااااااي املىااااااااااطق املااااااااازمىسة بالشاااااااااشو  المااااااااا  ثشاَاااااااااا املخططاااااااااات الحىغيمياااااااااة أو أن 

 . مىاظجة ورلو ةؾذ الحصىى ؽل  مىا قة الجهة املخحصة ةشئون الطيران

املجمؾااااات ؽلاااا  الفىاااااد  و املعخشاااافيات و دوس العاااايىما و املعاااااسه و مخاااااصن و معااااحىدؽات الحبريااااذ النجياااارة و  .ا 

اظاحمشاسية ثاى ش الحيااس النهشتاائي ثشليال مىلاذات اححياطياة راثياة    اثقحط   طجيؾالحجاسية و اا اظحؾمالت 

الخشاااغيل ملىاطهاااة املحطلجاااات الضاااشوسية للمجناااى ، و قاااا للحؾليماااات و املىاصااافات المااا  ثحاااذدَا الجهاااات رات 

 الؾ قة .

 49املادة 

 

الفىية الىاسدة في ل يجىص اصذاس سا  الجىاء الا بمىطل مخططات َىذظية معحى ية للقىاؽذ واملحطلجات  .أ 

مىدات الجىاء املؾحمذة صادسة ؽً طهة مخىلة بالحصميم او منحل َىذس   م جل لذي هقابة املهىذظين 

 . الاسدهيين ومصاد  ؽل  ا مً قجلها

ؽل  مل مً يىىا القيام بؤا مششوؼ اؽماس أن يقذم طلجا ال  اللجىة ؽل  الىمىرض الما  بزلو للحصىى ؽل   .ا 

و  و خ وسقيةؽماى يجين    ا اظم املهىذط و ؽل  َزا املهىذط أن يقذم ال  اللجىة  ساصة للقيام ب زٍ ألا 

 يلي : مما و مة الن روهية

الىرائق الم  ثسحاد حاق املالاو فاي الحصاشف بااألسض الما  ظايقىم ؽل  اا الجىااء ،  و/ أو ظىذات امللنية  .0

 مخطط أساض   مؾحمذ حعل الاصىى و ظاسا .و 

و ألابيياااة  و اطاااى  الاسثاااذاد ( يجاااين  ياااه مىقاااؿ الجىااااء 0/711 ؽاااً ) مخطاااط مىقاااؿ بمقيااااط ل يقااال .7

املىطىدة و ظؾة و اظحقامة و ميعىا الشاىاسؼ املحااماة  لقطؾاة ألاسض و ميعاىا الاج    لطاابق 

الخعىية و الطابق ألاسض   و مىاظيل العاحات الذاالية و الجذسان الاظخىادية و ألادساض و اطى  

و  طيه الجغشافاي و اطاى  املجااسا و املىاَال و الحفاشة الحجميؾياة و ب ار امليااٍالاسثفاؽات و بيان الحى 

اؽماقهااا و أقيعاا  ا وميىلهااا و ثىضااي  مااذاال و مخاااسض العااياسات و أا اااذمات ااااشي داااال حااذود 

 قطؾة ألاسض .

( يجااين  يااه اطااى  اسثفاؽااات الاسض و املىاظاايل   0/711 مخطااط طجااىغشافي بمقياااط ل يقاال ؽااً ) .3

للشااىاسؼ  وتيااان حال  ااا ان ماهاااد مؾجااذة او غياار مؾجااذة و حاااذود قطؾااة ألاسض و أا اوشاااءات قائماااة 

بما  ظىاء ماهد أبيية أو أظىاس و لزلو مجاسا ألاودية و العيىى و اطى  المذمات املاسة بالقطؾة

    ا اطى  الضغط الؾالي املاسة بالقطؾة أو القطؿ املحاامة لها ان وطذت .

للمعاااااقط و املقاااااطؿ و الىاطهااااات لهاماااال الجىاااااء (  0/011 )بمقياااااط ل يقاااال ؽااااً  مخطااااط مؾماااااسا  .4

يجااااااين  يااااااه أهااااااىاؼ الاظااااااحؾماى وامااااااالً الااااااذاىى و المااااااشوض وأيااااااة مؾلىمااااااات ثىضاااااايحية أو ثفاصاااااايل 

 مؾماسية  أاشي 

لألظاظااااااااات و ألاؽمااااااااذة و الجااااااااذسان و ألادساض و (  0/011 )مخطااااااااط اوشااااااااائي بمقياااااااااط ل يقاااااااال ؽااااااااً  .5

 فاصيل اوشائية أاشي .ألاظقف و أا ث



للمعاقط ألا قية للحمذيذات النهشتائية و الاهااسة و الهااثف  ( 0/011 مخطط بمقياط ل يقل ؽً) .6

 و الحمذيذات امليهاهينية .

لحىصااي ت ثضويااذ الجىاااء بالطاقااة النهشتائيااة و الحمذيااذات  ( 0/011 مخطااط بمقياااط ل يقاال ؽااً ) .7

 املجاسا الؾامة .الهاثفية واملياٍ و أؽماى ثصشيف 

للحمذياااااذات الماااااحية مجيىاااااا ؽلياااااه وظاااااائل صاااااشف امليااااااٍ (  0/011 )مخطاااااط بمقيااااااط ل يقااااال ؽاااااً  .8

 الؾادمة .

ملاااي ن العاااط  يجاااين  ياااه اثجاَاااات صاااشف ميااااٍ ألامطااااس و (  0/711 )مخطاااط بمقيااااط ل يقااال ؽاااً  .9

 وستطها مؿ شجنة ثصشيف مياٍ ألامطاس.السلىض و وظائل الحصشيف و أحجامها 

 .  بات همىرطية ألؽماى المشظاهة املعلحة مؿ بيان مقذاس ثحمل ال ربة وألاظاظاتحعا .01

 ( لحيعيق املىقؿ مجيىا ؽليه املعاحات المضشاء و الشصيف. 0/011 بمقياط ل يقل ؽً ) مخطط .00

 ان وطذت و ثفاصيلها . جميؾيةالح يجين  يه الحفشة ( 0/51 )مخطط بمقياط ل يقل  .07

 ( يجين  يه ب ر املياٍ وثفاصيله 0/51 )مخطط بمقياط ل يقل ؽً  .03

( يجين  يه مقاطؿ ألاظىاس و الجذسان الاظخىادية و ثفاصايلها  0/011 بمقياط ل يقل ؽً ) مخطط .04

 ولزلو اسثفاؽها ؽً اط الاسض الطجيؾية

 ( ملعاحات الجىاء و طذوى يجين  يه معاحات الجىاء. 0/711 مخطط بمقياط ل يقل ؽً ) .05

 ثشاَا اللجىة ضشوسية .أية مؾلىمات أاشي  .06

( ملعاااااااحات الاظااااااحؾمالت و طااااااذوى يىضااااااح احخعاااااااا مىاقااااااف  0/711 مخطااااااط بمقياااااااط ل يقاااااال ) .07

 العياسات حعل مل اظحؾماى .

( للطاااااش  و حشلااااة املاااااشوس مجيىااااا ؽلياااااه املااااذاال و املخااااااسض و  0/011 مخطااااط بمقياااااط ل يقااااال ؽااااً ) .08

 الحنزيل و الاصطفاف .حشلة العير و الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و 

 الهىذظية لية الحذقيق للمخططاتقيصذس املجلغ الحؾليمات املحؾلقة بمخطط ظير اطشاءات سا  الجىاء و  .ض 

 بما    ا الحذقيق الالن رووي و مىاصفات املخططات املطلىتة .

اللجىة ؽل  ؽل  مل مً يىىا الحقذم بطلل الحصىى ؽل  مىا قة مجذئية ألا مششوؼ اؽماس أن يقذم طلل ال   .د 

 الىمىرض الما  مىضحا  يه الغاية مً الطلل مش قا و مة الن روهية مما يلي :

ظىذات امللنية و/أو الىرائق الم  ثسحد حق املالو في الحصشف باألسض الم  ظيقىم ؽل  اا الجىااء ، و  .0

 مخطط أساض   مؾحمذ حعل الاصىى وظاسا .

 يااه اطااى  اسثفاؽااات الاسض و املىاظاايل ( يجااين  0/711 مخطااط طجااىغشافي بمقياااط ل يقاال ؽااً ) .7

للشاااىاسؼ وتياااان حال  اااا ان ماهاااد مؾجاااذة او غيااار مؾجاااذة و حاااذود قطؾاااة ألاسض و أا اوشااااءات قائماااة 

بما  ظىاء ماهد أبيية أو أظىاس و لزلو مجاسا ألاودية و العيىى و اطى  المذمات املاسة بالقطؾة

 املحاامة لها ان وطذت    ا اطى  الضغط الؾالي املاسة بالقطؾة أو القطؿ 

( يجاااين  ياااه مىقاااؿ الجىااااء و اطاااى  الاسثاااذاد و ألابيياااة  0/711 مخطاااط مىقاااؿ بمقيااااط ل يقااال ؽاااً ) .3

املىطااىدة و ظااؾة و اظااحقامة و ميعااىا الشااىاسؼ املحاامااة لقطؾااة ألاسض و ميعااىا الااج   لطااابق 

دية و ألادساض و اطى  الخعىية و الطابق ألاسض   و مىاظيل العاحات الذاالية و الجذسان الاظخىا

الاسثفاؽات و بيان الحىطيه الجغشافي و اطاى  املجااسا و املىاَال و الحفاشة الامحصاصاية و ب ار امليااٍ 



و اؽماقها و أقيع  ا وميىلها و ثىضي  مذاال و مخاسض العاياسات وأا ااذمات اااشي دااال حاذود 

 قطؾة ألاسض .

 مىقؿ الجىاء و اطى  الاسثذاد . ( يجين  يه 0/711 مخطط مىقؿ بمقياط ل يقل ؽً ) .4

( ملعاااااااحات الاظااااااحؾمالت و طااااااذوى يىضااااااح احخعاااااااا مىاقااااااف  0/711 مخطااااااط بمقياااااااط ل يقاااااال ) .5

 العياسات حعل مل اظحؾماى.

( للمعاااااقط و املقاااااطؿ و الىاطهااااات لهاماااال الجىاااااء  0/011 مخطااااط مؾماااااسا بمقياااااط ل يقاااال ؽااااً ) .6

وض وأيااااااة مؾلىمااااااات ثىضاااااايحية أو ثفاصاااااايل يجااااااين  يااااااه أهااااااىاؼ الاظااااااحؾماى وامااااااالً الااااااذاىى و المااااااش 

 مؾماسية أاشي .

( يجاين  ياه مقااطؿ ألاظاىاس و الجاذسان الاظاخىادية و اسثفاؽهاا  0/011 مخطط بمقيااط ل يقال ؽاً ) .7

 ؽً اط الاسض الطجيؾية .

 أية مؾلىمات أاشي ثشاَا اللجىة ضشوسية . .8

شااهش مااً ثاااسيخ قااشاس املىا قااة ارا لاام يااحم الحقااذم بطلاال مىا قااة اصااىلية ااا ى مااذة اقصاااَا ظااحة أ .9

 املجذئية  يؾحبر قشاس املىا قة املجذئية لغي .
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اا اطياا باملىا قاة ؽلا   -أ  ( 31ال اراي  أو جؾاذيل الطلال أو س ضاه اا ى ) طلالؽل  اللجىاة أن ثصاذس قشاَس

يىماااا ماااً ثااااسيخ اظاااح م الطلااال ويجلااال القاااشاس الااا  املالاااو بالىظااايلة المااا  ثشاَاااا اللجىاااة مىاظاااجة وارا اهقضاااد 

ا ةشؤن طلل ال راي   يؾحبر رلو س ضا له .  املذة املشاس ال  ا دون أن ثصذس اللجىة قشاَس

جىاااة بىاظاااط  ا الااا  اللجىاااة اللىائياااة اااا ى ر راااين يىماااا ماااً ثااااسيخ لطالااال ال اااراي   ؽ اااراض ؽلااا  قاااشاس الل -ا 

 ثجليغه س   الطلل أو جؾذيله .

 ةؾذ د ؿ الشظىم املقشسة و ق أحهام َزا الىغام . ثصذس الشاصة -ض 

للجىة أن جؾفي مليا أو طضئيا مً الشظاىم املقاشسة و اق أحهاام َازا الىغاام ألابيياة الما  ثقاام لغاياات دييياة  -د 

 بيية الم  ثحقق املؾايير املؾحمذة لألبيية المضشاء.وألا أو ايرية 

 ٌ-  

ارا لاام يعااذد طالاال ال ااراي  الشظااىم  وشااائية املعااححقة ؽااً ثااشاي  الجىاااء املق ااره ااا ى ظااحة  .0

 أشهشمً ثاسيخ صذوسقشاساللجىة املخحصة باملىا قة واظحنماى  طشاءات ال صمة  يؾحبر القشاس ملػ  

با ؽمااااس و قاااا لل اااراي  واااا ى ظاااىة ماااً ثااااسيخ صاااذوسٍ يؾحبااار ال اااراي  ملػااا  ارا لااام يجاشاااش املالاااو  .7

   باظحشىاء حالت النزاؼ املىغىسة أمام املحالم و صذوس قشاس قضائي ةؾذم املجاششة بالجىاء .

ااااا ى امااااغ ظااااىىات مااااً ثاااااسيخ اصااااذاس الشاصااااة  يعااااحىف  مااااً  ارا  لاااام يحصاااال الجىاااااء ؽلاااا  ارن اشااااغاى -و 

( ماً سظااىم ال اراي  املقااشسة ؽىاذ طلاال الحجذياذ لهاال ظاىة ثلااي رلاو الحاااسيخ  % 75 املالاو مجلال يؾااادى )

( ماااً الشظاااىم املعاااححقة بمىطااال  % 011 مقابااال ثجذياااذ الشاصاااة ، ؽلااا  أن ل ثحجااااوص سظاااىم الحجذياااذ )

 أحهام َزا الىغام .
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  -أ 

يجل ؽل  املالو ؽىاذ اثماام  ؽمااس أن يحقاذم بطلال الا  اللجىاة للحصاىى ؽلا  ارن اشاغاى ويحغاش اشاغاى املجناى  .0

 قجل رلو . 

ي رثاااااال ؽلاااااا  طميااااااؿ الااااااذوائش واملئظعااااااات الؾامااااااة  والماصااااااة والشااااااشمات املهلفااااااة ب زويااااااذ ألابييااااااة باملياااااااٍ والنهشتاااااااء  .7

قجال أن يهاىن لاذي ا و امة ؽاً ارن  شاغاى ضويذٍ ب ا والصشف الصحي ؽذم ايصاى ثلو المذمات ألا بىاء أو ث

. 

يجل لغايات الحصىى ؽل  ارن  شغاى أن ثححقق اللجىة مً مطابقة  ؽماس في املىقؿ لششو  ال اراي  وأن  .3

 يهىن رلو ةؾذ الاه  اء مً :ا

 مً أطلها . سا اوشاء الجىاء وطاَضيحه لإلشغاى أو الاظحؾماى لألغشاض الم   -أ 

ا مااادة أو أو مؾجااذة أسضااي  ا مااً المشظاااهة أثجهيااز الؾااذد الاا صم مااً مىاقااف العااياسات ؽلاا  ان ثهااىن   -ا 

 اشي ثصلح لزلو وثى ير املذاال واملخاسض لها .أ

 اوشاء ألاظىاس والجذسان الماسطية. -ض 

 .ؽل  الشىاسؼ املؾجذة  اوشاء الشصيف -د 

 ثى ير اذمات الجىاء و ق أحهام َزا الىغام . -ٌ 

 ثيعيق املعاحات املشصى ة واملضسوؽة )المضشاء(  -و 

 ثىفيز ألاؽماى الماسطية بما في رلو ط ء الجىاء الماس ي و ق أحهام َزا الىغام . -ص 

 اصالة ألابيية املئقحة وألاهقاض ومخلفات الجىاء مً املىقؿ . -ه 

سؼ ، أو ثخضي  ااااا و الشاااااأستااااط ثصااااشيف مياااااٍ ألامطاااااس بخطااااااى  الشجنااااااة الؾامااااااة لحصااااشيف مياااااٍ ألامطاااااس  -  

 ضمً اضان ثجميعي اا  ضمً قطؾة ألاسض .

شاشاف ؽلاا  س ااا  شاهادة مطابقااة صاادسة ؽااً الجهاة املخىلااة با  ارن  شااغاى الا ةؾاذ ال يجاىص اصاذاس  -ا 

 ؽل  اااااا ماااااً هقاباااااة املهىذظاااااين الاسدهياااااين 
و
 و االحىفياااااز ومصاااااادقا

و
 َىذظااااايا

و
را ماهاااااد الجهاااااة املشاااااش ة منحجاااااا

 . ة بالمصى بمىطل الحؾليمات الصادس 

يجااااىص للمالااااو طلاااال ثجذيااااذٍ ؽىااااذ الحاطااااة لمااااا  ارن  شااااغاى ظاااااسا املفؾااااىى ملااااذة ظاااايحين مااااً ثاااااسيخ صااااذوسٍ و .4

 ويجىص له الحصىى ؽل  ارن اشغاى في أا وقد مً ألاوقات في حاى جؾذيل أو اضا ة أو جغيير في  ؽماس .

خالفااة ألحهااام َاازا الىغااام ال ةؾااذ اصالااة أو سثهاااا أا مايحغااش ثجذيااذ ارن  شااغاى أو مااى  ارن اشااغاى فااي حاااى  .5

 ثصىيل َزٍ املخالفة .

 رن ألاشغاى بمىا قة ألامين أو مً يفىضه في حاى لم يطشأ أا جغيير ؽليه وقد صذوسٍ.ايجذد  .6

 وشاء لألغشاض الحالية:ؽماس مشا  قيذ  ايعم  باألبيية املئقحة الم  ثهىن لمذمة   -ا 

وغااشف الحاااشاط واملهاثااال املئقحااة فاي مىاقاؿ مشاااسيؿ مقااولت الجىاااء  ثخاضيً ماىاد الجىاااء وظنااً للؾماااى .0

 أرىاء   رة ثىفيز  ؽماس .

 يصذس املجلغ الحؾليمات الماصة باألبيية املئقحة. .7

 يعم  ببوشاء ا يا ثىليذ الطاقة و  قا للششو  يقشسَا املجلغ. -ض 
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باظااحشىاء مىطقااة العاانً ألااضااش والعاانً الشيفااي والعاانً بؤحهااام يعاام  ببوشاااء أبييااة ؽاليااة فااي طميااؿ املىاااطق  .0

 -ااصة أو أا مىطقة أاشي ثحذدَا اللجىة ؽل  أن جعشا ؽل  َزٍ ألابيية ألاحهام الحالية :

 أن يقذم املالو الي اللجىة مخططات ثحضمً طلجا ل راي  مششوؼ محهامل بذون ثجضئة . .أ 

وفااي حاااى وقااىؼ القطؾااة ؽلاا  ألثاار مااً  م اار (  06 ة ؽااً )أن ل يقاال ؽااشض الشاااسؼ الاازا ثقااؿ ؽليااه القطؾاا .ا 

ويجىص للجىة أن جعم  بحىاء ؽاى ارا ماهد القطؾة  م ر (  06 ؽً ) شاسؼ يجل أن ل يقل ؽشض أحذَا

 . لهل م  ا م ر (  07 ثقؿ ؽل  شىاسؼ ؽذة وثؾشض )

ثضياذ ؽلاا  أحهااام ثلااو  م اار مشثااؿ(  51 ( لهاال ) % 0 ( مضااا ا ال  اا ) % 371 أن ثهاىن اليعااجة الطابقيااة ) .ض 

املىطقاااة ويعاااخسنى ماااً حعااااا اليعاااجة الطابقياااة طىاباااق ألاقجياااة والخعاااىيات ومىاقاااف العاااياسات وطاااابق 

 . العط  والىحىءات الضاش ية وثاض الجىاء

 -أن ثهىن  سثذادات لألبيية الؾالية في املىاطق املحذدة ثاليا و قا ملا يلي : .د 

 للمىاطق العنىية : .0

يجااال أن يحاااىا ش مسلاااي  سثاااذادات الجاهحياااة والملفياااة املقاااشسة حعااال أحهاااام املىطقاااة المااا  ثقاااؿ  

( ظم ؽً مل طابق اضافي يؾلاى الطىاباق ألاسثؾاة ألاولا  ،  51    ا ويضاف لإلسثذادات ألامامية )

 باظحشىاء طابق مىاقف العياسات وطابق العط  ومً معحىي الشاسؼ .

 ية واملهاثل للمىاطق الحجاسية والصىاؽ .7

( ظاام لجميااؿ  51  سثاذادات حعاال أحهااام املىااطق الماا  ثقاؿ    ااا مضااا ا ال  اا) يجال أن ثهااىن  

 سثااااااذادات ؽااااااً ماااااال طااااااابق اضااااااافي يؾلااااااى الطىابااااااق املعاااااامىه ب ااااااا حعاااااال أحهااااااام َاااااازا الىغااااااام ، 

، ومااً معااحىي الشاااسؼ ، وان يحااىا ش ضاااؾف  باظااحشىاء طااابق مىاقااف العااياسات وطااابق العاااط 

 . دات مً طهة أا قطؾة ظنىية مجاوسة وتذون اسثذاد ثضايذا سثذا

أن يهىن اسثفاؼ الجىااء الؾاالي مؾاادل لؾاشض الشااسؼ أو ألثار الشاىاسؼ اجعااؽا ارا ماهاد القطؾاة ؽلا  ألثار  .ٌ 

 . رلو مؾذى مجمىؼ  سثذادات ألامامية والجاهحية والملفية  مً شاسؼ مضا ا ال

 . ة في ألابيية املحذسطة لصالح  سثفاؼ املقشس لزلو الجضء مً الجىاءأن يضاف مؾذى  سثذادات املحنشس  .و 

ثضياااذ ؽلااا  املعااااحة املقاااشسة ألحهاااام املىطقاااة  م ااار مشثاااؿ(  51 ( ظااام لهااال ) 41 أن يضااااف  سثفااااؼ الجىااااء ) .ص 

 .  م ر(  51 ؽل  ) ؽل  أن ل يحجاوص  سثفاؼ امعة ؽشش طابقا ول يضيذ

شاااسؽين مخحلفااي املعااحىي أو الؾااشض  يطجااق ؽلاا  الجىاااء الؾااالي الاازا يقااام ارا ماهااد قطؾااة ألاسض ؽلاا   .ه 

( ماً َازٍ  د ألاحهام الىاسدة في َزٍ املادة  سثاذادات  ضاا ية املشااس ال  اا فاي الفقاشة )  ؽل  ا اضا ة ال

 .  املادة ابحذاء مً الشاسؼ ألادوى

 . يجل ثى ير مىاقف للعياسات ثنفي املششوؼ بهامله .  

حليااة املىا قااة ؽلاا  اوشاااء أبييااة ؽاليااة ثضيااذ ؽلاا  مااا وسد الااى  ؽليااه فااي َاازٍ املااادة وفااي طميااؿ للجىااة امل .ا 

املىاااطق باظااحشىاء مىاااطق العاانً ألااضااش والعاانً الشيفااي والعاانً بؤحهااام ااصااة أو أا مىطقااة ااااشي 

 -:  ثحذدَا اللجىة وو قا لألحهام والششو  الحالية

وثقااااؿ ؽلااااا   م ااااار مشثااااؿ (  01111 لف م رمشثااااؿ )أن ل ثقاااال معاااااحة قطؾااااة ألاسض ؽاااااً ؽشااااشة ق .0

 . شاسؽين ؽل  ألاقل ؽشض مل م  ما ؽششون م را حذا أدوى



 . ( طابقا 31 أن ل يضيذ ؽذد الطىابق ؽل  ) .7

 . ( % 31 ) ؽل  أن ل ثضيذ اليعجة املئىية .3

 . ( % 751 أن ل ثضيذ اليعجة الطابقية ؽل  ) .4

 .  م ر(  71 أن يهىن الحذ ألادوى ألا اسثذاد ) .5

 . ( مً معاحة ألاسض % 71 أن ثحىا ش مىطقة اضشاء ل ثقل ؽً ) .6

 . م ر مشثؿ(  75 أن ثحىا ش مىاقف ظياسات للمششوؼ بهامله وتمؾذى مىقف ظياسة لهل ) .7

ارا مان  ظحؾماى املطلىا للجىاء أوألطضاء مىاه اظاحؾمال ثجاسياا   ا  يجاىص  اح  أباىاا ثجاسياة  .8

 . ت  ويجىص  ح  مذاال للجىاء ومخاسض له و قا ملا يحطلجه املششوؼله ؽل  أا مً  سثذادا

يجىص اوشاء أبيية  شؽية ؽل  الحاذ ألاماامي لغاياات املشاقجاة والحشاظاة ؽلا  أن ل ثضياذ معااحة  .9

 .  م ر مشثؿ(  011 ) ؽل  َزٍ ألابيية

  . يعخسنى مً ؽذد الطىابق و سثفاؼ املعمىه ب ما طىابق المذمات امليهاهينية .01

يجاال ثااؤمين قباااس مياااٍ للجىاااء ومحطااة ثىقيااة ومىلااذ لهشتااائي اضااافي و قااا للحؾليمااات الماا  ثصااذس  .00

 .  ب زا المصى 

خعاحىف  الشظاىم و قااا  ، أماا ارا ماان الحىغايم  ظانىيا  جعاحىف  الشظاىم و قاا لحخىغايم القطؾاة .07

 .  للشظىم املقشسة  ظحؾماى الحجاسا املحلي

ال  ااااا فااااي َاااازٍ املااااادة ملخحلااااف  ظااااحؾمالت املعاااامىه ب ااااا فااااي َاااازا الىغااااام يجااااىص اظااااحؾماى ألابييااااة املشاااااس  .ك 

 . باظحشىاء  ظحؾمالت الصىاؽية والحش ية

 ؽل  الشغم مً ما وسد اؽ ٍ  ثطجق احهام َزٍ املادة ؽل  : .7

 ألابيية الم  ساصد بمىطل َزٍ املادة قجل صذوس َزا الحؾذيل. .أ 

   ثم بمىطا ا مى  أحهام ااصة اظخىادا لهزٍ املادة.القشاسات و/ أو الحؾذي ت الحىغيمية الم .ا 

ل يجااىص ثطجيااق أحهااام َاازٍ املااادة ؽلاا  أا اضااا ات مق رحااة لألبييااة ، ويااحم ثااشاي  الاضااا ات القائمااة  .ض 

 . مً َزا الىغام(  60) غير املشاصة و ق املادة 

   53املادة 

 

 -و ق الششو   الحالية : وثؾذ مىا قة اللجىةب راي  محطات املحشوقات  يعم  -أ 

( م ااااااااااااارا ول يضياااااااااااااذ  71 أن ل يقااااااااااااال ؽاااااااااااااشض الشااااااااااااااسؼ الااااااااااااازا ثقاااااااااااااؿ ؽلياااااااااااااه محطاااااااااااااة املحشوقاااااااااااااات ؽاااااااااااااً  ) .0

 . امعة في املائة (% 5 )اهحذاٍس ؽل 

( ألااااااااف م اااااااار مشثااااااااؿ  0111 أن ل ثقاااااااال معاااااااااحة قطاااااااااؾة ألاسض املخصصااااااااة ملحطااااااااة املاااااااااحشوقات ؽاااااااااااً ) .7

( م اااااااار لحااااااااذ أدوااااااااى وأن ثهااااااااىن  31 ر رااااااااين م اااااااارا و ؽمقهااااااااا )(  31 وأن ل ثقاااااااال واطه  ااااااااا ألاماميااااااااة ؽااااااااً )

 مىحغمة الشهل .

سثفاؽهاااااااااا اسثفاؽهاااااااااا ؽااااااااً م ااااااااريً وأظااااااااىاس طاهحيااااااااة ل يقاااااااال اأن يهااااااااىن للمحطااااااااة أظااااااااىاس الفيااااااااة ل يقاااااااال  .3

 ؽً م ر وهصف امل ر .

أن يهاااااااىن للمحطااااااااة مىفاااااااازان ؽلااااااا  الشاااااااااسؼ الؾااااااااام أحاااااااذَما يعااااااااحؾمل للااااااااذاىى و ااااااااش للمااااااااشوض مااااااااؿ  .4

 فىسية أو ضىئية ثىضح رلو .وضؿ اشاسات  ع



يجااااااال أن ثهاااااااىن املعاااااااا ة ماااااااا باااااااين حاااااااذود مىقاااااااؿ املحطاااااااة و ملحقاااااااى الطاااااااش  الؾاماااااااة و ثقاطؾات اااااااا لماااااااا  .5

 يلي :

( م اااااااااار ؽااااااااااً ماااااااااااذاال و مخاااااااااااسض الجعااااااااااىس و الحقاطؾاااااااااااات الؾلىيااااااااااة ؽلاااااااااا  اااااااااااااح ف  411 ) -أ 

هفااااااااااااااا  ، و أن ل ثهااااااااااااااىن املحطااااااااااااااة ؽلاااااااااااااا  الطشيااااااااااااااق المااااااااااااااذمي املقاباااااااااااااال و/ أو اهىاؽهااااااااااااااا و ألا 

 ارا للجعش و/أو الىفق .املح

( م اااااااار ؽااااااااً ملحقااااااااى و ثقاااااااااطؿ الطااااااااش  و ؽااااااااً املىاااااااااطق الحشطااااااااة واملياااااااااديً الؾاماااااااااة  711 ) -ا 

 و املىحىيات.

 يحغش اوشاء املحطات ؽل  املياديً الؾامة . -ض 

ن ثهااااااااىن املعاااااااا ة مااااااااا بااااااااين مىقاااااااؿ محطااااااااة املحشوقااااااااات و املاااااااذاسط و الهليااااااااات و املؾاَااااااااذ و دوس أيجااااااال  .6

ااااااااااات الؾجااااااااااادة و املنحجااااااااااات الؾاماااااااااا ؽلاااااااااا  ظااااااااااحيل املساااااااااااى ل ورلااااااااااو ة و املعخشاااااااااافيات و الحااااااااااذائق و املحنَز

 ( م ر لحذ أدوى ثقاط مً الحذود املحجاوسة 011 ) الحصش 

وتحياااااااااااااااص ثهاااااااااااااااىن أن ثحاااااااااااااااى ش فاااااااااااااااي محطاااااااااااااااة املحشوقاااااااااااااااات دوسة  اااااااااااااااحية للشطااااااااااااااااى وأااااااااااااااااشي للعااااااااااااااايذات  .7

و ااااااااااااااذمات اطااااااااااااااسات العاااااااااااااياسات  معاااااااااااااحقلة ؽاااااااااااااً دوسات امليااااااااااااااٍ املخصصاااااااااااااة للؾااااااااااااااملين فاااااااااااااي املحطاااااااااااااة

 الجىاشش .

 ( م ر  411 أن ل يقل الجؾذ بين محطة املحشوقات وألااشي في  ثجاٍ الىاحذ مً الطشيق ؽً ) .8

يعاااااااااااام  ببقامااااااااااااة محطاااااااااااااة محشوقااااااااااااات مقابااااااااااااال محطااااااااااااة اااااااااااااااشي ارا مااااااااااااان الطشياااااااااااااق مفصااااااااااااىل بجضياااااااااااااشة  .9

 وظطية معحمشة  .

يعاااااااام  ببقامااااااااة محطااااااااة محشوقااااااااات  ن الطشيااااااااق غياااااااار مفصااااااااىى بجضيااااااااشة وظااااااااطية معااااااااحمشة أفااااااااي حاااااااااى   .01

 . م ر( 711  ؽً )بي  ما  أن ل يقل الجؾذ ؽل  مقابل محطة ااشي 

يجااااااااااىص للجىااااااااااة املحليااااااااااة اظااااااااااحشىاء املحطااااااااااات الماصااااااااااة باملئظعااااااااااات والشااااااااااشمات والااااااااااذوائش الماااااااااا  ثقااااااااااام ضاااااااااامً  -ا 

حاااااااذود أسضاااااااها و ظاااااااحؾمالت ا الماصاااااااة ماااااااً مااااااال أو ةؾااااااا  الشاااااااشو  املىصاااااااى  ؽل  اااااااا فاااااااي الفقاااااااشة ) أ ( ماااااااً 

 َزٍ املادة بمىا قة الجهات املؾىية .

ل ثاااااااااشا  محطاااااااااات املحشوقاااااااااات فاااااااااي املىااااااااااطق العااااااااانىية و مىااااااااااطق الحجااااااااااسا املحلاااااااااي ، وجعاااااااااخسنى ماااااااااً رلاااااااااو  -ض 

 الشا  القائمة ما لم ثقحط   اؽحجاسات الحىغيم أو الع مة الؾامة الغاءَا أو ؽذم ثجذيذَا .

لؾاماااااااااااااة  المااااااااااااا  ثقشسَاااااااااااااا الجهاااااااااااااات يجااااااااااااال أن ثحاااااااااااااى ش فاااااااااااااي محطاااااااااااااات املحشوقاااااااااااااات طمياااااااااااااؿ شاااااااااااااشو  العااااااااااااا مة ا -د 

 املخحصة و ق للخششيؾات العاسية.

ثااااااااى ير  ظااااااااحؾمالت املعاااااااااهذة ملحطااااااااة املحشوقااااااااات ضاااااااامً الجىاااااااااء ؽلاااااااا  ظااااااااحيل املساااااااااى ل الحصااااااااش : ) يعاااااااام    -ٌ 

غعااااااايل ظاااااااياسات، غيااااااااس صياااااااد ، لهشتااااااااء ظاااااااياسات، بياااااااؿ لاااااااىاصم صيىاااااااة العاااااااياسات، اطااااااااسات وتىاشاااااااش العاااااااياسات ، 

 أا اظحؾمالت أاشي مشاب ة ثىا ق ؽل  ا اللجىة. صشاف قلي ، بقالة ( أو 

طلل ال راي  مجيىا ؽل  ا املذاال و املخاسض و حشلة العير و الذوسان داال  مشوسية مؿاس ا  دساظة   -و 

 القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و الاصطفاف.

واحذة ششيطة ثؤمين يجل ثى ير محطة  حً لهشتائي للعياسات بما ل يقل ؽً هقطة  حً لمذمة ظياسة  -ص 

 . محطلجات الع مة الؾامة

الم  الحؾليمات وحعل  يعم  ببوشاء محطات الشحً النهشتائية للعياسات في ما ة مىاطق الحىغيم -ه 

ا املجلغ بالمصى  .  يصذَس



 

  54املادة 

 

 مخطلباث جرخيص كاعاث املىاصباث وصاالث ألافراح : -أ

ةؾااذ مىا قااة اللجىااة وطجقااا ألحهااام َاازا الىغااام ضاامً يعاام  ب ااراي  قاؽااات املىاظااجات وصااالت ألا ااشاه  .0

 مىاطق الحىغيم الحالية:ا

 مىطقة الحجاسا باظحشىاء  ئة ثىغيم الحجاسا املحلي -أ

 مىطقة الصىاؽات باظحشىاء  ئة ثىغيم الصىاؽات الححىيلية و ئة ثىغيم الصىاؽات الحقىية. -ب

 ت ألا شاه مشاؽاة ما يلي :ا يش ر  ؽىذ مىا قة اللجىة ؽل  اظحؾماى قاؽات املىاظجات وصال  .7

( م اااارا لحااااذ أدوااااى وأن يهااااىن  71 أن يهااااىن ؽااااشض الطشيااااق الاااازا ثقااااؿ ؽليااااه القاؽااااة أو الصااااالة ) -أ

 مفصىل بجضيشة وظطية.

أن يهااااىن ةؾااااذ القاؽااااة أو الصااااالة ؽااااً مااااذاال ومخاااااسض الجعااااىس وألاهفااااا  والحقاطؾااااات الؾلىيااااة  -ب

 ( م ر لحذ أدوى . 411 واملفصىلة )

القاؽااااااااااااة أو الصااااااااااااالة ؽااااااااااااً ملحقااااااااااااى وثقاااااااااااااطؿ الطااااااااااااش  وؽااااااااااااً املىاااااااااااااطق الحشطااااااااااااة أن يهااااااااااااىن ةؾااااااااااااذ  -ج

 ( م ر لحذ أدوى . 711 واملىحىيات )

( م ااارا لحااااذ  751 أن يهاااىن ةؾاااذ القاؽااااة أو الصاااالة ؽاااً اقااااشا داس ؽجاااادة أو معخشااافى معااااا ة ) -د

 أدوى.

 يحغش اوشاء القاؽة أو الصالة ؽل  املياديً الؾامة . -ه

م اااااااااار  طااااااااااىلي ؽااااااااااً مىقااااااااااؿ قاؽااااااااااة أو  ( 411) أو الصااااااااااالة ؽااااااااااً  أن ل ثقاااااااااال املعااااااااااا ة بااااااااااين القاؽااااااااااة -و

 صالة ااشي .

اس ا  دساظة مشوسية  للمششوؼ مؿ طلل ال راي  مجيىا ؽل  اا املاذاال و املخااسض و حشلاة العاير  -ز

 صطفاف .و الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و   

الاااىطن  ماااً حياااص الؾاااضى الحاااشاسا و  و الصاااالة محطلجاااات ماااىدات الجىااااءأن ثحقاااق القاؽاااة أيجااال  -ح

 الصىجي و ثحقيق الىقاية املىاظجة للحذ مً الضىضاء.

( م اار مشثااؿ واحااذ  711 يجاال ثااؤمين دوسات  ااحية للشطاااى وأاااشي للعاايذات و رلااو لهاال مااائم  ) -ط

 و الصالة.أمً معاحة القاؽة 

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -ي

  55املادة 

 

 : مخطلباث جرخيص املدارش على ألاراض ي غحر املخصصت للمباوي العامت طمً وافت مىاطم الخىظيم -أ

املذاسط  ي امليشآت الحؾليمية الم  ثقىم بالحؾليم للمشاحل الذساظية املخحلفة و يعخسنى م  ا دوس  .0

  .الحضاهة و سياض الاطفاى

 ؽات و محؾذد  ظحؾماىليجىص ثشاي  املذاسط في مىاطق الحىغيم الحجاسا و الصىا .7

  : محطلجات املىقؿ .3

 . م ر ( 06) أن يهىن املىقؿ ؽل  شاسؽين ل ثقل ظؾة أحذَما ؽً  -أ 



م ر  ( 011) أن يهىن املىقؿ ةؾيذا ؽً ثقاطؾات الشىاسؼ الشئيعية بمعا ة ل ثقل ؽً  -ا 

 . مقاظة مً الحذ الماس ي للمىقؿ ال  بذاية مىحنى الحقاطؿ

م ر مقاظة مً الحذود  ( 011) أل ثقل املعا ة بين املىقؿ و أقشا محطة وقىد ؽً  -ض 

 . الماسطية

 : أن ل ثقل املعا ة بين امليشآت الحؾليمية في هفغ املشحلة الذساظية ؽً  جي  -د 

ا مىقؿ املذسظة و رلو ملذاسط الحؾليم ألاظاس  (  0111)   .0  .م ر دائشا يهىن مشلَض

ا مىقؿ املذسظة و رلو للمذاسط الساهىية و املذاسط م ر دائشا  ( 7111)  .7 يهىن مشلَض

 الم  جشمل ما ة املشاحل الذساظية.

طلل ال راي  مجيىا ؽل  ا املذاال و املخاسض و حشلة العير و  مشوسية مؿاس ا  دساظة   -ٌ 

الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و الاصطفاف وتيان أن املىقؿ امً مً 

 حية املشوسية.الىا

 اس ا  مىا قة الجهات املؾىية . -و 

 أحهام و قيىد الحىغيم :  .4

  -يهىن الحذ ألادوى لإلسثذادات باألمحاس الطىلية لما يلي :  -أ

 ( أمحاس8)    سثذاد ألامامي     -                

 ( أمحاس8)  سثذاداالجاهب       -   

 ( أمحاس8)  سثذاد الملفي       -      

ببظااااااااااااااحشىاء املاااااااااااااذاسط ضاااااااااااااامً % (  711 أن يهاااااااااااااىن الحااااااااااااااذ ألاقصااااااااااااا ى لليعااااااااااااااجة الطابقياااااااااااااة ) -ب

 ئاااااااااااااات ثىغااااااااااااايم العااااااااااااانً ألااضاااااااااااااش والعااااااااااااانً الماااااااااااااا  يهاااااااااااااىن الحاااااااااااااذ ألاقصااااااااااااا ى لليعاااااااااااااجة 

 (. % 011 الطابقية )

 % ( . 51) الحذ ألاقص ى لليعجة املئىية للجىاء  -ج

ماااااااً  م ااااااار (  07 ء )يحاااااااذد اسثفااااااااؼ ألابيياااااااة بؤسثؾاااااااة طىاباااااااق ؽلااااااا  أن ل يحجااااااااوص اسثفااااااااؼ الجىاااااااا  -د

ميعااااااااااااىا باااااااااااا   الطااااااااااااابق ألاسضااااااااااااا   ببظااااااااااااحشىاء املااااااااااااذاسط ضااااااااااااامً  ئااااااااااااات ثىغاااااااااااايم العااااااااااااانً 

ألااضاااااااااااش والعااااااااااانً الماااااااااااا  يحاااااااااااذد  سثفااااااااااااؼ و ؽاااااااااااذد ألادواس حعااااااااااال ماااااااااااا َاااااااااااى مقاااااااااااشس فاااااااااااي 

 ألاحهام الحىغيمية لحلو الفئات .

 : أن ل ثقل املعاحة املخصصة للميشؤة الحؾليمية ؽً  جي  -ه

 .  ( م ر مشثؿ 7511 )مذاسط الحؾليم ألاظاس    .0

 .  ( م ر مشثؿ 5111)مذاسط الحؾليم الساهىا  .7

 . ( م ر مشثؿ 7511)مذاسط جشمل ما ة املشاحل الذساظية  .3

يجاااااااال الحقيااااااااذ بالحااااااااذ ألادوااااااااى لليعااااااااجة املئىيااااااااة للمعاااااااااحات امليعااااااااقة املضسوؽااااااااة ؽلاااااااا  أن ل  -و

 مً معاحة قطؾة ألاسض. % ( 05) ثقل ؽً 

 7,5ألاسض  أو املعااااااااااحة املخصصاااااااااة بماااااااااا ل يقااااااااال ) يحاااااااااذد اسثفااااااااااؼ ألاظاااااااااىاس حاااااااااىى قطؾاااااااااة  -ز

 . م ر ( 3 )( م ر مً ميعىا ألاسض الطجيؾية و في مل ألاحىاى ل يضيذ  سثفاؼ ؽً

 يعم  ب راي  مغ ت جغطي العاحات ششيطة : -ح



% ( مً معاحة قطؾة ألاسض و أن ل يضيذ اسثفاؽها  71 أن ل ثضيذ وعجة املغ ت ؽً )

ثيشؤ املغ ت مً أا مادة وحعل الحصميم الزا ثىا ق ؽليه  ؽً اسثفاؼ ألاظىاس و 

 اللجىة.

( م اار مشثااؿ  51) يعاام  ب ااراي  بىاااء  شعااي أو ألثاار ؽلاا  ان ل يضيااذ مجمااىؼ معاااحات ا ؽااً  -ط

سثفاؽهااا ان ل يضيااذ أوثهاىن ألغااشاض الحشاظااة ، و يعام  ببوشااائ ا با سثااذادات ألامامياة ؽلاا  

 سثفاؼ ألاظىاس.اؽً 

 .مؿ الىفايات بؤهىاؽها و جعهيل ؽملية الحقاطهاثؤمين حيز لج -ي

 . جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي -ك

 ل يعم  بب شاص أو ثجضئة ألابيية. -ل

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -م

 

  56املادة 

 

 : و دور رعاًت املضىحن و مراهس التربيت و الرعاًت الخاصت  مخطلباث جرخيص دور الروطت و دور الحظاهت -أ

  : املىقؿ .0

 . يعم  ب رايصها ضمً املىطقة العنىية -أ 

 .ن يهىن الجىاء معحى يا لششو  ومحطلجات المحة والع مة الؾامة أ -ا 

م ر  ( 011) أن يهىن املىقؿ ةؾيذا ؽً ثقاطؾات الشىاسؼ الشئيعية بمعا ة ل ثقل ؽً  -ض 

 مقاظة مً الحذ الماس ي للمىقؿ ال  بذاية مىحنى الحقاطؿ 

 ن يهىن الجىاء له مذال معحقل و مىفز سئيس   و مجاشش ؽل  الشاسؼ .أ -د 

و مشالض   لهل طالل في  دوس الشوضة و دوس الحضاهة م ر مشثؿ ( 7)  ن ثخص  معاحة أ -ٌ 

 . م ر مشثؿ ( 071)  ا ؽً لعاحة ااسطية ؽل  ان ل ثقل معاح  ال ربية و الشؽاية الماصة

ا مىقؿ الحضاهة . ( م ر  511 )أن ل ثقل املعا ة بين دوس الحضاهة ؽً -و   دائشا مشلَض

ن ثهىن ألابيية لغايات مشالض ال ربية و الشؽاية الماصة معحقلة ول جش رك في ممشات ا أيجل  -ص 

 لماصة.ححياطات ا   ن ثهىن صالحة لمذمة روا أ، ويشاع   اشقواذمات ا مؿ أا بىاء 

اس ا  دساظة مشوسية  لذوس الشوضة و مشالض ال ربية و الشؽاية الماصة مؿ طلل ال راي    -ه 

مجيىا ؽل  ا املذاال و املخاسض و حشلة العير و الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و 

 .ن املىقؿ قمً مً الىاحية املشوسيةأوتيان   صطفافالحنزيل و   

 املؾىية .اس ا  مىا قة الجهات  -  

جعخسنى دوس الحضاهة الماصة باملئظعات والششمات والذوائش الم  ثقام ضمً حذود أسضها  -ا 

و ظحؾمالت ا الماصة مً مل أو ةؾ  الششو  املىصى  ؽل  ا مً َزٍ املادة بمىا قة 

 . الجهات املؾىية

 أحهام و قيىد الحىغيم : .7

 ثطجق أحهام املىطقة العنىية الم  يقؿ    ا الجىاء . -أ 



مؿ مشاؽاة أا أحهام ااصة ثشد ؽل  املخططات الحىغيمية الهيهلية أو الحفصيلية ، يحذد  -ا 

مً ميعىا ب    م ر (  07 سثفاؼ الجىاء )ااسثفاؼ ألابيية بؤسثؾة طىابق ؽل  أن ل يحجاوص 

 . الطابق ألاسض  

يجااااااااااال الحقياااااااااااذ بالحاااااااااااذ ألادواااااااااااى لليعاااااااااااجة املئىياااااااااااة للمعااااااااااااحات امليعاااااااااااقة املضسوؽاااااااااااة ؽلااااااااااا  أن ل  -ض 

 مً معاحة قطؾة ألاسض. % ( 05) قل ؽً ث

 يعم  لذوس الشوضة و الحضاهة ببوشاء مغ ت جغطي العاحات الماسطية ششيطة :  -د 

 % ( مً معاحة العاحة الماسطية. 31 أن ل ثضيذ وعجة املغ ت ؽً ) .0

 سثفاؼ ألاظىاس. اسثفاؽها ؽً اأن ل يضيذ  .7

 ؽليه اللجىة. ثيشؤ املغ ت مً أا مادة وحعل الحصميم الزا ثىا ق .3

ثطجق  ش راطات و املىاصفات الفىية الىاسدة في  مىدات  الجىاء الىطن  املؾمىى ب ا لألبيية  -ٌ 

 .ؽ ٍ أالم  ثشا  حعل الغايات الىاسدة الزلش 

 . جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي -و 

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -ص 

 

 57املادة 

 

طللللللللللمً وافللللللللللت  مخطلبللللللللللاث جللللللللللرخيص املضدشللللللللللفياث علللللللللللى الاراضلللللللللل ي غحللللللللللر املخصصللللللللللت للمبللللللللللاوي العامللللللللللت -أ

 : مىاطم الخىظيم

املعخشفيات  ي امليشاءات املؾذة  يىاء املشض ى و ثقذم المذمات الطجية والشؽاية  المحية ظىاء  .0

 .ماهد معخشفيات محخصصة أو ؽامة

  : املىقؿ .7

 . م ر ( 71) أن يهىن املىقؿ ؽل  شاسؽين ل ثقل ظؾة أحذَما ؽً  -أ 

مقاظة م ر  ( 011) أن يهىن املىقؿ ةؾيذا ؽً ثقاطؾات الشىاسؼ الشئيعية بمعا ة ل ثقل ؽً  -ا 

 . مً الحذ الماس ي للمىقؿ ال  بذاية مىحنى الحقاطؿ

اظة مً الحذود مقم ر  ( 011) ثقل املعا ة بين املىقؿ و أقشا محطة وقىد ؽً ن ل أ -ض 

 . الماسطية

 . م ر ( 74) ثضيذ ظؾحه ؽً  أن ل يهىن املىقؿ ؽل  شاسؼ ثجاسا سئيس   -د 

 مىة مً الىاحية املشوسية .قأن ثهىن الشىاسؼ املحيطة باملىقؿ  -ٌ 

 أن ثهىن الشىاسؼ املىصلة ال  املىقؿ محؾذدة لحجىل  صدحام . -و 

املذاال و املخاسض و حشلة العير و الذوسان مشوسية مؿ طلل ال راي  مجيىا ؽل  ا  اس ا  دساظة   -ص 

مً مً الىاحية قصطفاف وتيان أن املىقؿ داال القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و   

 املشوسية.

 أحهام و قيىد الحىغيم : .3

  -يهىن الحذ ألادوى لإلسثذادات باألمحاس الطىلية لما يلي :  -أ 

 ( أمحاس 8 )              ألامامي سثذاد -                            



 ( أمحاس 8 )        سثذادات الجاهحية -

 ( أمحاس 8 )              سثذاد الملفي-

ببظحشىاء املعخشفيات ضمً  ئات ثىغيم  % ( 311 )أن يهىن الحذ ألاقص ى لليعجة الطابقية  -ا 

 . ( % 011 العنً ألااضش والعنً الما  يهىن الحذ ألاقص ى لليعجة الطابقية )

 . ( % 51)الحذ ألاؽل  لليعجة املئىية للجىاء  -ض 

مً ميعىا ب    م ر  ( 75) طىابق ؽل  أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء ظحة يحذد اسثفاؼ ألابيية  -د 

الطابق ألاسض   ببظحشىاء املعخشفيات ضمً  ئات ثىغيم العنً ألااضش والعنً الما  

 .يحذد  سثفاؼ و ؽذد ألادواس حعل ما َى مقشس في ألاحهام الحىغيمية لحلو الفئات 

يجاااااااال الحقيااااااااذ بالحااااااااذ ألادوااااااااى لليعااااااااجة املئىيااااااااة للمعاااااااااحات امليعااااااااقة املضسوؽااااااااة ؽلاااااااا  أن ل ثقاااااااال  -ٌ 

 مً معاحة قطؾة ألاسض. ( % 05) ؽً 

 : أن ل ثقل املعاحة املخصصة للمعخشفيات الماصة ؽً  جي  -و 

 ( م ر مشثؿ . 7511) معخشفى محخص   -أ 

 ( م ر مشثؿ . 5111)معخشقى ؽام  -ا 

% مً معاحة ألاسض ؽل  ان ثهىن مً 5يعم  باملعاحات الحجاسية ؽل  ان ل ثضيذ وعج  ا ؽً  -ص 

ىس و الهذايا و الىغاسات الطجية لفحيريا المذمات الحجاسية املعاهذة للمعخ شفى مسل بيؿ الَض

ن ثهىن أوما في حنمها و يجىص اصذاس سا  مهً لها ةشهل مىفصل ؽً املعخشفى ؽل  

 بىاا ااسطية مطلة ؽل   سثذادات.أمذاالها مً ا ى طعم الجىاء و ل يعم  بفح  

لمعخشفي مسل المضيً واملطابخ يعم  ببظحخذام طابق أو طىابق ألاقجية ألغشاض ثخذيمية ل -ه 

ا ورلو حعل طجيؾة الحصميم  .وغشف ألاشؾة وغشف امللفات و الحىغيف وغيَر

 .ثؤمين حيز لجمؿ الىفايات بؤهىاؽها و جعهيل ؽملية الحقاطها -  

 جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي . -ا 

 اس ا  مىا قة الجهات املؾىية . -ك 

 ألابيية.ل يعم  بب شاص أو ثجضئة  -ى 

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -م 

 و قا للششو  الحالية :املعخشفيات  ؽل  الشغم مما وسد اؽ ٍ للجىة املىا قة ؽل  ثشاي  -ب

  : املىقؿ .0

 . م ر ( 71) أن يهىن املىقؿ ؽل  شاسؽين ل ثقل ظؾة أحذَما ؽً  -أ 

مقاظاة  م ار  ( 011) أن يهىن املىقؿ ةؾيذا ؽً ثقاطؾات الشاىاسؼ الشئيعاية بمعاا ة ل ثقال ؽاً  -ا 

 . مً الحذ الماس ي للمىقؿ ال  بذاية مىحنى الحقاطؿ

 . م ر مقاظة مً الحذود الماسطية ( 011) أل ثقل املعا ة بين املىقؿ و أقشا محطة وقىد ؽً  -ض 

 . م ر ( 74) ثضيذ ظؾحه ؽً   أن ل يهىن املىقؿ ؽل  شاسؼ ثجاسا سئيس  -د 

 مىة مً الىاحية املشوسية .قأن ثهىن الشىاسؼ املحيطة باملىقؿ  -ٌ 

 أن ثهىن الشىاسؼ املىصلة ال  املىقؿ محؾذدة لحجىل  صدحام . -و 

اس اااااااااااااا  دساظاااااااااااااة ثخطيطياااااااااااااة و ثىغيمياااااااااااااة للمىقاااااااااااااؿ و املىطقاااااااااااااة املحيطاااااااااااااة باااااااااااااه مىضاااااااااااااحا مؾاااااااااااااايير  -ص 

 ااحياس املىقؿ .



للمششوؼ مؿ طلل ال راي  مجيىا ؽل  ا املذاال و املخاسض و حشلة  مشوسا رش أ اس ا  دساظة -ه 

صطفاف للحا  ت  وتيان أن العير و الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و   

 مً مً الىاحية املشوسية.قاملىقؿ 

 أحهام و قيىد الحىغيم : .7

 ن ل ثقل معاحة قطؾة الاسض ؽً ؽششة الاف م ر مشثؿأ -أ 

  -الحذ ألادوى لإلسثذادات باألمحاس الطىلية لما يلي : يهىن  -ا 

 م ر (71)     سثذاد ألامامي     -               

 م ر (71)    سثذاداالجاهب       -  

 م ر ( 71)   سثذاد الملفي       -     

 (   % 351أن يهىن الحذ ألاقص ى لليعجة الطابقية )  -ض 

 % ( 31 ) للجىاءالحذ ألاقص ى لليعجة املئىية  -د 

الاسضا    ماً ميعاىا با   الطاابق م ار (  61 يحذد اسثفاؼ ألابيية ؽل  أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء )  -ٌ 

ضمً  ئات ثىغيم العنً ألااضش والعانً الماا  يحاذد  ببظحشىاء الفىاد  و ألاطىحة الفىذقية

 الفئات . سثفاؼ و ؽذد ألادواس حعل ما َى مقشس في ألاحهام الحىغيمية لحلو 

 % ( مً معاحة الاسض 71ان ثحىا ش مىطقة اضشاء ل ثقل ؽً )  -و 

مً معاحة ألاسض ؽل  ان ثهىن  ( % 5) يعم  باملعاحات الحجاسية ؽل  ان ل ثضيذ وعج  ا ؽً  -ص 

ىس و الهذايا و الىغاسات الطجية  لفحيريا  مً المذمات الحجاسية املعاهذة للمعخشفى مسل بيؿ الَض

ن ثهىن مذاالها أوما في حنمها و يجىص اصذاس سا  مهً لها ةشهل مىفصل ؽً املعخشفى ؽل  

 سثذادات.بىاا ااسطية مطلة ؽل    أمً ا ى طعم الجىاء و ل يعم  بفح  

يعم  ببظحخذام طابق أو طىابق ألاقجية ألغشاض ثخذيمية للمعخشفي مسل المضيً واملطابخ  -ه 

ا ورلو حعل طجيؾة الحصميم  .وغشف ألاشؾة وغشف امللفات و الحىغيف وغيَر

 .ثؤمين حيز لجمؿ الىفايات بؤهىاؽها و جعهيل ؽملية الحقاطها -  

 .جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي  -ا 

 اس ا  مىا قة الجهات املؾىية . -ك 

 ل يعم  بب شاص أو ثجضئة ألابيية. -ى 

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -م 

 

  58املادة 

 

 : طمً مىطلت الضىً مخطلباث جرخيص الفىادق و ألاجىحت الفىدكيت -أ

  : املىقؿ .0

 أدوى.( م را لحذ 71أن يهىن ؽشض الطشيق الزا يقؿ ؽليه الجىاء ) -أ 

اس ا  دساظة مشوسية للمششوؼ مؿ طلل ال راي  مجيىا ؽل  ا املذاال و املخاسض و حشلة العير و  -ا 

الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و الاصطفاف للحا  ت  وتيان أن املىقؿ 

 مً مً الىاحية املشوسية.ق



 أحهام و قيىد الحىغيم : .7

يهاااااااىن الحاااااااذ ألادواااااااى للمعااااااااحة املخصصاااااااة للفىااااااااد  و ألاطىحاااااااة الفىذقياااااااة ضااااااامً  ئاااااااة ثىغااااااايم  -أ 

 أحهاااااااامالعااااااانً المااااااا  ثقاااااااؿ    اااااااا بماااااااا يؾاااااااادى مسلاااااااي املعااااااااحة املقاااااااشسة للحاااااااذ ألادواااااااى لإل اااااااشاص و اااااااق 

 َزا الىغام .

ذدة الحذ ألادوى ل سثذادات ألامامية والجاهحية والملفية للجىاء بما يؾادى مسلي  سثذادات املح -ا 

 ضمً مىطقة العنً الم  يقؿ    ا الجىاء .

( يهىن الحذ ألادوى ل سثذادات الجاهحية  7ا مً الجىذ  ؽل  الشغم مما وسد اؽ ٍ في االفقشة ) -ض 

والملفية حعل مىطقة العنً الم  يقؿ    ا الجىاء و رلو للحذود املش رلة مؿ مىاطق الحىغيم 

 ألااشي .

 العنً الم  يقؿ    ا الجىاء.اليعجة املئىية ثهىن حعل مىطقة  -د 

مً ميعىا ب    م(  75) طىابق ؽل  أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء  ظحةيحذد اسثفاؼ ألابيية  -ٌ 

ضمً  ئات ثىغيم العنً ألااضش  الطابق ألاسض   ببظحشىاء الفىاد  و ألاطىحة الفىذقية

الحىغيمية لحلو  والعنً الما  يحذد  سثفاؼ و ؽذد ألادواس حعل ما َى مقشس في ألاحهام

 الفئات .

يجاااااااال الحقيااااااااذ بالحااااااااذ ألادوااااااااى لليعااااااااجة املئىيااااااااة للمعاااااااااحات امليعااااااااقة املضسوؽااااااااة ؽلاااااااا  أن ل ثقاااااااال  -و 

 مً معاحة قطؾة ألاسض. ( %05) ؽً 

يعم  ببظحخذام طابق أو طىابق ألاقجية ألغشاض ثخذيمية مسل المضيً واملطابخ و الغعيل و  -ص 

ا ورلو حعل طجيؾة الحصميم   .الحىغيف وغيَر

مً معاحة ألاسض ؽل  ان ثهىن  ( % 5) ن ل ثضيذ وعج  ا ؽً أيعم  باملعاحات الحجاسية ؽل   -ه 

مً المذمات الحجاسية املعاهذة للفىاد  مسل بيؿ الححف و الهذايا و صالىن ح قة  و مهاثل 

ثؤطير العياسات العياحية وما في حنمها و يجىص اصذاس سا  مهً لها ةشهل مىفصل ؽً 

ان ثهىن مذاالها مً ا ى داال طعم الجىاء و ل يعم  بفح  ابىاا ااسطية  الفىذ  ؽل 

 مطلة ؽل   سثذادات.

يعم  ب راي   قاؽات املىاظجات والحف ت ورلو  قط للفىاد  و ألاطىحة الفىذقية املصىفة  -  

مً اطمالي املعاحة  ( % 07) ان ل يضيذ مجمىؼ معاحات ا ؽً  ل اسثؾة هجىم  ؤلثر ؽ

 ة.الطابقي

 جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي . -ا 

 .ثؤمين حيز لجمؿ الىفايات بؤهىاؽها و جعهيل ؽملية الحقاطها -ك 

 . اس ا  مىا قة الجهات املؾىية -ى 

 ل يعم  بب شاص أو ثجضئة ألابيية. -م 

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -ن 

 املىا قة ؽل  ثشاي  الفىاد  و قا للششو  الحالية :مما وسد اؽ ٍ للجىة ؽل  الشغم  .3

  : املىقؿ .0

 . م ر ( 71) أن يهىن املىقؿ ؽل  شاسؽين ل ثقل ظؾة أحذَما ؽً  -أ 



اس اااااااااااااا  دساظاااااااااااااة ثخطيطياااااااااااااة و ثىغيمياااااااااااااة للمىقاااااااااااااؿ و املىطقاااااااااااااة املحيطاااااااااااااة باااااااااااااه مىضاااااااااااااحا مؾاااااااااااااايير  -ا 

 ااحياس املىقؿ .

ؽل  ا املذاال و املخاسض و حشلة  للمششوؼ مؿ طلل ال راي  مجيىا مشوسا ارش  اس ا  دساظة -ض 

صطفاف للحا  ت وتيان أن العير و الذوسان داال القطؾة و أمالً الححميل و الحنزيل و   

 مً مً الىاحية املشوسية.قاملىقؿ 

 أحهام و قيىد الحىغيم : .7

 ف م ر مشثؿسض ؽً ؽششة   ن ل ثقل معاحة قطؾة ألا أ -أ 

  -الطىلية لما يلي : يهىن الحذ ألادوى لإلسثذادات باألمحاس  -ا 

 م ر (71)     سثذاد ألامامي     -             

 م ر (71)   سثذاداالجاهب       -

 م ر ( 71)  سثذاد الملفي       -    

 (  % 351أن يهىن الحذ ألاقص ى لليعجة الطابقية )  -ض 

 % ( 31 ) الحذ ألاقص ى لليعجة املئىية للجىاء -د 

الاسضا    ماً ميعاىا با   الطاابق م ار (  61 يحذد اسثفاؼ ألابيية ؽل  أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء )  -ٌ 

ضمً  ئات ثىغيم العنً ألااضش والعانً الماا  يحاذد  ببظحشىاء الفىاد  و ألاطىحة الفىذقية

  سثفاؼ و ؽذد ألادواس حعل ما َى مقشس في ألاحهام الحىغيمية لحلو الفئات .

 سض% ( مً معاحة ألا  71مىطقة اضشاء ل ثقل ؽً ) ن ثحىا ش أ -و 

يعم  ببظحخذام طابق أو طىابق ألاقجية ألغشاض ثخذيمية مسل المضيً واملطابخ و الغعيل و  -ص 

ا ورلو حعل طجيؾة الحصميم   .الحىغيف وغيَر

مً معاحة ألاسض ؽل  ان ثهىن  ( % 5 ) ن ل ثضيذ وعج  ا ؽًأيعم  باملعاحات الحجاسية ؽل   -ه 

لمذمات الحجاسية املعاهذة للفىاد  مسل بيؿ الححف و الهذايا و صالىن ح قة  و مهاثل مً ا

ثؤطير العياسات العياحية وما في حنمها و يجىص اصذاس سا  مهً لها ةشهل مىفصل ؽً 

بىاا ااسطية أن ثهىن مذاالها مً ا ى داال طعم الجىاء و ل يعم  بفح  أالفىذ  ؽل  

 مطلة ؽل   سثذادات.

رلو  قط للفىاد  و ألاطىحة الفىذقية املصىفة  يعم  ب راي  قاؽات املىاظجات والحف ت و -  

 مً اطمالي املعاحة الطابقية. ( % 07)  ن ل يضيذ مجمىؼ معاحات ا ؽًأاسثؾة هجىم  ؤلثر ؽً 

 جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي . -ا 

 .ؽملية الحقاطهاثؤمين حيز لجمؿ الىفايات بؤهىاؽها و جعهيل  -ك 

 . اس ا  مىا قة الجهات املؾىية -ى 

 ل يعم  بب شاص أو ثجضئة ألابيية. -م 

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  -ن 

 

 

 

 



 

  59املادة 

 

 صىً الطالب و الشلم املفروشت : -أ

ثشد ؽل   ثطجق ألاحهام الم  ثطجق ؽل  مىطقة العنً الىاقؾة ضم  ا قطؾة ألاسض أو أا أحهام .0

املخططات الهيهلية و الحفصيلية ببظحشىاء  سثذادات  يهىن الحذ ألادوى ل سثذادات الجاهحية 

 والملفية للجىاء بما يؾادى مسلي  سثذادات لفئة ثىغيم العنً الم  يقؿ    ا الجىاء .

ل سثذادات الجاهحية يهىن الحذ ألادوى (  أ الفقشة )مً (  0الجىذ ) الشغم مما وسد اؽ ٍ في ؽل   .7

والملفية حعل مىطقة العنً الم  يقؿ    ا الجىاء و رلو للحذود املش رلة مؿ مىاطق الحىغيم 

 ألااشي .

 . م ر مشثؿ ( 75 )يجل ثىضي  منحل اظحقجاى و اذمات النزلء بمعاحة ل ثضيذ ؽً .3

مً  ( %05 )يجل الحقيذ بالحذ ألادوى لليعجة املئىية للمعاحات امليعقة املضسوؽة ؽل  أن ل ثقل ؽً  .4

 معاحة قطؾة ألاسض.

 جعحىف  الشظىم و ق سظىم  ئة الحجاسا املحلي . .5

 . اس ا  مىا قة الجهات املؾىية .6

 ل يعم  بب شاص أو ثجضئة ألابيية. .7

 ببطشاءات ال راي يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير  .8

 

  61املادة 

 

 دور العبادة : -أ

 

 م ر مشثؿ.(   0111) يهىن الحذ ألادوى للمعاحة املخصصة  لذوس الؾجادة ل ثقل ؽً  .0

 أحهام و قيىد الحىغيم : .7

  -يهىن الحذ ألادوى لإلسثذادات باألمحاس الطىلية لما يلي :  -أ 

 أمحاس( 8 سثذاد ألامامي )-                            

 ( أمحاس5 سثذادات الجاهحية )-

 ( أمحاس5 سثذاد الملفي )-

 .(  % 41)الحذ ألاؽل  لليعجة املئىية  للجىاء  -ا 

مً ميعىا ب    م ر (  07 يحذد اسثفاؼ ألابيية بؤسثؾة طىابق ؽل  أن ل يحجاوص اسثفاؼ الجىاء ) -ض 

اضش والعنً الما  الطابق ألاسض   ببظحشىاء دوس الؾجادة ضمً  ئات ثىغيم العنً ألا 

يحذد  سثفاؼ و ؽذد ألادواس حعل ما َى مقشس في ألاحهام الحىغيمية لحلو الفئات و يعخسنى 

 مً  سثفاؼ القجاا و املآرن وابشاض النىائغ

يجاااااااال الحقيااااااااذ بالحااااااااذ ألادوااااااااى لليعااااااااجة املئىيااااااااة للمعاااااااااحات امليعااااااااقة املضسوؽااااااااة ؽلاااااااا  أن ل ثقاااااااال  -د 

 مً معاحة قطؾة ألاسض. ( %05 ) ؽً



ا مىقؿ  ( م ر  511) أن ل ثقل املعا ة بين  اقشا داس ؽجادة مشاب ة بمعا ة ل ثقل ؽً  .3 دائشا مشلَض

 داس الؾجادة .

يعم  ببصطفاف مىاقف العياسات في السماهية امحاس ألاول  مً  سثذاد ألامامي لذاىى مجاشش و ؽل   .4

 . ان ثهىن م صقة لجعم الجىاء

جاسا املحلي و جؾفى دوس الؾجادة مً الشظىم املقشسة بمىطل ثحخعل الشظىم و ق سظىم  ئة الح .5

 احهام َزا الىغام .

 . اس ا  مىا قة الجهات املؾىية .6

 ل يعم  بب شاص أو ثجضئة ألابيية. .7

 يجل ثقذيم طلل مىا قة مجذئية قجل العير ببطشاءات ال راي  .8

 

 61املادة 

 

املقاشسة فاي أياة حالاة ماً الحاالت أو ألا ظاحل ارا قشست اللجىة ثخفي  أا قيذ في أحهام وششو  الحىغايم  -أ 

( ماااً قااااهىن ثىغااايم املاااذن و القاااشي وألابيياااة املؾماااىى باااه  37 ( ماااً املاااااادة )0ماااً ألاظاااجاا الاااىاسدة فاااي الفقاااشة )

َاازا الىغااام با ضااا ة الاا  سظاام  املقااشسة فاايوتحااذود اليعاال املئىيااة    ااا جعااحىف  مااً طالاال ال ااراي  الشظااىم 

 ( مً ثلو الشظىم . %71 اضافي بيعجة )

  -ا 

 يجااااااىص للجىااااااة ثخفيااااااف القيااااااىد الااااااىاسدة فااااااي أحهااااااام وشااااااشو  الحىغاااااايم لألبييااااااة القائمااااااة قجاااااال ثاااااااسيخ ) .0

ظانً ) أ ( و ) ا ( و  ئاة ثىغايم % ( فاي  ئاات 51( بحيص ل ثحجاوص وعاجة الحخفياف ) 70/3/7115

 مىطقة العنً .  ئاتلجاقي % ( 75) و مىاطق الحىغيم ألااشي  العنً ألااضش وثىغيم 

يجااىص للجىااة ثخفيااف القيااىد الااىاسدة فااي أحهااام وشااشو  الحىغاايم لألبييااة القائمااة  قجاال ثاااسيخ صااذوس  .7

 % ( فاااااي  ئاااااات 75 ( بحياااااص ل ثحجااااااوص وعاااااجة الحخفياااااف ) 71/3/7115 َااااازا الىغاااااام و ةؾاااااذ ثااااااسيخ )

لجاااقي  % ( 51) والعاانً ألااضاش و مىاااطق الحىغايم ألااااشي ثىغاايم ظاانً ) أ ( و ) ا ( و  ئاة  ثىغايم

 العنً . مىطقة  ئات

ثطجاااق وعااال الحخفياااف الاااىاسدة اؽاااا ٍ ؽلااا  الحاااالت الحالياااة لقااااء الشظااااىم املجيىاااة لهااال م  اااا أو لهااااذم  .3

 -الجىاء القائم    ا :

أبيية قائمة مشاصة بمىطال  ى   مق رحة و / أو ابيية قائمة يجىص للجىة ثشاي  أبيية -أ 

جعاااهي ت وصياااادات غيااار مىصاااى  ؽل  اااا فاااي القاااىاهين ساااا  مىحاااد لحلاااو ألابيياااة القائماااة 

ؽ  ااااااا   وألاهغمااااااة العاااااااسية املفؾااااااىى قجاااااال الؾماااااال بؤحهااااااام َاااااازا الىغااااااام ، ؽلاااااا  أن جعااااااحىف

( ماااااً َااااازا الىغاااااام باليعاااااجة  67 ( ماااااً املاااااادة ) ا الشظاااااىم املىصاااااى  ؽل  اااااا فاااااي الفقاااااشة )

 . دة في َزا الىغامالم  ل ثحىا ق وأحهام الحىغيم الىاس القائمة و املق رحة لألطضاء 

يجاىص للجىااة ثاشاي  ألابييااة القائمااة الما  ماهااد قاذ أوشاائد ةشااهل ل يحىا اق مااؿ ساصااها  -ا 

و  الصااادسة بمىطاال ألاهغمااة والقااىاهين العاااسية املفؾااىى قجاال الؾماال بؤحهااام َاازا الىغااام

( ماااااً َااااازا الىغاااااام  67 ( ماااااً املاااااادة ) ا الشظاااااىم املىصاااااى  ؽل  اااااا فاااااي الفقاااااشة )جعاااااحىف  

 الم  ل ثحىا ق وأحهام الحىغيم الىاسدة في َزا الىغام.لألطضاء 



الشظاااىم و جعاااحىف   مشاصاااة اااى  ألابيياااة القائماااة مق رحاااة  يجاااىص للجىاااة ثاااشاي  أبيياااة   -ض 

( مً َزا الىغام لألطضاء الما  ل ثحىا اق  67 ( مً املادة ) ا املىصى  ؽل  ا في الفقشة )

 وأحهام الحىغيم الىاسدة في َزا الىغام.

جىة ثشاي  أبيية قائمة غير مشاصه وجؾزس ثطجيق أحهام القىاهين وألاهغمة يجىص لل -د 

 ا الشظىم املىصى  ؽل  ا في الفقشة ) العاسية املفؾىى ؽل  ا ؽىذ اوشائ ا ويعحىف  ؽ  ا

( مً َزا الىغام لألطضاء الم  ل ثحىا ق وأحهام الحىغيم الىاسدة في  67 ( مً املادة )

  َزا الىغام

شاي  ألابيية القائماة غيار املشاصاة أو ألابيياة القائماة  اى  أبيياة مشاصاه يجىص للجىة ث -ٌ 

 و ل ثحؾاسض مؿ أحهام َزا الىغام ؽىذ بىائ ا.

لألبيياة  ( مً َازا الىغاام 67 الشظىم املىصى  ؽل  ا في الفقشة ) أ ( مً املادة )  جعحىف -و 

 ( مااً املااادة ) أ ، وجعااحىف  مااس  الشظااىم املىصااى  ؽل  ااا فااي الفقااشة ) ةاملق رحااو الضيااادات 

 .املطلىا ثشايصه  لألبيية و الضيادات القائمة ( 67

الماا  ثخااالف أحهااام الحىغاايم املقااشسة ةؾااذ صااذوس َاازا الىغااام ارا القائمااة يجااىص للجىااة ثااشاي  أطااضاء ألابييااة  -ض 

و / أو الاحهاااام الاااىاسدة فاااي َااازا قياااىد الحىغيمياااة املقاااشسة % ( ماااً ال3ماهاااد وعاااجة َااازٍ املخالفاااات ل ثحجااااوص ) 

ارا ماهد َزٍ املخالفات هاطمة ؽً أظجاا اوشائية أو  ىية ؽل  أن جعحىف  ؽً ثلو الحجاوصات مس  الىغام 

 ( مً َزا الىغام .  67 الشظىم املىصى  ؽل  ا في الفقشة ) ا ( مً املادة )

او ثام اوشااء  ارا اقايم بىااء باذون ثاشاي  ةؾاذ صاذوس َازا الىغاام ض (  ؽل  الشغم مما وسد أؽا ٍ فاي الفقاشة ) -د 

و ثحجاااوص وعااجة املخالفااات املقااشسة اؽاا ٍ فااي  ل ثحىا ااق وأحهااام الحىغاايم الااىاسدة فااي َاازا الىغااامصيااادات قائمااة 

ماً  سةأا قيذ في أحهام وششو  الحىغيم املقاش الفقشة ) ض ( بما ل يضيذ ؽً اليعل املئىية املقشسة لحخفي  

جعحىف  اسثؾة اضؾاف الشظاىم املقاشسة بمىطال أحهاام  ( مً قاهىن ثىغيم املذن و القشي وألابيية 37 املااادة )

 ؽً ثلو ألابيية . َزا الىغام

ارا هح  ؽً جؾاذيل أحهاام الحىغايم ؽلا  قطؾاة أسض أوؽاً اظاحم ك أو اقحطااؼ طشياق ماً قطؾاة أسض ؽل  اا  -ٌ 

هاام َازا الىغاام  ا  ي رثال أا سظاىم ؽاً َازا الحجااوص ، و يجاىص للجىاة بىاء قائم و مشا  أا ثجاوص ؽلا  اح

ثاااشاي  أبيياااة  اااى  ثلاااو ألابيياااة القائماااة ، ويعاااحىف  ؽ  اااا ماااس  الشظاااىم املىصاااى  ؽل  اااا فاااي الفقاااشة ) أ ( ماااً 

 67دة ) مً َزا الىغام ألطضاء الجىاء القائمة، و الشظىم املىصاى  ؽل  اا فاي الفقاشة ) أ ( ماً املاا(  67 )املادة 

 ( مااً َاازا الىغااام لألطااضاء 67 ( ألطااضاء الجىاااء املق رحااة ، والشظااىم املىصااى  ؽل  ااا فااي الفقااشة )ا( مااً املااادة )

 الم  ل ثحىا ق وأحهام الحىغيم الىاسدة في َزا الىغام . املق رحة

الىغاام بحياص يجىص للجىة ثخفياف القياىد و ألاحهاام و الشاشو  لطاابق العاط  القاائم قجال ثااسيخ صاذوس َازا 

% ( لقاء الشظاىم املجيىاة لهال م  اا أو لهاذم الجىااء القاائم    اا ، و يقصاذ بطاابق 75 ل ثحجاوص وعجة الحخفيف )

 العط  الجضء مً الطابق الزا يقؿ  ى  قاش طابق معمىه به. 

 القيىد  ألاحهام و الششو  لطابق العط  القائم قجل صذوس َزا الىغام : .0

ؽااااً ظااااط  الطااااابق امليشااااؤ ؽليااااه ،  م اااار (  3,75   هقطااااة مىااااه ؽلاااا  )أن ل يضيااااذ اسثفاااااؼ أؽلاااا -أ 

 ويهىن طابق العط  مشثجطا بمنشس الذسض .



مااً معاااحة ظااط  الطااابق امليشااؤ ؽليااه (  % 75 )أن ل ثضيااذ معاااحة طااابق العااط  ؽلاا   -ا 

 م اار مشثااؿ(  51 فااي املىاااطق الحجاسيااة والصااىاؽية ، و) م اار مشثااؿ(  011 ؽلاا  أن ل ثحجاااوص )

 باقي املىاطق ، ويعخسنى مً ثلو املعاحات منشسات ألادساض واملصاؽذ .في 

 ارا ماهد اظحؾمالت الجىاء محؾذدة وثحطلل وطىد ألثر مً بيد دسض واحذ أو مصؾذ -ض 

واحذ  يحق للجىة صيادة املعاحة املقشسة لطابق العط  بما يعاوا معاحة ألادساض و 

حجاوص مجمىؼ ثلو املعاحة في طميؿ املصاؽذ  ضا ية مهما بلل ؽذدَا بحيص ل ي

 ( مً معاحة الطابق امليشؤ ؽليه طابق العط . % 75 ألاحىاى )

مً َزا الىغام (  67 )يعحىف  مس  الشظىم املىصى  ؽل  ا في الفقشة ) أ ( مً املادة  -د 

مً َزا (  67 )( مً املادة  ا لألطضاء القائمة ، والشظىم املىصى  ؽل  ا في الفقشة )

 القيىد  ألاحهام و الششو  الىاسدة في َزا الىغام .و لألطضاء الم  ل ثحىا ق الىغام 

،  ةاملق رحااااااا لألبيياااااااة( ماااااااً َااااااازا الىغاااااااام  67 الشظاااااااىم املىصاااااااى  ؽل  اااااااا فاااااااي الفقاااااااشة ) أ ( ماااااااً املاااااااادة )  جعاااااااحىف

ىا املطلااااااااااا لألبييااااااااااة القائمااااااااااة(  67 ( مااااااااااً املااااااااااادة ) أ وجعااااااااااحىف  مااااااااااس  الشظااااااااااىم املىصااااااااااى  ؽل  ااااااااااا فااااااااااي الفقااااااااااشة )

 ثشايصه ،
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-تستىفياألمانةالرسىمالتالية:–أ





 فئخانتنظٍم منطقخ انتنظٍم

 مسبحبد انجنبء

 نهمتر انمرثغ
احواض انسجبحخ 

 نهمتر انمرثغ

 األسوار

 نهمتر انطونً
 انتجبرٌخ انجروزاد

  نهمتر انمرثغ
 انشرفبد

 نهمتر انمرثغ

 دٌنبر دٌنبر دٌنبر فهس دٌنبر فهس دٌنبر فهس

 - - - 555 3 - 2 - سكن)أ( منطقخ انسكن

 - - - 455 2 555 1 055 سكن )ة(

 - - - 255 1 555 1 - سكن )ج(

 - - - 155 1 555 - 055 سكن )د(

 - - - 155 - 555 - 055 انسكن انشؼجً

 - -  055 4 - 3 - انسكن االخضر

 - -  055 4 - 2 055 انسكن انخبص

 - - - 055 1 355 - 055 انسكن انرٌفً

 - - - 055 1 355 - 055 انسكن انسراػً
 35 55 1 055 12 - 6 - انتجبري انمركسي منطقخ انتجبري

 35 45 1 355 9 - 4 555 انتجبري انؼبدي

 - - - 955 6 - 3 555 انتجبري انمحهً

 - - 2 455 16 - 0 - انمجمؼبد انتجبرٌخ
انصنبػبدمنطقخ  انثقٍهخ انصنبػبد   - 0 - 16 455 2 - - 

 - - 1 055 15 - 6 - انصنبػبد انمتوسطخ

 - - - 955 6 - 3 - انصنبػبد انخفٍفخ

 - - - 455 3 - 1 555 انصنبػبد انتحوٌهٍخ

 - - 1 055 9 - 4 555 انصنبػبد انتقنٍخ واألػمبل
 - - 1 355 9 - 4 555 انصنبػبد 

 - - - 955 6 - 3 555 انمكبتت منطقخ انمكبتت
 - - 1 155 0 555 4 - متؼذد اإلستؼمبل انحضري منطقخ متؼذد اإلستؼمبل

 - - 1 355 9 - 4 555 متؼذد اإلستؼمبل انمركسي







 -متراًمرتعاًأومكعثاًلغاياتاحتسابالرسىم:تستىفياألمانةالرسىمالتاليةعنحاالتالتجاوزاآلتيتيانهاويعتثرالجسءمنالمترالمرتعأوالمكعةمنالتجاوز-ب

 

 

 

 فئخانتنظٍم منطقخ انتنظٍم

نكم متر مرثغ من انتجبوزػهى 

 مسبحخ اإلرتذاداد

نكم متر مرثغ من انتجبوز 

 ػن اننسجخ انمئوٌخ نهجنبء

نكم متر مرثغ من انتجبوز 

 ػن اننسجخ انطبثقٍخ

نوع انتجبوز نكم متر مكؼت 

 من انتجبوز فً انحجم

متر مرثغ ثذل نكم 

 مواقف سٍبراد

 دٌنبر دٌنبر دٌنبر دٌنبر دٌنبر

 منطقخ انسكن

 95 05 65 105 255 سكن)أ(

 05 05 55 145 255 سكن )ة(

 45 45 35 95 125 سكن )ج(

 35 25 25 55 05 سكن )د(

 15 25 15 35 55 انسكن انشؼجً

 125 115 05 235 325 انسكن االخضر

 125 115 05 235 325 انسكن انخبص

 65 55 45 155 155 انسكن انرٌفً

 65 55 45 155 155 انسكن انسراػً

 منطقخ انتجبري

 255 215 155 445 625 انتجبري انمركسي

 255 155 115 315 455 انتجبري انؼبدي

 105 115 05 235 325 انتجبري انمحهً

 355 325 235 665 955 انمجمؼبد انتجبرٌخ

انصنبػبدمنطقخ   

انثقٍهخ انصنبػبد  055 555 105 245 355 

 255 165 125 355 555 انصنبػبد انمتوسطخ

 105 05 65 105 255 انصنبػبد انخفٍفخ

 155 65 45 135 255 انصنبػبد انتحوٌهٍخ

 105 125 95 255 355 انصنبػبد انتقنٍخ واألػمبل

 255 165 125 355 555 انصنبػبد

 105 125 05 245 355 انمكبتت منطقخ انمكبتت

 منطقخ متؼذد اإلستؼمبل
 255 125 05 245 355 متؼذد اإلستؼمبل انحضري

 255 105 125 355 555 متؼذد اإلستؼمبل انمركسي



 -جعحىفي ألاماهة الشظىم  املقشسة الحالية :-ض

 

 

 ارا اقيم بىاء بذون ثشاي  ةؾذ صذوس َزا الىغام جعحىف  اسثؾة اضؾاف الشظىم املقشسة بمىطل أحهام َزا الىغام . -د 

أو جؾذيل للمىقؿ الؾام أو الىاطهات لهل طابق في أا بىاء قائم أو ثحد  وشاء ششيطه أن ل جعحىف  ألاماهة امعة ؽششة ديىاس ؽً مل جؾذيل أ قي للحقطيؾات الذاالية للجىاء  .و 

 يئدا ال  صيادة في معاحة الجىاء املشا  أو وعححه املئىية أو وعححه الطابقية أو ال جم .

 ( ديىاس لهل مصؾذ مطلىا ثشايصه. 711 بقيمة ) جعحىف  ألاماهة سظىم ثشاي  مصؾذ .ص 

 -ألاماهة سظىم ملحقات الجىاء حعل الشظىم املقشسة و ق َزا الىغام واملىطقة الم  ثقؿ    ا ؽل  الىحى الحالي :جعحىف   .ه 

 جعحىف  الشظىم ؽً معاحة بيد الذسض مؿ معاحة مل طابق ويضاف منشس معاحة بيد الذسض ملشة واحذة في الطابق الؾلىا . .0

 ابق الؾلىا .جعحىف  سظىم املىىس ملشة واحذة ؽىذ ظقفه في الط .7

 جعحىف  الشظىم ؽً معاحة املصؾذ مؿ معاحة مل طابق . .3

 -جعحىف  ألاماهة الحؤميىات الىقذية الحالية : .  

 % ( مً مجمىؼ سظىم ال راي  لإلل زام با ؽماس و قا للشاصة الصادسة للمالو وثصادس في حاى ؽذم  ل زام بال راي  .01)  .0

 . 011وشاء ب ر املاء وتحذ أدوى مقذاٍس )  % ( مً مجمىؼ سظىم ال راي  مقابل ا01)  .7
و
 ( ديىاسا

 مىطلت الخىظيم

 رصىم حسجيل طلب

 الترخيص

 رصىم حسجيل طلب

 إذن ألاشغاٌ

حسجيل طلب  رصىم

 املىافلت املبدئيت

رصىم مخطط املىكع 

 الخىظيمي

و رصىم مىح اذن إلاشغاٌ 

 ججدًد اذن إلاشغاٌ

 رصىم الخثبيذ

 واصخلامت الشىارع

 دًىار دًىار دًىار دًىار دًىار دًىار

 01 05 01 75 5 5 مىطقة العنً

 31 05 01 75 05 05 مىطقة الحجاسا 

 71 05 01 51 01 01 مىطقة الصىاؽات

 31 05 01 75 05 05 مىطقة املهاثل

 31 05 01 75 05 05 محؾذد الاظحؾماى



( يىما مً  61( مً َزٍ املادة ايشادا لألماهه وثحىى لحعاب ا ارا لم يقم املالو باألؽماى املطلىتة مىه ا ى )   ( مً الفقشة )  7جؾحبر مجالل الحؤمين املىصى  ؽل  ا في الجىذ )  .ا 

 اشغاى الجىاء ال ةؾذ القيام ب ا .ثاسيخ اهزاٍس للقيام ب ا ول يمى  ارن 



 63املادة 

 

الؾقىتات : مل مً يخالف أا حنم مً أحهام َزا الىغام يؾاقل بالؾقىتة املىصى  ؽل  ا في قاهىن ثىغيم املذن 

 والقشي وألابيية املؾمىى به .

 

 64املادة 

 

 . 0965( لعىة 019يلػ  هغام سا  الجىاء في ؽمان سقم ) -أ 

 

 .  0965( لعىة 61يلػ  هغام ثىغيم مذيىة ؽمان سقم ) -ا 
 


