
(٧٩) لسنة ١٩٦٦ قانون مؤقت رقم
واألبنية والقرى املدن تنظيم قانون

١٩٦٦/٩/٢٥ مع بتاريخ الصادر ١٩٥٢ رقم الرسمية اجلريدة عدد في نشر
تعديالته كافة

القانون إسم
١٩٦٦) ويعمل لعام واألبنية والقرى املدن تنظيم (قانون املؤقت القانون -يسمى هذا ١ املادة

الرسمية. اجلريدة في نشره تاريخ من به
االصطالحات تفسير

لم لها ما واصصة كل منها تلي التي املعاني التالية والعبارات للكلمات -يكون ٢ املادة
ذلك :- القرينة على خالف تدل

عليها القائمة األرض وحد قطعة بني البناية تفصل التي الفسحة (االرتداد) بلفظة -يراد ١
األرض. لقطعة املالصق الطريق أو خط عليها البناية ستقام التي أو البناية

(البناية) ذلك (البناء) أو ويشمل منقولة أموال غير أو ملك أو أي عقار كلمة (أرض) -وتعني ٢
الفصل مبوجب األراضي باستمالك يتعلق وفيما املادة، من هذه (١٢) الفقرة عرفتها كما

أو ملنافعها استغالل لألراضي أو استغالل أي (أرض) كلمة تشمل القانون هذا من التاسع
ارتفاقها. احلقوق

ذلك أو األرض تلك بناء) استعمال أو أرض ألي االف (بالنسبة االستعمال -وتعني عبارة ٣
أو مقرر إعمال مخطط أي إلى باالستناد لها االستعمال رخص التي الغاية البناء لغاية غير

قانون أي أو القانون هذا مبوجب التنفيذ موضع وضع أنه اعتبر أو إشعار وضع أو أمر أو نظام أي
اعتبرت أو صدرت رخصة ألي خالفا أو ذلك البناء تلك األراضي أو على أو يؤثر ينطبق مما سابق

سابق). قانون أي هذا القانون أو مبوجب صدرت أنها

بالطرق توصل فرعية وإنشاء طرق وتخطيط إيجاد (األشغال الهندسية) كلمة -وتشمل ٤
الهوائية واإلنفاق. الطرق وإنشاء تخطيط األساسية وتشمل

بإنشاء قانون أي اولون، مبوجب األشخاص القانونيني) االمتياز (أصحاب عبارة ٥ -وتعني
واملائية والبحرية النقل البرية وخطوط الكهربائية وخالفها احلديدية واحلافالت السكك
والغاز الكهرباء لتوريد عامة مصلحة أي والفنارات أو السفن وأحواض واألرصفة واملوانئ

نفس املعنى. (االمتياز القانوني) لعبارة أن كما املائية والقوة

هذا القانون من (٤) فقرة (٣٤) املادة في لها اصص ذات املعنى (إعمار) -وتعني كلمة ٦
والتطوير. التحسني وتشمل

وإجراء األبنية إقامة لألبنية بالنسبة بناء إشغال أو تشييد أو كلمة (إقامة) -وتعني ٧
إنشائها. وإعادة توسيعها كذلك وتشمل وعليها فيها تغييرات

أو / و طبيعية طبوغرافية طبيعية أو جغرافية حدود منطقة ذات (إقليم) كلمة -وتعني ٨
والتحضير اإلسكان في مماثلة مشاكل وذات مشترك إعماري اقتصادي ملشروع تخضع

ذات القروية املناطق تشمل كما األمور وغير ذلك من الكهربائية والقوى والري والتصنيع
الريفي. لإلصالح موحد برنامج



هذا من (٤٠) في املادة لها اصص (املعنى األشجار على احملافظة أمر عبارة -وتعني ٩
القانون.

أو الس القروي). األمانة مجلس أو البلدية مجلس (بلدية) كلمة -وتشمل ١٠

أو تعليمات أو نظام ألي أو مصدق أو مقرر إعمار مخطط االف) ألي عبارة (البناء -وتعني ١١
االفة مبقتضى هذه من يتأثر بناء أي أو التنفيذ موضع وضع أنه اعتبر أو وضع إشعار أو أمر

مشروع. إلنشائه بوجه الصادرة للرخصة االف البناء كذلك وتشمل هذا القانون

الطني أو اخلرسانة أو احلجر من سواء أكان إنشاء (بناء) أي أو (بناية) كلمة -وتشمل ١٢
واجلدران واألساسات وتشمل احلفريات البناء ألغراض مادة أخرى أية أو اخلشب أو احلديد أو

أو البناء من قسم أي أو بروز أي أو (الكورنيش) واملقرنصات واملداخن والفرندات والسقوف
أية يحيط أو يحدد آخر إنشاء أي أو سياج سور أو أو تربي سد أو حائط وأي به الصق شيء أي

ماء. بئر ساحة أو أو أرض

والواجبات. الصالحيات (تبعات) كلمة -وتشمل ١٣

املقامة عدا األبنية ما موحدة ملكية ذات أرض بالنسبة ألي (التقسيم) كلمة -وتعني ١٤
أو النقل بسبب التقسيم كان سواء أكثر أو أي قطعتني (األرض) أي تقسيمها هو عليها

آخر. غرض ألي أو للتأجير اإلرث أو أو الهبة أو أو البيع اإلفراز

أو دار أية أن تتجاوزه ال يجوز الذي اخلط طريق ألي (خط البناء) بالنسبة عبارة -وتعني ١٥
بناية.

اجلانبني. من الطريق حد يبني الذي اخلط (خط الطريق) -وتعني عبارة ١٦

هذا من (٧) للمادة وفقا املؤلفة املركزية والقرى املدن دائرة تنظيم (دائرة) كلمة -وتعني ١٧
القانون.

أو إعالنات أو لوحة أو إشارة منوذج أو حرف أو كلمة أية عبارة (الدعاية واإلعالن) -وتعني ١٨
كما التوجيه أو النشر أو الدعاية ال ويقصد بها أم كان مضار سواء إشعار أو أداة أو إعالن

قد أو أخرى مماثلة تستعمل إنشاءات أية أو أسوار أو مؤقتة حواجز خشبية أية أيضا تشمل
دعائية. مواد عرض تستعمل ألغراض

احلبوب تنمية ومشاتل الفاكهة وبساتني أو (زراعي) احلدائق (زراعة) كلمة -وتشمل ١٩
أو الصوف الغذائية املواد إنتاج أجل به من حيوان يحتفظ وأي املواشي وحتسني تربية ومزارع

األرض استعمال أو واملستنبتات األرض استعماله في فالحة أجل من أو الفراء أو جللود أو
للتحريج األرض استعمال ذلك ويشمل واملشاتل واملراعي واملستنبتات األعشاب لتنمية

األراضي. تلك األخرى في الزراعية األعمال أجل من ضروريا االستعمال ذلك يكون عندما

واالس البلديات، حدود العامة خارج وزارة األشغال الطرق) (سلطة كلمة -وتعني ٢٠
داخل حدودها. القروية واالس البلدية االس كذلك وتعني القروية

أو أو طريق عربات معبر أو درب أو ممر أو زقاق أو شارع طريق أو أي (الطريق) كلمة ٢١ -وتعني
أو مقترحا موجودا مطروق غير أم عموميا أم كان خصوصيا جسر أو ميدان أو أو ساحة ممشى



واألخاديد واألقنية اخلنادق كافة وتشمل إعمال مخطط أو أي مشروع إنشاؤه مبقتضى
والساحات وامليادين السالمة والدورات وجزر اجلانبية واألرصفة والعبارات املطر مياه ومجاري

واألسيجة واحلواجز والواقعية جانب الطريق واحليطان الكائنة على واخلمائل واألشجار
املرور. وإشارات والدرابزينات

السيئة فيما يتعلق باملنطقة والصناعات، السكان توزيع عبارة عملية إعادة -وتعني ٢٢
كان سواء أخرى مناسبة إلى مناطق مثل هذه املناطق بالنقل قدمي تنظيم ذات التنظيم و/أو

سكنية أو كضواحي وتعمر تخطط جديدة مناطق في أو حاليا املعمورة املناطق في ذلك
واملنتزهات وأماكن العبادة ذلك إنشاء املرافق العامة في مبا تكن احلال كيفما صناعية مناطق

التي املوجودة أو اتلفة واملهن لألشخاص الالزمة اخلدمات وتوفير األماكن من ذلك وغير
وإعمال تلك تنظيم حسن وجودها مع يتعارض والتي تعمل بها أو املنطقة تلك تقطن

املنقطة.

للمادة وفقا للواء كل ي املؤلفة املدن جلنة تنظيم اللوائية املدن تنظيم جلنة عبارة ٢٣ -وتعني
لقانون. هذا من (٨)

القانون هذا (٩) من للمادة وفقا املؤلفة اللجنة احمللية" تنظيم املدن "جلنة عبارة -وتعني ٢٤
القرى. وتشمل

(١٠) للمادة وفقا املؤلفة املدن تنظيم جلنة املدن املشتركة" تنظيم "جلنة عبارة -وتعني ٢٥
القانون. هذا من

مالكها أو املسجل أرض مالكها أو بناية بأية يتعلق "املالك" فيما كلمة -وتعني ٢٦
مسجل إيجار عقد ملكيتها أو متولي الوقف أو املستأجر مبقتضى في أي شريك أو املعروف

فعندها مكانه معرفة معرفته أو تعذرت املالك غائبا أو كان وإذا األراضي تسجيل دائرة في
يتقاضى أو الذي األرض البناية أو ريع أو إيراد أو إيجار بدل الذي يتقاضى الشخص يعتبر املالك

يدفع شخص أي أيضا وتشكل بدل اإليجار مقابل مؤجرة لو كانت إيرادها فيما إيجارها أو بدل
أم وكيال بصفته أم اخلاص حلسابه ذلك كان سواء األرض البناية أو تلك عن والعوائد الضرائب
أن للساكن خطيا تكليفا التنظيم اللوائية جلنة إرسال بعد حدث وإذا آخر، ألي شخص أمينا

وتشمل عندئذ ذلك الساكن كلمة "املالك" املالك فتشمل وعنوان اسم إعطاء تخلف عن
القانون هذا مبقتضى صادرة أخرى رخصة أية أو بناء رخصة يحمل الذي الشخص أيضا

لفظة تشمل أو تعذر العثور عليه غير موجود حامل الرخصة األرض، وإذا كان أو بشأن البناية
بإنشاء قاموا الذين ووكالئهم األشخاص وكافة املعماري والبناء واملقاول "املالك" املهندس

احلصول املقتضى التي من أو بها الرخصة صدرت التي العملية بتنفيذ املذكورة أو البناية
ذلك عامل يعمل لدى أي تشمل ال ولكن عن ذلك املسئولني األشخاص أو بها، رخصة على

األشخاص. أولئك أو الشخص

املتصرف. "احملافظ" كلمة -وتشمل ٢٧

القانون. هذا من (٥) للمادة وفقا املؤلف األعلى التنظيم مجلس "الس" -وتعني كلمة ٢٨

هذا من (١٥) املادة لها في اصص املعنى اإلقليمي) "مخطط التنظيم عبارة ٢٩ -وتعني
القانون.

التنفيذ موضع يوضع وضع أو تنظيم مخطط أي املقرر" التنظيم "مخطط عبارة -وتعني ٣٠
القانون. هذا ألغاه آخر قانون أي مبقتضى أو القانون ألحكام هذا وفقا



هذا من (١٩) املادة لها في اصص املعنى التنظيم الهيكلي" عبارة "مخطط -وتعني ٣١
القانون.

هذا من (٢٣) املادة لها في اصص املعنى التنظيم التفصيلي" عبارة "مخطط -وتعني ٣٢
القانون.

املركزية. والقرى املدن تنظيم دائرة مدير كلمة "املدير" -وتعني ٣٣

بها التي يقام الهندسية األشغال أو البناء مشروع اإلعمار" "مشروع عبارة ٣٤ -وتشمل
طط تنظيم. تنفيذا

جميع عن احمللية اللجنة لدى التخطيط أتعاب مكتب - العامة التنظيم عوائد -وتعني ٣٥
القانون. هذا من (٥٢) املادة من الثانية الفقرة في الواردة النفقات واملصاريف

في أو احمللية اللوائية اللجنة تتحملها التي النفقات اخلاصة. التنظيم عوائد -وتعني ٣٦
القانون. هذا من املادة (٥٢) من الثالثة والرابعة الفقرة في الواردة التخطيط تنفيذ

والرصفة والتعبيد والتسوية الترابية كلفة األعمال الطريق. إنشاء عبارة -وتشمل ٣٧
الطرق وتوسيع واألرصفة االستنادية واجلدران والعبارات واجلسور اخلرسانة باإلسفلت أو

وإنشاء الشوارع وإنارة األشجار األرصفة وزراعة إنشاء إعادة من ذلك يشمل وما وحتسينها
لتحسني أمور أخرى وأية واألسطح األبنية واجهات وتنظيف الطرق جوانب على املقاعد

املدن. وجتميل

باطن في املوجودة الزيوت املعدنية فيها مبا واملواد املعادن كافة "املعادن" كلمة ٣٨ -وتشمل
سطحها. على أو األرض

أو بألوان تنظيم مخطط إليها على أي "املنطقة" أية منطقة أشير  ٣٩ -وتعني كلمة
كما املنطقة في تلك واألبنية لألرض االستعمال نوع تعريف بقصد مميزة أو كليهما إشارات

مبخطط اإلعمار. امللحقة اخلاصة في التعليمات مبني هو

أو حددت أنها اعتبرت أو شكلت أو حددت منطقة أية تنظيم" "منطقة عبارة -وتعني ٤٠
صادر بأمر تشكل أو حتدد التي سابق أو تشريع أحكام أي مبقتضى تنظيم كمنطقة شكلت

أحكام مبقتضى الرسمية اجلريدة في ينشر األعلى التنظيم من مجلس بقرار الوزير عن
القانون. هذا من الثاني الفصل

اجلريدة في الوزير يعلنها التي املنطقة اإلقليمية" عبارة "منطقة التنظيم -وتعني ٤١
إعمار إقليمي. ملنطقة تنظيم كمنطقة الرسمية

عليها اإلعمار والبناء مينع األرض مساحة من املقيدة" اخلالء "نطاق األرض عبارة -تعني ٤٢
جزئيا أو كليا والتي حتيد مقرر، بهذا الوجه مبقتضى مخطط تنظيم ومصنفة بصفة دائمة،

املدينة. مبنطقة

للشؤون الداخلية ووزير العاصمة الوزراء بالنسبة ألمانة رئيس "الوزير" كلمة -وتعني ٤٣
البلديات. القدس وباقي ألمانة بالنسبة والقروية البلدية



األول الفصل
وتشكيالتها املدن تنظيم سلطات

واجبات الوزير
اململكة. أنحاء كافة في التالية األمور سير تأمني الوزير واجبات من -يكون املادة ٤

املصلحة وجوه من وجه ألحسن اململكة في األراضي استعمال تنظيم جميع تنسيق أ-
العامة.

االقتصادي التنظيم مخطط مع منسجما األراضي تنظيم جميع استعمال يكون أن ب-
واحلكومي.

والتطور االجتماعية احلكومة سياسة والقرى متمشيا مع املدن تنظيم كافة أن يكون ج-
به. والنهوض اتمع في

وتقدمي وتوجيهها املشتركة املدن وجلان تنظيم واللوائية احمللية املدن تنظيم جلنة مراقبة د-
القانون. مع وقراراتها متفقة أعمالها أن والتأكد من لها النصح

التنظيم مجلس من بتوصية وإلغاؤها وتوسيعها والقرى املدن مناطق تنظيم إعالن هـ-
األعلى.

األعلى التنظيم مجلس
التالي: النحو على األعلى التنظيم يشكل مجلس -٥-١ املادة

للمجلس. رئيسا ويكون الوزير أ-
البلديات. عن ممثال أمني العاصمة ب-

األشغال العامة. وزارة وكيل ج-
األردني. اإلعمار لس العام األمني د-

مدير مؤسسة اإلسكان. ه-
املدن والقرى. تنظيم مدير و-

رئيس النيابات العامة. ز-
املهندسني. نقيب ح-

الصحة. وزارة وكيل ط-
فيكون األصوات تساوت وإذا أعضاء لهذا الس من خمسة القانوني النصاب -يؤلف ٢

مرجح. صوت أو ثان صوت للرئيس
الرئيس. غياب حالة في الس رئاسة ليتولى أحدهم انتخاب األعضاء -يتولى ٣

األعلى التنظيم مجلس سلطة
التنظيم األعلى:- مجلس واجبات من ٦ -يكون املادة

وتعديلها. وتوسيعها املدن تنظيم إعالن مناطق أ-
الهيكلية. التنظيم ومخططات اإلقليمية التنظيم إقرار مخططات ب-

قد له أنها تبني إذا القانون هذا مبقتضى صدرت رخصة تعديل أية أو إصدار األمر بإلغاء ج-
والتعليمات. واألنظمة واألوامر اإلعمار مخالفة ططات وأنها مشروع غير بوجه صدرت
مناسبا يراه الذي املدى إلى لتعمير أرض صدرت رخصة تعديل أية أو بإلغاء األمر إصدار د-

التالية:- احلاالت في وذلك
أن يكون عمليات أخرى على أية بعملية إنشاء األبنية أو يتعلق الترخيص التي احلالة -في ١

العمليات. هذه االنتهاء من قبل ذلك
أو اإللغاء هذا يؤثر ال أن شريطة األرض استعمال بتغيير احلالة التي يتعلق الترخيص -في ٢

جذريا. تأثيرا أخرى عملية أية أو البناء إنشاء عملية على التعديل



فحينئذ املادة هذه مبقتضى صدر بأمر أرض لتعمير ترخيص أي عدل أو ألغى إذا أنه ويشترط
املصاريف يبني األمر هذا تبليغه تاريخ من أشهر ثالثة خالل الوزير إلى طلب تقدمي ولدى

اخلسارة بسبب أو البدء في تعميرها بسبب األرض هذه في مصلحة تكبدها كل ذي التي
التي املدن تنظيم يوعز إلى جلنة الوزير أن التعديل على اإللغاء أو هذا جراء من به حلقت التي

املصاريف تعويضا عادال عن تلك الشخص أو األِخاص هذا إلى تدفع أن الرخصة أصدرت
باألرض االنتفاع قيمة هبوط عن تنتج خسارة أية بشأن تعويض يدفع ال غير أنه واخلسائر.

التعديل. أو اإللغاء بسبب
القانون. مبقتضى هذا اللواء جلنة قرار ضد استئناف أي في النظر هـ-

بشؤون التنظيم. التنظيم واملتعلقة دائرة تضعها التي والقوانني األنظمة مشاريع إقرار و-
وحفظها. الس وقرارات وقائع تسجيل عن مسؤوال له يكون سر أمني تعيني ز-

املركزية والقرى املدن تنظيم دائرة
/ الداخلية في وزارة املدن والقرى املركزية تنظيم بدائرة تعرف دائرة تشكل -١- ٧ املادة

التالية:- الصالحيات ومتارس والقروية البلدية للشؤون
والقرى. املدن تنظيم أهداف لتحقيق الالزمني االجتماعي واملسح املسح الطبيعي أ- إجراء

اململكة. ألوية جلميع اإلقليمية التنظيم مخططات حتضير ب-
اططات. هذه لها مثل توجد ال حيث للمدن التنظيم الهيكلية مخططات حتضير ج-
مخططات في تغيير إلحداث احمللية املدن تنظيم لسلطات النصح املساعدة وتقدمي د-

إجراء وفي جذرية عليها إدخال تعديالت أو تطور املدينة ظروف تقتضيها الهيكلية تنظيمها
لها. الالزمة واالجتماعي الطبيعي املسح

التنظيم مبراقبة يتعلق الفنية فيما باخلبرة املشتركة اللوائية املدن تنظيم جلان هـ- تزويد
واإلعمار.

أساسا تتخذ واألبنية والقرى املدن تنظيم شؤون مختلف تتناول منوذجية و- حتضير أنظمة
اململكة. في التنظيم مناطق مختلف حدود ضمن خاصة أنظمة سن في

في واسعة ودراية خبرة وذو املدن تنظيم في اختصاصي شخص الدائرة هذه يرأس -أ- ٢
في فني للوزارة ويعمل كمستشار باملدير القانون هذا ألغراض ويعرف املدن تنظيم مشاكل

التنظيم. شؤون
املؤسسات أو التنظيم خبراء بتعيني يتعلق فيما للوزير بالتنسيب املدير يقوم ب-

للدائرة. االستشارية

اللوائية املدن والقرى واألبنية تنظيم جلنة
والقرى واألبنية تنظيم املدن بلجنة تعرف جلنة لواء محافظة كل في يشكل -١- املادة ٨

يلي: اللوائية تتألف ممن
للجنة. رئيسا ويكون املتصرف أو احملافظ أ-

األلوية. مراكز في العام واملدعي والقدس عمان العام في النائب ب-
أو احملافظة. اللواء في العامة األشغال وزارة ممثل ج-

املركزية. والقرى املدن تنظيم ممثل دائرة د-
أو احملافظة. اللواء في مدير الصحة ه-

بها. تتعلق التي األمور في  النظر التنظيم احمللية حني للجنة ممثل و-
فيكون األصوات تساوت وإذا أعضاء أربعة من اللجنة لهذه القانوني النصاب -يؤلف ٢

مرجح. صوت أو ثان صوت للرئيس
يلي: ما اللوائية والقرى املدن تنظيم جلنة واجبات -تشمل ٣

الهيكلية. التنظيم مخططات على املوافقة أ-
والهيكلية اإلقليمية مخططات التنظيم على التي تقدم االعتراضات النظر في ب-



األعلى. التنظيم مجلس إلى بذلك تواصيها ورفع منطقتها في والتفصيلية
احمللية في منطقتها تنظيم املدن جلان قرار ضد إليها يقدم  استئناف أي في النظر ج-

أن ترفع احمللية للجنة فيحق اللجنتان إذا اختلفت أنه غير نهائيا. ذلك بشأن قرارها ويكون
نهائيا. ذلك قراره بشأن ويكون األعلى مجلس التنظيم إلى االختالف هذا

حسب احمللية اللجنة سلطات اللواء جلنة التنفيذ حيثما متارس وإخطارات األوامر إصدار د-
القانون.

اللجنة جميع صالحيات ومهام صالحياتها ومهامها إلى باإلضافة اللواء جلنة -متارس ٤
بلجنة فيه املؤلفة اللواء ضمن اإلقليمية والقرى الواقعة التنظيم منطقة بشأن احمللية

املذكورة. اللواء

احمللية جلنة تنظيم املدن
تنسيب املدير على وبناء األعلى التنظيم مجلس توصية مبقتضى للوزير يجوز -١-أ ٩ املادة

لواء أو محافظة مركز أي هذا القانون يقضي باعتبار منطقة أحكام مبقتضى يصدر أمرا أن
احمللية اللجنة هو املنطقة تلك بلدية مجلس يكون األمر هذا مثل صدر فإذا تنظيم. منطقة

املذكورة. منطقة التنظيم للتنظيم واألبنية في
يصدر أن تنسيب املدير على وبناء األعلى التنظيم مجلس توصية مبقتضى للوزير ب- يجوز
- األولوية مراكز مناطق عدا - أية منطقة يقضي باعتبار القانون هذا أحكام مبقتضى أمرا

منطقة من قسم على أو بلدية منطقة على تشمل تلك املنطقة فإذا كانت منطقة تنظيم
التنظيم منطقة في واألبنية للتنظيم احمللية اللجنة هو البلدية تلك مجلس بلدية يكون

الشأن. ذلك في اللواء جلنة إليه رفعته طلب بناء على ذلك الوزير بخالف أوعز إذا إال املذكورة،
يصدر أن تنسيب املدير على وبناء األعلى التنظيم مجلس توصية مبقتضى للوزير ج- يجوز

منطقة على تشتمل تنظيم منطقة أي باعتبار يقضي القانون هذا أحكام مبقتضى أمرا
التنظيم هو جلنة القروي الس ذلك ويكون قروي مجلس منطقة من قسم أو قروي مجلس
إليه رفعته طلب على ذلك بناء بخالف إذا أوعز الوزير املذكور إال منطقة التنظيم في احمللية

املنطقة. في تلك الشأن اللواء بذلك جلنة
البلدية جلنة مجلس اعتبار بعدم يقضي أمرا القانون هذا أحكام مبقتضى الوزير أصدر إذا د-أ-
ممن احمللية واألبنية التنظيم جلنة تتألف فعندئذ التنظيم املذكورة ملنطقة محلية للتنظيم

يلي-
للجنة. رئيسا ويكون للمنطقة اإلداري -احلاكم ١

البلدية. -رئيس ٢
البلدية. مجلس يسميه -شخص ٣

اللواء. جلنة -شخص تسميه ٤
الصحة. وزارة -ممثل ٥

دائرة التنظيم. مهندس) أو مهندس كان للبلدية (إن البلدية -مهندس ٦
جلنة الس القروي بعدم اعتبار يقضي القانون هذا أحكام مبقتضى أمرا الوزير أصدر إذا ب-

يلي- ممن احمللية جلنة التنظيم تتألف املذكورة فعندئذ التنظيم ملنطقة احمللية التنظيم
للجنة. رئيسا ويكون اإلداري -احلاكم ١

احمللي. الس -رئيس ٢
احمللي. الس يسميه -شخص ٣

اللواء. جلنة متسيه -شخص ٤
الصحة. وزارة -ممثل ٥

التنظيم. دائرة مهندس أو مهندس) للمجلس كان (إن احمللي مهندس الس
للجنة القانوني النصاب آخر يكون قانون أي أو البلديات قانون  في ورد عما بالرغم هـ-

صوب ثاني أو صوت للرئيس يكون األصوات تساوت وإذا من نصف األعضاء زائد واحد احمللية



مرجع.
عن مسؤوال ويكون اللجنة سكرتيرا الدائرة مهندسي أو البلدية مهندسي أحد يعني و-

اللجنة. وقرارات وقائع وحفظ تدوين
لتأمني تنفيذه التدابير الضرورية جميع القانون هذا ألحكام وفقا احمللية اللجنة -تتخذ ٢

صدر أنه يعتبر صدر، أو نظام أي مشروع مقرر وأحكام أي أو هذا القانون أحكام ومراعاة
كذلك. ويكون من واجباتها مبقتضاه،

لذلك الفنية املساعدة تطلب أن ولها والتفصيلية الهيكلية التنظيم مخططات حتضير أ-
دائرة التنظيم. من

املقررة. التنظيم مخططات حسب التقسيم مخططات على التصديق ب-
وفقا للقانون. واألبنية اإلعمار رخص إصدار ج-

للشروط مطابقتها من والتأكد منطقتها ضمن واإلنشاءات اإلعمار أعمال مراقبة د-
القانون. هذا وأحكام املرخصة

وتأمني تنفيذها. التنفيذ إخطارات إصدار ه-
عليها املنصوص األمور وسائر تنسيقها وتوسيع الطرق أو وهدمها األبنية إنشاء تنظيم و-

أحكام هذا القانون. في
البلدية مجلس هي املادة هذه مبقتضى تنظيم منطقة ألية احمللية اللجنة كانت إذا -أ- ٣

املذكورة منطقة التنظيم في ذلك الس املنطقة، ميارس تلك في القائم القروي أو الس
الرسوم أو األموال وتدفع القانون هذا مبقتضى للجنة احمللية اولة الصالحيات جميع

التي الس القروي، وتدفع املصاريف أو البلدية صندوق إلى احمللية للجنة الدفع الواجبة
املذكورة يقع منطقة التنظيم من الصندوق، وإن كان قسم من ذلك الشأن هذا في تنفق

احلال. حسبما تكون القروي الس أو منطقة البلدية منطقة خارج
مجلس هي املادة هذه مبقتضى مؤلفة تنظيم منطقة ألية احمللية اللجنة تكن لم إذا ب-
يبسط تعليمات يصدر أن للوزير يجوز املنطقة تلك في القائم أو الس القروي البدلية

اولة لها الصالحيات ممارستها في تبعها أن احمللية اللجنة على التي ينبغي الطريق فيها
التي تنطوي الصيغة العامة للوزير بصرة خاصة ودون إجحاف القانون ويجوز مبقتضى هذا

الرسوم أو األموال حتصيل كيفية تبني تعليمات يصدر عليها الصالحية اآلنفة الذكر أن
حترزها أرض ملكية أية إناطة وكيفية تنفقها التي دفع املصاريف وطريقة للجنة املستحقة

الصالحيات. تلك ممارستها سياق في
ال القرى التي لتنظيم الالزمة اإلجراءات اتخاذ األعلى التنظيم مجلس بتوصية للوزير -يجوز ٤

لتأمني ذلك. الترتيبات ووضع قروي مجلس بها يوجد

املشتركة التنظيم جلان
من واألبنية ألية منطقة للتنظيم مشتركة بتأليف جلنة أن يأمر للوزير يجوز -١- املادة ١٠

على بناء أو اإلقليمية احمللية التنظيم من مناطق أكثر أو منطقتني تشتمل على التي املناطق
ملا يلي- وفقا املشتركة اللجنة هذه املدير وتؤلف تنسيب

الواقعة اللجنة احمللية أعضاء من األقل على واحد عضو من املشتركة احمللية اللجنة أ- تؤلف
أو أشخاص شخص أي إلى باإلضافة التنظيم مناطق من منطقة لكل املنطقة تلك في

اخلبرة. أو االختصاص ذوي من الوزير آخرين يعينهم
اللوائية اللجنة أعضاء من األقل على عضو واحد من تؤلف اللجنة اللوائية املشتركة ب-

أو إلى أي شخص باإلضافة التنظيم مناطق من منطقة لكل املنطقة كل في الواقعة
اخلبرة. أو االختصاص من ذوي يعينهم الوزير قد أشخاص آخرين

اللوائية. احمللية و/أو اللجنة ومسؤوليات صالحيات جميع املشتركة باللجنة -يناط ٢
كلتا احلالتني. في املشتركة اللجنة الوزير رئيس -يعني ٣



االجراءات القانونية في احلضور
أن لوائية أو محلية جلنة ألنه يجوز آخر تشريع أو قانون أي في ورد -بالرغم عما ١١ املادة

أي قانونية إجراءات في أية عنها تنيب ويجوز لها أن محكمة أمام أية وحتضر الدعاوى تقيم
دعوى أو إجراءات أية بِشأن خاصا تفويضا أو عاما تفويضا بإعطائه إما موظفيها من موظف

تلك اللجنة تصدره األصول بقرار حسب مفوض آخر شخص أي عنها أن تنيب أو خاصة
أنها مبلغة املوظف لهذا تبلغ التي األخرى املستندات أو األوامر أو وتعتبر مذكرات احلضور

اللوائية. أو احمللية للجنة

احلالية التنظيم سلطات
والقرى املدن تنظيم قانون مبقتضى العاملة التنظيمية السلطات جميع - تبقى ١٢ املادة

يعاد إلى أن التنفيذ قائمة موضع القانون هذا فيه يوضع الذي الوقت ١٩٥٥ في واألبنية لسنة
القانون. هذا وفقا ألحكام تشكيلها

الثاني الفصل
التنظيم مناطق

تنظيم منطقة منطقة أية إعتبار
أن املدير وتنسيب األعلى التنظيم مجلس توصية على بناء للوزير ١- يجوز ١٣-أ- املادة

ويعلق الرسمية اجلريدة في األمر منطقة تنظيم وينشر هذا أنها منطقة يأمر باعتبار أية
من أو قسم بلدية منطقة على تشمل املنطقة كانت اللوائية، وإذا التنظيم جلنة مكتب في
هذا األمر منطقة مجلس محلي، يعلن من قسم أو أو منطقة مجلس محلي منطقة بلدية

من يوما عشر خمسة بعد التنفيذ موضع ويوضع احمللي البلدي أو دائرة الس كذلك في
آخر. إذا عني تاريخ إال الرسمية اجلريدة في نشره تاريخ

األمر الصادر في احلدود وتذكر هذه اطط على التنظيم حدود منطقة املدير -يظهر ٢
األمر. هذا مع اطط املادة ويعلق هذه من األولى الفقرة مبقتضى

األول احلقل املناطق املدرجة في من منطقة تنظيم فإن كل القانون هذا في ورد عما -بالرغم ٣
احلقل في املدرجة باألوامر مناطق تنظيم أعلنت قد القانون التي بهذا امللحق اجلدول من

أنها مناطق القانون بهذا العمل عند بدء تعتبر منطقة منها كل إزاء اجلدول هذا من الثاني
املادة. هذه من مبقتضى بأمر الوزير تنظيم مؤلفة

أمر يلغي أي أو يعلن أن وتنسيب املدير األعلى التنظيم مجلس بتوصية من للوزير -يجوز ٤
منطقة يلغي أية يعدل أو أو يوسع أن يجوز له املذكورة كما في اجلدول الواردة األوامر من

القانون. هذا من هذا الفصل أعلنت مبوجب تنظيم

الثالث الفصل
التنظيم مخططات

التنظيمي املسح
طوبوغرافيا مخطط تنظيم تنظيم، بتحضير أي مخطط البدء قبل يجب -١- ١٤ املادة

مثل في شمولها واألمور املترتب للمنطقة، الراهنة احلالة بيان يجب كما للمنطقة أساسي
يلي:- كما هي املسح هذا



الخ..) واجليولوجية الطبوغرافية (األوضاع املوقع وصف أ-
والرطوبة). والرياح واألمطار والغيوم احلرارة املناخ (درجة ب-

اإلعماري للمنطقة. التطور تاريخ ج-
(... الخ والصناعي والزراعي السكني والتجاري (االستعمال األراضي استعمال د-

األراضي. ملكية ه-
قيمة األراضي. و-

والكهرباء). وااري (املياه العامة خدمات املصالح ز-
(.. حركة السير الخ وحجم واملطارات احلديدية والسكك (الطرق النقل ح- وسائل

الخ...) الالسلكي، الهاتف، (البرق، املواصالت ط-
واملباني التنزه وأماكن السينما دور احلوانيت، أماكن العبادة، (املدارس، العامة املرافق ي-

احلكومية).
حيث من السكان توزيع العمل، أنواع األعمار، من حيث السكان نسبة (اجلنس، ك- السكان

الدخل). واردات
الخ..) واحليوانية والبشرية واالقتصادية (الطبيعية املوجودة الثروات ل-

العالقة. ذات أخرى مواضيع أية م-
التنظيم جلان تقدم أن على املطلوبة الدراسات وكافة املسح أعمال الدائرة بجميع -تقوم ٢
ومساحني معلومات من منها يطلب ما بتقدمي املمكنة املساعدات جميع واحمللية اللوائية

ممكنة. أخرى مساعدة وأية

االقليمية التنظيم مخططات
تدعو حيثما بها، اخلاصة التعليمات مع اإلقليمية التنظيم ١٥-حتضر مخططات  املادة

مع اخلرائط واملواد عن املسح اطط بتقرير هذا مثل ويدعم قبل الدائرة من احلاجة،
ومراحل اإلقليم لذلك اإلعمار لبرنامج الرئيسية اخلطوط لبيان األخرى الالزمة اإليضاحية

الهيكلية اططات عليه تبنى التي األساس اططات أن تكون هذه ويتوجب تنفيذها.
التالية:- األمور تتناول أن يجب كما احمللية

اجلديدة. املدن والقرى مواقع أ-
احلالية. والقرى املدن منو تقييد أو توسيع ب-

السيارات. مبيت وكراجات واملشاغل واملستودعات املعامل وتشمل الصناعة ج-
ضمن والكراجات السيارات ومواقف واخلاصة العامة املكاتب وتشمل واإلدارة التجارة د-

األرض. قطعة
والكثافة األرض مبساحة قطع تتعلق تعليمات على وتشتمل السكنية املناطق ه-

األربعة. للجهات بالنسبة األرض على األبنية وتوقيع واإلنارة وجتميع والتهوية واالرتدادات
العبادة وقاعات االجتماعات وأماكن واملدارس واحلوانيت األسواق وتشمل العامة املرافق و-
اخلدمات تأدية املطلوب لعدد السكان بالنسبة واملنتزهات دور السينما واملسارح العامة

لهم.
يلي: ما على وتشمل اإلشراف األخرى واملنشآت املباني ز-

واألبعاد. واالرتفاعات املساحة - أوال
الطوابق. ومساحة واالرتدادات البناء خطوط - ثانيا

استعمال األبنية. وطبيعة غاية - ثالثا
واألسيجة. واألسوار األبنية في املستعملة البناء مواد وأنواع وألوان تصميم - رابعا

إنشاؤها. ميكن التي األبنية عدد - خامسا
رخصة عنها. على احلصول املتوجب األعمال - سادسا

بناية. كل في السكن شقق - عدد سابعا
أو البناء. الشقق التي تشتمل عليها الغرف عدد - ثامنا
ماء األمطار. جلمع آبار أو بصهاريج املباني تزويد - تاسعا



اجلوية. الغازات ضد املالجئ عاشرا -
السيارات. ملبيت خاصة أماكن - عشر حادي

واملناطق البساتني واألراضي الزراعية املنطقة وتشمل جتميل واخلاصة العامة الساحات ح-
واملناجم. واحملاجر واملقابر األرض واخلالء وساحات الطبيعة حفظ وأماكن واملنتزهان احلرجية
قيمة له القدمية مما والبقايا والتحف واإلنشاءات واألبنية والكهوف على املواقع احملافظة ط-

أو معمارية. أو تاريخية أثرية
واجلوية واملواقف واملائية احلديدية والسكك البرية الطرق وتشمل املواصالت وسائل ي-

. السيارات العامة
ك- الطرق وتشمل -

العامة. املرور حقوق وتعيني احملفوظة األراضي - أوال
العامة واخلاصة. حقوق املرور وحتويل وإغالق احلالية الطرق وحتويل إغالق - ثانيا

في الطرق احلالية. تغييرات وإحداث اجلديدة الطرق - إنشاء ثالثا
ويشمل ) منها واخلروج إليها وتسويتها وإنشاؤها والوصول وعرضها رابعا - خطوط الطرق
اجلديدة ذلك في سواء وأبعادها العامة الطريق وطبيعة إليها واخلروج منها) الوصول تقييد

منها. والقدمية
والعبارات واجلسور طرق وحتسينها كإنشاء األرصفة أية بإنشاء املتعلقة األشغال خامسا -

والزراعة واملقاعد الصناعية واإلنارة واملالجئ واحلواجز والتسييج األمطار مياه ومصارف
بتخومها. أو الطرق مثل هذه على واألشجار والشجيرات واألغراس احلشائش على واحملافظة

والالسلكية. والهاتفية التلغرافية وتشمل املواصالت ل-
ااري واملصارف والتصرف وخطو والكهرباء املياه خدمات وتشمل العامة املصالح خدمات م-

واإلنارة. والقوى واملسالخ بالنفايات

اإلقليمية التنظيم مخططات نشر
إقليمية تنظيم باعتبار أية منطقة، منطقة األمر صدور بعد املدير على -يترتب املادة ١٦

تاريخ هذا من تتجاوز السنتني ال مدة وخالل واحمللية اللوائية التنظيم مع جلان وبعد التشاور
هذه ويودع اإلقليمي التنظيم مخططات املعنية للوائية التنظيم جلنة إلى يقدم أن األمر

عليه االطالع ويباح التنظيم اللوائية جلنة مكتب في به اخلاصة مع التعليمات اطط
الرسمية اجلريدة في املذكور مخطط التنظيم إعالن إيداع وينشر األمر، يهمه ومن جلميع
اللوائية التنظيم جلنة مكتب شهرين في ملدة اإلعالن هذا ويعرض محليتني وفي جريدتني

احمللية. جلان التنظيم مكاتب كافة وفي

االقليمي االعمار مخطط على االعتراض
لهم مصلحة ممن أهلية أو رسمية مؤسسة أو سلطة وألية يجوز ألي شخص -١٧-١ املادة
جلنة تنظيم رئيس إلى معنونة اإلقليمي التنظيم مخطط على اعتراضاتهم تقدمي ذلك في

مدة أية خالل أو املذكور اإلقليمي إيداع مخطط التنظيم من شهرين مدة خالل اللوائية املدن
إيضاحية مبخططات أمكن حيثما االعتراضات املقدمة وتدعم اإليداع. إعالن في تذكر أخرى

ثبوتية. ووثائق
ترى إرادتها دعوة من ولها مبحض قدم إليها اعتراض في كل تنظيم املدن باللواء جلنة ٢ -تنظر

بشأن تواصيها باللواء املدن تنظيم جلنة وترفع نظرهم وجهة لبيان االعتراض من مقدمي
األعلى. مجلس التنظيم االعتراضات إلى هذه

التنفيذ موضع اإلقليمي ووضعه تصديق مخطط اإلعمار
ويحق اللوائية املدن تنظيم جلنة تواصي األعلى في مجلس التنظيم ينظر -١- ١٨ املادة

ويكون موضع التنفيذ ووضعه تعديل بدون أو بتعديل اطط املوافقة على إرادته له مبحض



نهائيا. ذلك في قراره
ينشر التنفيذ موضع ووضعه اإلقليمي التنظيم مخطط األعلى التنظيم مجلس أقر -إذا ٢

التنظيم جلنة مكتب في ويعرض محليتني وجريدتني الرسمية اجلريدة في بذلك إعالن
القرار هذا في من التاريخ الذي يعني نافذا ويعتبر احمللية التنظيم جلان مكاتب وفي اللوائية

موضع اإلعمار بوضع مخطط مخطط اإلعمار لنفاذ يعني تاريخا لم إذا أنه ذلك في ويشترط
الرسمية. باجلريدة نشره تاريخ من يوما عشر خمسة مضي التنفيذ بعد

التنظيم جلنة إلى االعتراضات املقدمة في النظر بعد األعلى التنظيم مجلس قرر -إذا ٣
املشروع إيداع إعالن يعيد لفه أن اإلقليمي التنظيم مخطط تعديالت على إدخال اللوائية

ويعرض هذا محليتني جريدتني وفي الرسمية اجلريدة في االعتراضات لقبول واحد شهر ملدة
اإلجراءات وتتبع احمللية، التنظيم جلان ومكاتب جلنة التنظيم اللوائية على مكتب اإليداع

جلنة قبل من بها والنظر االعتراضات تقدمي بشأن أعاله (١٧) املادة في املنصوص عليها
املقدمة إليها. االعتراضات بشأن تواصيها تقدمي عليها التي اللوائية التنظيم

مبحض إرادته له ويحق اللوائية جلنة التنظيم تواصي األعلى في مجلس التنظيم -ينظر ٤
ذلك في قراره أو بدون تعديل ويكون بتعديل اطط ووضعه موضع التنفيذ على املوافقة

في ويعرض محليتني جريدتني وفي الرسمية اجلريدة في هذا بقراره إعالن وينشر نهائيا
نافذا ويعتبر احمللية. والسلطات التنظيم مكاتب جلان وفي اللوائية التنظيم جلنة مكتب

مخطط لنفاذ تاريخا الوزير يعني لم إذا أنه ذلك في ويشترط الوزير يعينه التاريخ الذي في
اإلعالن نشر تاريخ عشر يوما من خمسة مضي بعد اطط موضع التنفيذ يوضع اإلعمار

الرسمية. اجلريدة في
مقدمي إلى األعلى مجلس التنظيم قرار اللوائية بإبالغ املدن تنظيم جلنة -تقوم ٥

اإلقليمي. اإلعمار مخطط على االعتراضات

الهيكلية التنظيم مخططات
تشمل أن ويتوجب اململكة للمدن في الهيكلية مخططات التنظيم تنظيم -١٩-١ املادة
أخرى وضعية أية وعن املسح تقرير عن وعلى على تعليمات التنظيم الهيكلية مخططات
الهيكلي وعن التنظيم مخطط منطقة في استعمال األراضي أنواع إجمالي بشكل يبني

اإلعمار. أوجه مختلف تنفيذ ومراحل باتمع والنهوض طريق تطور الوضع االقتصادي
التالية:- الهيكلي األمور التنظيم أن يتناول مخطط -يجب ٢

وحتويل احلي في ذلك املوجودة وتعبيد الطرق طرق جديدة وإنشاء الطرق مواقع حتديد أ-
املرور وحقوق احملفوظة لها األراضي وتعيني عرضها وتعيني وإقفالها اجتاهها وتوسيعها

ذلك وتعيني وتقييد منها واخلروج إليها والدخول وتوسيعها وحتسينها الطرق وإنشاء العامة
العامة. وأبعادها الطرق طبيعة

وإنشاءات التنقية. واملصارف العامة فيها ااري مبا الصرف مجاري ب-
املياه. مشروع ج-

احلرف بعض تعاطي أو حظر تعاطي يجوز األبنية التي املواقع أو أو املناطق حتديد د-
غايات ألية أو التحريج أو الزراعة أو للسكن بالكلية بها بتحفظ والتي فيها والصناعات

أخرى.
والفسحة واالرتدادات عليها البناء يجوز التي األرض مساحة بشأن وقيود شروط فرض ه-
من منطقة أية يسمح بإقامتها في الذي املباني ونوع وارتفاع املباني، حلو تركها الواجب

بالتخصيص. منطقة أية في أو املناطق
احملتفظ الطبيعية واملناطق للساحات العمومية واخلصوصية اصصة األراضي حتديد و-

احلرجية واملناطق الزراعية األراضي املنطقة وجتميل أخرى عامة غايات ألية اصصة أو بها
واملناجم. واحملاجر واملقابر واخلالء والساحات واملنتزهات

ومحطات احلديد سكك ومحطات واملرافئ كموقع للمطارات واملباني االحتفاظ بأرض ز-
واملدارس واملباني العامة السيارات ومواقف السيارات مبيت الباصات وكراجات



أخرى. عمومية خدمات ألية واملستشفيات أو
يلي: ما مراقبة وتشمل األخرى واملنشآت ج- املباني

واألبعاد واالرتفاعات - املساحة أوال
الطوابق. ومساحة واالرتدادات البناء خطوط - ثانيا

استعمال البناء. وطبيعة غاية - ثالثا
واألسيجة. واألسوار األبنية في املستعملة البناء مواد وأنواع وألوان تصميم - رابعا

إنشاؤها. اجلائز األبنية - عدد خامسا
رخصة عنها. على احلصول املتوجب األعمال - سادسا

بناية. كل في السكن شقق - عدد سابعا
أو البناء. الشقة تشتمل عليها أن التي يجوز الغرف عدد - ثامنا

مياه األمطار. جلمع أو آبار املباني بصهاريج تزويد - تاسعا
اجلوية. الغازان ضد املالجئ عاشرا -

السيارات. ملبيت خاصة أماكن - عشر حادي
واألٍسوار. اخلارجية واألدراج والبروازات والشرفات البالكني - عشر ثاني

السيارات وإصالح مبيت وكراجات واملستودعات واملشاغل املعامل وتشمل الصناعة ط-
مياثلها. وما والبالد والنجارة احلدادة وورش

األرض. ضمن قطعة السيارات ومواقف واخلاصة العامة املكاتب وتشمل واإلدارة التجارة ي-
األرض مبساحة تتعلق التي واألحكام والتعليمات األنظمة وتشمل واإلدارة التجارة ك-

على األبنية وتوقيع والتجميع واإلنارة والتهوية واالرتدادات والكثافة عليها البناء - وموضع
األربع. بالنسبة للجهات األرض

العبادة وقاعات االجتماعات وأماكن واملدارس واحلوانيت األسواق وتشمل العامة املرافق ل-
املطلوب بالنسبة لعدد السكان ذلك كل واملنتزهات ودور السينما اللهو ودور واملساح العامة

لهم. اخلدمات هذه تأدية
أو أثرية أو تاريخية قيمة له واملوجودات والبقايا مما واألبنية والكهوف املواقع على احملافظة م-

معمارية.
سلطة أو مجاورة بناية أو أرض مالك أية مينح بأن بناية أو أرض أي مالك على التزام فرض ن-

املعلقة الطرق أو مياه األمطار املياه أو مجاري أنابيب أو أو املصارف للمجاري املرور حق محلية
اإلنفقا. أو

منح احمللية اللجنة رفض من جراء املتضررون األشخاص التي يقدمها االستئنافات س-
أو موافقتها منح تتطلب التي من املسائل أية مسألة بشأن توصيتها تقدمي أو موافقتها

القانون. هذا مبقتضى توصيتها تقدمي
إسكان مشاريع أو مبشروع تضطلع التي النقابات أو اجلمعيات أو الشركات املوافقة على ع-

ذكرها. اآلنف مبشاريع اإلسكان حني القيام العمل بها يترتب التي والشروط
احلالية. املقابر وإغالق ومراقبتها املقابر على واإلشراف االحتفاظ بأراضي كمقابر ف-

أو احلكومة باسم غاية أو ألية للساحات العامة للطرق أو احملتفظ بها األراضي تسجيل ص-
أخرى. محلية سلطة أية أو محلي مجلس أو بلدية مجلس أي باسم

وإعادة تخطيطها التنظيم مقتضيات املتنافية مع أو واملزدحمة القدمية األحياء إزالة ق-
في البناء إصدار رخص ملنع خاصة شروط وفرض وتنظيمها وحتسينها إنشائها وكيفية

املذكورة. املناطق

الهيكلي التنظيم مخطط ايداع
جلنة من بقرار به اخلاصة التعليمات مع الهيكلي التنظيم -يودع مخطط املادة ٢٠

في اإليداع إعالن احمللية وينشر املدن تنظيم جلنة على توصية من بناء اللوائية التنظيم
إعالن تاريخ من شهرين ملدة اإلعالن هذا ويعرض محليتني جريدتني الرسمية وفي اجلريدة

اإليداع حيثما إعالن ويبلغ احمللية املدن تنظيم جلنة في مكتب الرسمية اجلريدة في إيداعه



باملشروع. املشمولة األراضي أصحاب إلى أمكن

الهيكلي التنظيم مخطط على االعتراضات
لهم ممن أو أهلية مؤسسة رسمية أو وألي سلطة  شخص ألي يجوز -١- ٢١ املادة

معنونة الهيكلي التنظيم مخطط أو اعتراضاتهم على اقتراحاتهم تقدمي ذلك في مصلحة
اإليداع باجلريدة إعالن نشر تاريخ من شهرين مدة التنظيم احمللية خالل جلنة رئيس إلى
أو االقتراحات وتدعم االعتراضات إعالن اإليداع في تذكر أخرى مدة أية خالل أو الرسمية

ووثائق ثبوتية. إيضاحية مبخططات حيثما أمكن املقدمة
جلنة إلى بشأنه تواصيها يقدم إليها وترفع كل اعتراض جلنة التنظيم احمللية في ٢ -تنظر

اللوائية. التنظيم
احمللية التنظيم مع تواصي جلنة املقدمة االعتراضات اللوائية في املدن تنظيم جلنة ٣ -تنظر

نظرهم وجهة االعتراضات لالستماع إلى مقدمي من ترى من دعوة إرادتها مبحض ولها عليها
عنها، ونظر بتقرير مرفقة االقتراحات أو االعتراضات األعلى التنظيم مجلس إلى وترسل

جوابا بواسطة اللجنة احمللية املعترض اعتراض مبفرده ويبلغ كل في األعلى التنظيم مجلس
مخطط على تعديل إدخال االقتراحات وإما أو االعتراض رفض إما متضمنا على اعتراضه

االقتراح. أو االعتراض تقدمي أثر التنظيم على
الهيكلي التنظيمي مخطط على املوافقة إرادته مبحض األعلى التنظيم لس -يحق ٤
نشر يعيد أن التعديل له في حالة ويجوز تعديل بتعديل أو بدون التنفيذ موضع ووضعه

وفي اجلريدة الرسمية في وينشر نهائيا ذلك في قراره ويكون لالعتراض شهر ملدة املشروع
نافذا التنظيم مخطط ويعتبر واحمللية اللوائية اللجان في مكاتب ويعرض محليتني جريدتني

الرسمية. اإلعالن باجلريدة نشر تاريخ من يوما عشر خمسة مضي بعد

الهيكلية التنظيم مخططات على التصديق املؤقت
التنظيم مخططات املؤقت على التصديق صالحية األعلى التنظيم لس -١- ٢٢ املادة

مخطط يعتبر احلالة هذه وفي أن ذلك مناسبا منها إذا اعتبر جزء أي على أو كلها الهيكلية
تنظيم مخطط الصفة بهذه عليه صدق منه جزء أي ويعتبر كما كله املذكور التنظيم

وينشر إعالن هذا القانون من (٤ الفقرة املادة (٢١) التنفيذ مبقتضى موضع أعد ووضع هيكلي
نشره. ملفعول مبجرد نافذا ويعتبر الرسمية باجلريدة املؤقت بالتصديق -

إيداع الهيكلي التنظيم مخطط على املؤقت من التصديق واحدة خالل سنة -يترتب ٢
اإلجراءات ذات عليه تطبق مت القانون ٢٠ من هذا املادة مبقتضى أحكام اطط الهيكلي

فيها والنظر االعتراضات واالقتراحات بتقدمي يتعلق فيما منه ٢١ املادة في عليها املنصوص
التنفيذ. موضع اطط وضع إلى

التفصيلي التنظيم مخطط
مخطط تنظيم ينظم للمدن الهيكلية التنظيم مخططات إقرار بعد -١- املادة ٢٣

الهيكلية. التنظيم مخططات من اتلفة تفصيلي لألقسام
تفصيلي لهذه املدن هيكلي تنظيم مخطط يحضر القرى أو الصغيرة املدن حالة -في ٢

والقرى.

أرض ألية تفصيلي تنظيم تعد مشروع األوقات أن من أي وقت في احمللية للجنة -أ- يجوز ٣
اقترحه جميع مشروع أي تطبيق على أو أن توافق لها التابعة التنظيم منطقة واقعة في

بعد إال املشروع بذلك يعمل وال تعديل دون أو تعديله بعد منهم فريق أو أي األرض تلك مالكي
التعديالت فيه جتر لم ما املوافقة عليه ترفض أن لها يجوز التي اللواء جلنة مبوافقة اقترانه

تستصوبها. التي الشروط بشأنه وتراعى



مشروع يتعلق بأي فيما اللوائية واللجنة احمللية اللجنة نظر وجهتي اختالف حالة في ب-
يكون التنظيم األعلى الذي مجلس إلى املشروع يحال الفقرة السابقة مبوجب قدم تفصيلي

نهائيا. قراره
وكافة الزما، ذلك كان إذا فيما املسح على تقريرا التفصيلي التنظيم مخطط -يتضمن ٤

الالزمة. األخرى الوصفية واألمور اططات
(١٩) الفقرة املادة املدرجة في األمور التفصيلي على التنظيم يشتمل مخطط أن -يجوز ٥

األمور التالية:- على خاص بشكل يشتمل أن يجب كما القانون هذا من الثانية
ودور السينما االجتماع وقاعات العبادة وأماكن واملدارس واألسواق احلوانيت مواقع تعيني أ-

واملنتزهات.
ومحطات الباصات احلديدية السكك السيارات ومحطات ومواقف مواقع الطرق تعيني ب-

واخلاصة. العامة واملرافق واخلاصة العامة والسيارات
وطول األرض ملساحة واحلد األدنى والشكل واالرتدادات البناء وخطوط األبنية مواقع تعيني ج-
اخلاصة. ذات االستعماالت األبنية ومواقع األرض قطعة والكراجات داخل األمامية واجهتهم

كالتصميم املعمارية من الناحية والقيود الرقابة تفرض عليها التي املناطق تعيني د-
إنشائها. في املستعملة املواد وأنواع لألبنية واملظهر اخلارجي

دائمة. بصورة االعمار والتطوير فيها يحظر التي املناطق تعيني ه-
التالية:- كاألمور إجباريا استمالكها املنوي مواقع األرض تعيني و-

أو ملصلحة احلكومة ملصلحة أجل استغاللها اطط من على مخصصة أرض أية أوال -
العامة. أو للمنافع احمللية اسلة

أو إلعادة إعمارها أو الواسع مخطط التنظيم محددة على منطقة ضمن تقع أرض أية - ثانيا
توزيع. إعادة إلى حتتاج أية منطقة املنطقة أو مجاورة لتلك أرض أية

خاضعة لالستمالك اإلجباري تأمينا احمللية املدن تنظيم جلنة برأي هي أخرى أرض أية - ثالثا
اطط. في املبنية ألغراض الستعمالها

للتنظيم احمللية اللجنة ترى منطقة أية التفصيلي التنظيم مخطط على يبني أن -يجوز ٦
أجل من إعادة تنظيم إلى أو تنظيم إلى كليا حاجة في أنها اللوائية جلنة التنظيم ومبوافقة

التالية: الغايات
سوء تنظيمها. أو بليها أسس حديثة بسبب قدمها أو على إعادة تخطيطها أ-

والصناعات. السكان مواقع تغيير بقصد ب-
اطط. على املبينة الغايات من غاية أية بقصد حتقيق ج-

جلنة رأي من كان أجل االستمالك اإلجباري إذا أرض من أية التنظيم مخطط على تعني -ال ٧
سبع مدة خالل ينفذ سوف ال االستمالك هذا إن اللوائية التنظيم وجلنة تنظيم املدن احمللية

هذا اطط. تصديق تاريخ سنوات من
األرض قطعة املدن احمللية تنظيم جلنة تستملك سبع سنوات ولم مدة ٨ -إذا انقضت

تنظيم جلنة يطالب أن خطي بإشعار األرض لصاحب فيحق لالستمالك اإلجباري اصصة
فاقدة اإلجباري االستمالك لهذا اصصة األرض وتصبح إليه األرض بإعادة احمللية املدن

احمللية اللجنة تعدها ولم اإلشعار ذلك تاريخ من أشهر ستة مدة انقضت إذا الصفة لهذه
ألصحابها.

وتنفيذه لالعتراض وإيداعه التفصيلي التنظيم مخطط اقرار
بشأن هذا القانون من (٢٠) املادة في عليها اإلجراءات املنصوص بذات تتبع -١- ٢٤ املادة

لالعتراض. املشروع إيداع
مشروع بأي املشمولة األخرى األمالك أو األبنية أو في األراضي املصلحة ذوي جلميع -يجوز ٢
أخرى صفة بأية أو األمالك أصحاب من بصفتهم سواء القانون هذا من (٢٣) مبقتضى املادة

اإلعالن نشر تاريخ من احمللية خالل شهرين اللجنة مكتب إلى عليه اعتراضاتهم يقدموا أن
خاصة. حالة أية في اللواء جلنة املدة تعينها خالل أو املشروع ذلك بإيداع الرسمية باجلريدة



جلنة وتنظر عنها مرفقة بتقرير اللواء جلنة إلى االعتراضات جميع احمللية اللجنة -ترسل ٣
اعتراضه جوابا على احمللية اللجنة بواسطة املعترض وتبلغ مبفردة اعتراض كل في اللواء

تقدمي االعتراض ويجوز على أثر على املشروع إدخال تعديل وإما االعتراض رفض إما متضمنا
شهر واحد. ملدة املشروع إيداع نشر طلب الشأن هذا اللواء في للجنة

تقر التفصيلي أن املشروع على لتقدمي االعتراض املعينة املدة مرور بعد اللواء للجنة -يجوز ٤
التنفيذ. موضع املشروع وضع

ينشر هذه املادة من (٤) الفقرة التنفيذ مبقتضى وضع املشروع موضع جلنة اللواء أقرت ٥ -إذا
املشروع يشمل كان إذا البلدية دائرة من ويعد وفي جريدتني الرسمية اجلريدة بذلك في إعالن

مجلس منطقة يشمل على املشروع كان إذا احمللي الس دائرة بلدية وفي منطقة على
يشمل على ال املشروع إذا كان العمومية اإلعالنات عادة فيه تعلق الذي املكان محلي أو في

جلنة إجازتها كما واخلرائط املشروع من نسخ وتودع محلي مجلس أو منطقة بلدية منطقة
لذوي الشأن. عليها االطالع يباح حيث اللجنة احمللية مكتب في اللواء

تعني أنه لم في ذلك ويشترط اللواء جلنة الذي في التاريخ التنفيذ موضع املشروع -يوضع ٦
خمسة عشر مضي بعد موضع التنفيذ املشروع يوضع املشروع لنفاذ اللواء تاريخيا جلنة

احمللية. اللجنة لدى مكتب بإيداعه الرسمية اجلريدة في إعالن نشر تاريخ من يوميا

التنظيم مخطط تعديل
إعادة النظر من املدير احمللية اللجنة من بتوصية اللوائية التنظيم تطلب جلنة -١- ٢٥ املادة
مرة وجدت إن الالزمة التعديالت أو اإلضافات إجراء أجل من مقرر هيكلي إعمار مخطط أي في
جلنة إلى الالزم ويقدم تقريره املسح املدير بعمل عشر سنوات ويقوم في كل األقل على واحدة

على املشروع. إدخالها يرى التي اإلضافات أو بشأن التعديالت اللوائية التنظيم
جلنة محلية أية من قبل تفصيلي تنظيم مشروع وضع بضرورة اقتنعت جلنة اللواء -إذا ٢

بإعداد ذلك احمللية تلك اللجنة تكلف أن لها يجوز منطقة التنظيم ضمن واقعة أرض ألية
مبوافقتها. اقترانه حالة في هو ضروري لتنفيذه بكل ما والقيام إليها وتقدميه املشروع

هذه املادة ألحكام وفقا بذلك تكليفها بعد املشروع تقدمي عن احمللية تخلفت اللجنة ٣ -إذا
املشروع تعد الوزير أن مبوافقة اللواء للجنة يجوز اللواء جلنة حتددها التي املدة خالل وفي

الغايات املقصودة بجميع إيفاء املشروع ذلك ويعتبر املدن تنظيم دائرة بواسطة التفصيلي
احمللية. أعدته اللجنة تفصيلي مشروع القانون أنه هذا من

إلبداء إلى اللجنة احمللية املادة هذه مبوجب املعد املشروع من اللواء نسخا -ترسل جلنة ٤
يحال ومن ثم نسخ املشروع استالمها تاريخ من يوما عشر خمسة خالل بشأنه مطالعتها
أو توافق أن لها يجوز التي األعلى التنظيم مجلس إلى احمللية مطالعات اللجنة مع املشروع

بشأنه. الشروط تستصوب من ما تضع تعدله أو أن أن أو املوافقة عليه ترفض أن
إيداع وإقرار بشأن القانون هذا من املادة (٢٤) في املنصوص عليها اإلجراءات ذات -تتبع ٥

املشروع. وتنفيذ

التنظيم املعدل تصديق مخطط
مخططات إقرار بعد الضرورية التغييرات إجراء بعد املتبعة اإلجراءات -تتخذ ذات ٢٦ املادة

موضع اطط وضع إلى االعتراضات في نظر إلى نشر من والتفصيلية الهيكلية اإلعمار
منها. لكل املتبعة لإلجراءات تنظيم وفقا ألي مخطط تعديل أي إقرار عند التنفيذ

التنظيم وشروط احكام
والشروط األحكام وتعتبر هذه وشروط بأحكام تنظيم مخطط يرفق كل -أ-١ ٢٧ املادة

واألنظمة لألحكام مسايرة تكون أن ويراعى في وضعها التنظيم مخطط من ال يتجزأ جزءا
املقررة. النموذجية



أهداف لتحقيق ضرورية أنها التي تعتبر األمور أمر من أي والشروط على األحكام -تشتمل ٢
التالية:- األمور وخاصة املدن تنظيم وشؤون التنظيم مخطط

التنظيمية. الرقابة في واإلجراءات اإلدارة - أوال
استعمال األراضي. مناطق درجات وتصنيف األراضي تصنيف استعماالت - ثانيا

وخطوط البناء. الشوارع - ثالثا
ارتفاع األبنية. - رابعا

عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة ملساحة األرض. خامسا -
الطبيعية. واإلنارة األبنية حول - املساحات والساحات سادسا

استعماله. وطبيعة البناء ملساحة السيارات بالنسبة مواقف - سابعا
أو اإلفراز. والتقسيم السكنية الكثافة - ثامنا

ويشمل: األبنية إنشاء ب-
البناء. رقابة في واإلجراءات - اإلدارة أوال

والتهوية. واإلنارة الداخلية احتياجات املساحات - ثانيا
والرطوبة. لألحوال اجلوية واملقاومة املتانة - ثالثا

مياه األمطار. جمع وصهاريج واآلبار واألمور الصحية ااري - رابعا
وزراعتها. وجتميلها األراضي تنسيق - خامسا

اخلارجية. واألدراج والشرفات والبروزات البلكونات - سابعا
وتشمل: البناء موقع في األشغال ج-

التشييد. أثناء الناس حياة على احملافظة - أوال
التشييد. أثناء العمال حياة على - احملافظة ثانيا

والشوارع. - احملافظة على األرصفة ثالثا
إزالة األنقاض. - رابعا

مخططات تقسيم األراضي
أية أن يقسم شخص ألي يجوز ال آخر تشريع أو قانون أي في ورد مما املادة ٢٨ -١- على الرغم

تقل قطع إلى تنظيم منطقة في واقعة ألرض تقسيم أي األراضي سجل أو سجل في أرض
وافق عليه تقسيم مخطط إال مبقتضى متيرية دومنات عشرة عن منها قطعة أية مساحة

بشأنها يجري وكل تسجيل تنظيم منطقة في واقعة ألرض تقسيم وكل احمللية اللجنة
وأن طاملا ال أم مقرر تنظيم مشروع هنالك أكان سواء باطال يعتبر املادة خالفا ألحكام هذه

بهذا اتصة للجنة القرارات الصادرة عن جميع منطقة تنظيمية وتعتبر معتبرة املنطقة
الطعن. طرق من طريق ألي خاضعة وغير الصدد قطعية

طط مطابقا أن يكون يجب تنظيم منطقة في واقعة أرض تقسيم بشأن مخطط -كل ٢
للطعن. قابل وغير املنطقة لتلك املصدق الفصيلي التنظيم

اطط نظم هذا أجلها من التي األرض قطعة حدود التقسيم على مخطط يبني أن -يجب ٣
هذه األرض فيها تقع للمنطقة التي التفصيلي التنظيم على مخطط املقررة الطرق وكذلك
املدن تنظيم تطلبها جلنة قد أخرى أمور وأية املتساوية االرتفاعات وخطوط املقترحة والطرق

املقرر التفصيلي طط اإلعمار التقسيم مخطط مطابقة من التثبيت أجل من احمللية
من (٢٣) من املادة اخلامسة الفقرة في عليها واملنصوص املدرجة األمور كافة ذلك ويشمل

القانون. هذا
عليه ويترتب تنظيم مقرر مخطط عليها ينطبق منطقة في واقعة أية أرض ملالك -يجوز ٤
مبخطط في اإلشعار املذكورة املدة خالل اللجنة يزود أن اللجنة احمللية بإشعار كلفته ما إذا
امتناع مالك حالة في أنه ذلك في ويشترط عليها. موافقتها أجل من األرض لتلك تقسيم

تعهد ملن أن لها باإلشعار يجوز خالل املدة املقررة احمللية اللجنة طلب تنفيذ عن أرض أية
كافة وتستوفى نفقته املالك على املطلوب مخطط التقسيم بتحضير يقوم أن تشاء

البلدية. ضرائب تستوفى فيها التي بنفس الطريقة احلالة هذه مثل في والتكاليف الرسوم



طريق على واقعة التقسيم على مخطط املبينة القسائم من قسيمة كل تكون -يترتب أن ٥
احمللية. موافقة اللجنة مقترح ينال أو مقرر

من خالية مبنية أو أرض بتقسيم أية يسمح ال قانون آخر أي في ورد عما النظر -بغض ٦
بها. الواقعة املنطقة تنظيم أحكام بشكل يخالف البناء

التقسيم مخططات تصديق
املدن تنظيم جلنة إلى تصديقها أجل من التقسيم مخططات كافة تقدم -١- ٢٩ املادة

احمللية.
لكتابة اإلجراءات احمللية اللجنة تتخذ تقسيم مخطط على احمللية وافقت اللجنة -إذا ٢
مخطط التنظيم وفق هو التقسيم أن يفيد رئيسها من موقع األولى الصفحة على بيان
مخطط بها األرض التي يتعلق املنطقة الواقعة فيها على ينطبق الذي املقرر التفصيلي

تسجيل مأمور على ويترتب بعدئذ احمللية اللجنة عليه وافقت قد التقسيم وأن التقسيم
في عليه املوافق التقسيم يسجل األرض أن تلك مالك يقدمه طلب على بناء األراضي

األراضي. سجالت

التقسيم مخططات تعديل
أرض أية إلى مالك إرسالها إشعارا احمللية بعد املدن تنظيم للجنة يجوز -١- ٣٠ املادة

العمل مبخطط أو إيقاف تعديل على بعزمها فيه تعلمه مخطط تقسيم أي يتعلق بها
خالل املالك إليها يقدمه اعتراض أي في نظرت قد تكون أن وبعد إلغائه أو املذكور التقسيم

املذكور أو التقسيم مبخطط العمل توقف أو تعدل أن بذلك، تاريخ إشعاره من واحد شهر
تلغيه.

ألغته مبقتضى أو به أوقفت العمل التقسيم و احمللية مخطط جلنة التنظيم عدلت -إذا ٢
تسجيل األراضي كتابا دائرة مأمور إلى ترسل أن عليها يترتب املادة هذه من (١) الفقرة

يتخذ أن الكتاب حني استالمه ذلك املأمور هذا على ويترتب رئيسها موقعا من الشأن بذلك
األراضي. سجالت في إلدراج القيود املقتضاه الالزمة التدابير

بناء ال تصلح إلقامة وبذلك الشكل منتظمة غير أراض قطع أو أرض قطعة وجدت -إذا ٣
عدم احمللية للجنة فيحق به األدنى املسموح احلد من أقل مساحتها كانت أو عليها مناسب

املالكني أو باالتفاق مع بنفسها تقوم سواء وأن املذكورة صاحلة للبناء األراضي اعتبار قطع
طط مطابقا يكون جميعها األراضي تقسيم لتلك مخطط بعمل ااورين واملالكني

من على طلب تسجيل األراضي بناء مأمور على بعدئذ املقرر ويترتب التفصيلي التنظيم
التقسيم يسجل أن األرض مالكو أو مالك يقدمه طلب أو رئيسها من موقع احمللية اللجنة

على تسوية وجتري إذا وجدت فيما القدمية التسجيالت يلغي وأن األراضي سجالت في
املالكني. بني أساسه

املناطق بعض إلزاميا تخطط أن احمللية للجنة
اللواء بإعادة تخطيط قرارا مبوافقة جلنة تتخذ أن آلخر حني من للجنة يجوز -٣١ -١ املادة

بإعادة أو ينطبق عليها مقرر تنظيمي مخطط ألي وفقا تخطيطها يجر منطقة لم أية
يعد لم أنه إال تنظيم مقرر، طط وفقا خططت قد في األصل كانت منطقة أية تخطيط
تنظيم مخطط ألي وفقا املذكورة أو منطقة اإلعمار على أدخل تعديل ألي تخطيطها وفقا

بتحضير تقوم أن عليها يترتب القرار هذا مثل فإذا اتخذت اللجنة احمللية عنه، به استعيض
(يشار أراضي قطع تخصيص يتناوله فيما يتناول املذكورة للمنطقة تنظيم مخطط

أو منفردين املنطقة تلك في أراضي ميلكون الذين اجلديدة) جلميع بالقطع يلي فيما إيها
شكلها بسبب تكون التي األصلية) بالقطع يلي فيما األراضي هذه (ويشار إلى مجتمعني

أدخل الذي التعديل أو اطط املقرر لذلك مطابقة آخر سبب ألي أو مساحتها أو موقعها أو



أقرب ما ميكن على احلال، وتقع تكون حسبما عنه به استعيض الذي اطط املقرر أو عليه
قسم اقتطاع أي قبل القطع تلك لهم خصصت الذين للمالكني األصلية القطع في جوار
املعنية الغايات من غاية ألية من مساحتها تتجاوز نسبة االقتطاع (٣٠٪) ال أن منها على
موع ما ميكن بأقرب مساحتها مجموع في ومساوية واالستمالك التقسيم في قانوني

اجلديدة األراضي قطع لهم الذين خصصت للمالكني العائدة اجلديدة القطع مساحة
باسمه وتسجيلها خصصت لهم الذين األصلية القطع مالكي بأسماء أو مالك باسم

اإلمكان في يصبح فيما املذكور باإلضافة إلى االقتطاع األراضي سجالت في وبأسمائهم
املنطقة). تلك تخطيط إعادة

االعتراضات إيداع في القانون هذا من (٢٤) في املادة عليها املنصوص اإلجراءات -تتبع ذات ٢
التنفيذ. موضع ووضعه اطط إقرار والنظر في

االف االستعمال ملدة األعلى احلد
مخططات من مخطط وضع أي بعد آلخر حني من احمللية يجوز للجنة -١- املادة ٣٢

ذلك اللوائية جلنة التنظيم منها إذا طلبت عليها، فيما ويترتب موضع التنفيذ، التنظيم
استعماال املذكور اطط يتناولها املنطقة التي في الواقعة بجميع األبنية قائمة تعد أن

جلنة مبوافقة تقرر اطط، وأن تنفيذ بسبب االفة من األبنية تعتبر التي مخالفا أو
باحلد بعد فيما إليها (ويشار األعلى للمدة احلد املادة هذه بأحكام عمال اللوائية، التنظيم
أو مخالفة كأبنية األبنية تلك استعمال بقاء فيها يجوز التي االف) األعلى لالستعمال

عشر سنوات. املدة هذه تتجاوز ال أن على حسب مقتضى احلال كأبنية مخالفة بقائها
في احمللية اللجنة تشرع هذه املادة من (١) الفقرة في املشار إليها القائمة إعداد -لدى ٢

القائمة اخذه في األبنية املدرجة بناية من لكل االف االستعمال األعلية ملدة تعيني احلد
يلي:- ما في ذلك ملا الظروف جميع بعني االعتبار

لقدمها وحالتها. بالنظر قائمة  بناية كل فيها تبقى أن  يحتمل التي املدة  أ-
منها. إيراد اقتصادي وجني اقتصاديا البناية استثمار فيها ميكن التي املدة ب-

وماهيته. االف االستعمال مدى ج-
لها اولة بالصالحية عمال اللوائية التنظيم جلنة مبوافقة احمللية اللجنة عينت -إذا ٣

في املدرجة االف من األبنية البناء لبقاء مدة أقصى املادة هذه (٢) من مبقتضى الفقرة
من التفصيلية التنظيم في مخططات املتبعة األصول القائمة تلك على تسري القائمة
تفصيليا، مخططا كانت لو كما التنفيذ موضع ذلك وضع إلى االعتراضات ونظر في نشر

ملدة األعلى عينت احلد قد جلنة التنظيم اللوائية أن ينشر في كل إعالن يذكر أن وينبغي
باإلضافة احمللية اللجنة وعلى القائمة املدرجة في تلك األبنية بشأن االف االستعمال

تتعلق التي املعلومات تلك القائمة في ورد اسمه مالك كتابي كل بإشعار أن تبلغ ذلك إلى
مبلكه.

وفاقا ألحكام املقررة األبنية من بناية ألية االف االستعمال ملدة األعلى احلد انقضاء -بعد ٤
وجه على استعماال مخالفا املستعملة البناية وتغير االف االستعمال املادة يبطل هذه

مالك تلك إلى تعويض يدفع وال احلال مقتضى حسب أو تزال تهدم أو مطابقة فيه تصبح
احلال. وفقا ملقتضى إزالتها هدمها أو أو تغييرها استعمالها أو بسبب إبطال البناية

وبعد إذا رأت ذلك ضروريا للجنة احمللية يحق املادة هذه من (٤) الفقرة في ورد الرغم مما ٥ -على
االستعمال ملدة احلد األعلى انقضاء املالك قبل تبلغ أن اللواء جلنة تفويض من على احلصول

استعمال إليه بإبطال توعز كتابيا إشعارا الفقرة هذه ألحكام املذكورة وفاقا للبناية االف
احلال حسب مقتضى إزالتها أو هدمها أو البناية تلك وتغيير مخالفا استعماال البناية تلك

يؤخذ غير أنه تعويض على احلصول له املذكور يحق اإليعاز راعى املالك تلك مقتضيات وإذا
تغير أن بد االفة كان ال البناية أن وهو الواقع األمر التعويض تقرير مقدار عند االعتبار بعني
استعماال فيها باستعمالها سمح التي للمدة األعلى احلد تتجاوز ال مدة في أو تزال تهدم أو

التعويض. دفع دون مخالفا



األماكن غير في وصناعاتهم حرفهم مزاولة والصناعات احلرف ألصحاب يجوز -ال ٣٣ املادة
التنظيمية املقررة. واألحكام املشاريع وفق والصناعات احلرف لتلك اصصة

الرابع الفصل
واألبنية التنظيم رخص

الرخص منح
به عمل يتطلب القيام في املعلنة التنظيم مناطق ضمن يجوز املشروع ١- ال -٣٤ املادة

استعماال يتطلب أو استعمالها أرض أية إعمار أو يجوز تنظيم وال رخصة على احلصول
االستعمال أو التنظيم أو اإلعمار أو العمل بذلك رخصة إلى أن تصدر رخصة على احلصول

مبوجبه الصادرة واألنظمة القانون لهذا مطابقة كانت إذا إال الرخصة مثل هذه وال متنح
والتعليمات التي واألحكام التقسيم طط أو والتفصيلي التنظيم الهيكلي ومخطط

منها. يتجزأ ال تشكل جزاء
منطقة أعلنت أنها منطقة في يقام لبناء إنشاء أو إعمار ألرض يخضع أي أن -يترتب ٢

ويشترط والبناء التنظيم على رقابة مؤقتة إعماري، إلى مخطط تصديق قبل ولكن تنظيم
التشييد أو اإلعمار أن اللوائية، التنظيم رأي جلنة تؤمن حسب أن املؤقتة الرقابة هذه في
أو وضعه اجلاري التنظيم مخطط وأهداف وأحكام يتعارض ال احلال، تكون كيفما املقترح

املستقبل. في سيوضع الذي
منطقة أعلنت أنها منطقة في يقام لبناء إنشاء أو تنظيم ألرض يخضع أي أن -يترتب ٣

التنظيم والبناء ويحق على مؤقتة رقابة إلى إعماري مخطط لها لم يحضر تنظيم ولكن
ألي السنة تزيد على ال ملدة رخصة أي عدم منع أن تقرر اللواء جلنة مبوافقة احمللية للجنة

بتحضير مخطط املسؤولة التنظيم سلطات خالله تقوم املذكورة في املنطقة إعمار
لها. التنظيم

يلي- ما القانون (إعمار) في هذا كلمة -تشمل ٤
هدمه. تعديله أو أو أو توسيعه فيه أحداث تغيير أو بناء إنشاء أي أ-

ذلك أكان (سواء باستعمالها املسموح الغايات غير واألرض لغاية األبنية استعمال ب-
مقرر مخطط إعمار مبقتضى خاصة) منطقة في واقعة األرض أو البناية ألن بالتخصيص أو

وتشمل األرض أو البناية بشأن تلك صادرة رخصة أية ومبقتضى أو األرض تلك البناية تناول
األرض. أو للبناء القائم االستعمال تغيير كذلك

وحفر الترشيح. الترسيب وحفر واملصارف ااري إنشاء ج-
والتعبئة. والردم احلفريات د-

أخرى أعمال وأية التعدين وأعمال هندسي عمل وأي الطرق واألسوار واألسيجة إنشاء ه-
سطحها. باطن األرض أو على في أكانت سواء

الطراشة ذلك ويشمل األبنية اخلارجية تتناول مظهر التي واألعمال اإلنشاءات جميع و-
الدهان.

موجودة. بالوعة في بناية أو مغسلة أو مجلى أو حمام أو مرحاض تركيب ز-
األبنية القائمة. في الكهربائية املصاعد تركيب ح-

الصناعية. والتدفئة امليكانيكية التهوية ط-
إعمار ال أن كلمة إال الدعاية بقصد عرض البناء من أي جزء أو طريق أو أرض أي استعمال ي-

التالية. األمور تشمل
البناء. داخل اإلنشائية والتحسني غير الصيانة أعمال أ-

هذه كانت إذا أية طريق حتسني أو صيانة تتطلبها الطرق سلطة قبل من أعمال أية ب- إجراء
األعمال ضمن حدود تلك الطريق.

أو تصليح مراقبة أو الغاية منها حكومية أو محلية سلطة قبل أية من أية عمال إجراء ج-



أي قطع ذلك في مبا أخرى أجهزة أية أو أرضية أسالك أو أنابيب متديدات مجاري أو أية جتديد
الغاية. هذه أجل من أرض أية أو شارع

لذلك. اصصة زراعية في املناطق غاية أرض من أجل استعمال أية د-

طلبات الرخص
بناء عملية أية أو إجراء أرض أية أو إعمار تنظيم في شخص يرغب كل -على ٣٥ املادة

جلنة إلى على رخصة يتقدم بطلب للحصول على رخصة أن احلصول إجراؤها يتطلب
واألحكام وفقا لألنظمة احلال تكون حسبما اتصة التنظيم إلى جلنة أو احمللية التنظيم

القانون. هذا مبوجب املوضوعة والشروط

االستئنافات
حمللية اللجنة رفض أو ترخيص لغيره إصدار جراء من من تضرر لكل يجوز -١- ٣٦ املادة

أي على تصديق يتطلبه احلصول بناء أو عملية إجراء أرض أو أو تنظيم إعمار رخصة إصدار
مبوجب عليه وافقت أنها أو القانون هذا مبقتضى وضعت أحكام أو شروط أو نظام أو أمر

فيجوز بحقوقه يجحف اللجنة آخر أن قرار متضرر الطالب أو أي رأي من وكان معينة، شروط
أن منحها رفض تاريخ تبليغه من واحد شهر خالل احمللية اللجنة إلى يطلب أن حينئذ له

مشفوعا املذكورة اللجنة الطلب إلى يحال ثم ومن التنظيم اللوائية جلنة إلى طلبه حتيل
خاضع وغير قطعيا الشأن هذا اللوائية في اللجنة ويكون قرار احمللية مبطالعات اللجنة

اختلفت وإذا احمللية، اللجنة لقرار مؤيدا اللواء جلنة قرار إذا جاء الطعن طرق من طريق ألي
شهر األعلى خالل التنظيم مجلس على اخلالف عرض طلب للجنة احمللية يحق اللجنتان

ويكون قرار مجلس التنظيم األعلى قطعيا. جلنة اللواء قرار تبليغها تاريخ من واحد
على يوافقوا - أوال يوافق ال أعضائها من أعضاء ثالثة ألي أو احمللية لرئيس اللجنة -يجوز ٢

إلى يطلبوا أو يطلب أن رخصة على للحصول قدم طلب بشأن اللجنة احمللية تتخذه أي قرار
من تاريخ عشر يوما أربعة خالل اللواء الطلب إلى جلنة ذلك إحالة املذكورة احمللية اللجنة
الطلب منح بشأن اللواء جلنة تصدره الذي القرار ويكون بشأنه احمللية اللجنة قرار صدور

طرق الطعن. من طريق ألي خاضع وغير قطعيا رفضه أو املذكور على الوجه إليها احملال
أجل احلصول من ضمن اختصاصاتها التنظيم اللوائية جلنة إلى بطلب شخص تقدم -إذا ٣

يتطلب أي على تصديق احلصول بناء أو عملية إجراء أرض أو أو تنظيم إلعمال رخصة على
اللوائية التنظيم جلنة ورفعت القانون هذا مبقتضى وضعت شروط أحكام أو أو نظام أو أمر

رأي وكان من شروط معينة مبوجب عليه وافقت أنها أو املطلوب أو التصديق الترخيص
إلى له حينئذ أن يطلب فيجوز بحقوقه يجحف اللجنة قرار أن أو أي متضرر آخر الطالب

مجلس إلى طلبه حتيل أن منحها رفض تاريخ تبليغه من واحد شهر خالل اللوائية اللجنة
ويكون لالزمة باملطالعات مشفوعا الس املذكور إلى يحال الطلب ثم ومن التنظيم األعلى

الطعن. طرق من طريق ألي خاضع غير قراره قطعيا

القيود تخفيف
منتظمة الشكل غير األرض كانت إذا احمللية، املدن وتنظيم األبنية للجنة -يجوز ٣٧ املادة
أي أن تخفف تنظيم جديد، إعمار أو مخطط جراء من تضررت تأثرت أو االنحدار أو أو شديدة

وأوامر أو وتشاريع أنظمة أية أو إعمار مخطط أي به يقضي الذي البناء خط عدا قيد فيها
القانون. مبقتضى هذا صدرت أنها اعتبرت أو تعليمات صدرت

وإخطارات التنفيذ واألبنية مراقبة اإلعمار إجراءات
أي أرض أو إنشاء أن تعمير اللوائية التنظيم للجنة أن احمللية للجنة تبني -١- إذا املادة ٣٨



واألوامر والتعليمات لألنظمة خالفا أو الرخصة خالفا ملضمون أو رخصة بدون جرى بناء أي
اللجنة املعنية تصدر فعندها مقرر إعمار و/أو تنظيم مخطط ألي خالف أو املفعول السارية

ومعلم واملتعهد وشاغلها املالك لذلك تنفيذ إخطار عنها مفوض موظف أي أو رئيسها أو
البناء.

التنظيم فللجنة ومضللة كافية معلومات استناد إلى وبناء أرض إلعمار رخصة صدرت -إذا ٢
الرخصة مبوجب جرى البناء أو إعمار أي يعتبر وعندها تقرر بطالنها أن الرخصة أصدرت التي
اللجنة إشعار بقرار ويرسل املادة هذه من إيفاء باملقصود ترخيص جرى بدون أنه بطلت التي

باإلجراءات يتعلق فيما املادة هذه أحكام وتطبق باسمه صدرت الذي الشخص إلى هذا
واألبنية. ملراقبة اإلعمار الالزمة

خالفا أو رخصة بدون جرى نوع اإلعمار الذي يذكر فيه املادة أن هذه مبقتضى صدر إخطار -إذا ٣
الشروط فيه تذكر اإلعمار كما مخططات أو التعليمات أو األوامر أو األنظمة أو للرخصة

اتخاذها اخلطوات الواجب على احلال مقتضى حسب يشتمل اإلخطار أن ويجوز تطبق التي
كانت كما إعادة األرض التبليغ ألجل يوما من تاريخ عشر تتجاوز خمسة ال معينة مدة خالل

ويجب أن الشروط أو التعليمات األوامر أو أو لألنظمة ذلك مطابقة تأمني أو التعمير قبل
عن لتوقف األشغال أو أو أوتغيير البناء هدم أو طلب إزالة على خاص بشكل اإلخطار يشمل

وتشييد البناء. اإلعمار عملية في االستمرار عن والتوقف تلك األرض استعمال
أجل من اإلخطار في املعينة املدة اإلخطار خالل إليه أو املرسل الرخصة حامل تقدم ٤ -إذا

احلصول على إذن:-
وترخيصها. اإلخطار بشأنها صدر التي واألبنية واألشغال اإلعمار على لإلبقاء أ-

اإلخطار. بشأنها صدر األرض التي استعمال في لالستمرار ب-
املقررة التنظيم ومخططات والتشاريع األنظمة ضوء على املقدم الطلب في اللجنة تنظر
مفعول أمر يظل أن يشترط اإلخطار غير أنه ذلك تنفيذ بطل املطلوب اإلذن منح قررت فإذا

ترخيص أو الرخصة إصدار قررت اللجنة إذا املفعول إال ساري بناء عملية استمرار توقيف
اإلعمار

التي أصدرت أخطار التنظيم جلنة على يترتب آخر تشريع أو قانون أي في مما ورد الرغم -على ٥
الطلب برفض قرارها تبليغ بعد أو املعينة باإلخطار املدة انتهاء عقب إزالة االفة التنفيذ
أو عمالها بواسطة إما املوقع إلى تدخل ويحق لها أن أعاله الرابعة الفقرة مبقتضى املقدم

التالية:- احلاالت و/أو التنظيم في األبنية مخالفات إلزالة بواسطة متعهد
األبنية. وأنظمة وشروطه وأحكامه التنظيم املقرر مخطط على والتعدي التجاوز أ-
الطوابق. وعدد واالرتفاع والكثافة ناحية االرتدادات الرخصة من شروط مخالفة ب-

الترسيب والترشيح وحفر والصرف ااري بخطوط يتعلق فيما الرخصة شروط مخالفة ج-
والتهوية واإلنارة.

تصدعه. أو سقوطه يخشى إنشائيا ضعيف البناء أن د-
عليها. متجاوزا متعديا أو األمالك العامة أو أو البلدية أو الدولة ضمن أمالك واقع البناء أن ه-

التنظيم. ومخططات والشروط واألحكام لألنظمة مخالفا كان إذا بدون رخصة البناء و-
الطعن. طريق من طريق قطعيا وغير خاضع ألي اإلخطار -يعتبر ٦

لتنفيذ اإلجراءات باتخاذ احملددة املدة خالل اإلخطار الصادر بحقه الشخص يقم لم ٧ -إذا
أن ينيبه من أو مقتضى احلال حسب املتصرف أو احملافظ أو احمللية اللجنة مضمونه فلرئيس

في أنفقت التي املصاريف وحتصل اإلخطار مضمون وينفذ البناء ذلك أو األرض تلك إلى يدخل
احلكومية. أو البلدية الضرائب فيه بالشكل الذي حتصل األرض من صاحب ذلك تنفيذ سبيل
قضى إذا األرض أية في أية بناية إنشاء أو اإلعمار إقامة عن حاال قضى اإلخطار بالتوقف -إذا ٨

بإجراء يتعلق فيما أرض أو أية استعمال عدم أو باستعمال فيما يتعلق باتخاذ اإلجراءات
القائم بالتعمير األرض مالك إلى اإلخطار يبلغ بإجرائها سمح أخرى عليها أو عملية أية

ارتكب أنه منهم بدوره واحد كل يعتبر اإلخطار مضمون وإذا خولف البناء معلم إلى أو فيها
حالة وفي االفة، األبنية وإزالة دينار العشرين عن تقل ال بغرامة لدى إدانته ويعاقب جرما
الذي األول اليوم يلي كل يوم عن دنانير اخلمسة عن تقل ال بغرامة يغرم باالفة االستمرار



فيه قرار اإلدانة. صدر
عملية في االستمرار يوقف التنفيذ السابقة فإن إخطار الفقرة في ورد ما -مع مراعاة ٩

الشرطة. بواسطة فورا وينفذ البناء
لألرض صدور اإلخطار املالك عند الشخص ذلك وكان ما شخص إخطارا إلى صدر -إذا ١٠

يغرم فعندئذ املعينة املدة خالل اإلخطار ينفذ لم الشخص هذا أن إال إلخطار هذا بها املتعلق
وبإزالة ما دينار املائتي تتجاوز ال دينارا عشرين عن ال تقل بغرامة إدانته لدى الشخص هذا

تقل احلكم بغرامة ال صدور بعد باالفة االستمرار وبحالة باإلخطار دمه أو إزالته على نص
أو الواحد الشهر عن تقل ال ملدة باحلبس أو احلكم صدور يلي يوم كل عن دنانير خمسة عن

معا. العقوبتني بكلتا
أنه املادة هذه مبوجب اإلخطار في الواردة اإلجراءات املتخذ بحقه الشخص أن تبني -إذا ١١

اللجنة كتابه بذلك وأخطر املسجل املالك يعد لم اإلخطار هذا في احملدودة املدة انتهاء وقبل
حسبما باإلخطار املعينة املدة انتهاء أيام من ثالثة اللوائية قبل التنظيم أو جلنة احمللية

في دخل العقار الذي الشخص استدعاء احملكمة إلى يطلب أن له فعندئذ يحق احلال يكون
ملكيته.

يثبت أن األصلي املالك واستطاع بعد لم تنفذ اإلخطار في املطلوبة اإلجراءات أن تبني ١٢ -إذا
فعندئذ األمر بواقع أعلمه وأنه اجلديد املالك هو جزئيا أو كليا تنفيذها عدم املسؤول عن أن

إليه. وجه قد التنفيذ إخطار وكأن وتعتبر اجلديد املالك هذا إلى االفة توجه
هذا مبوجب مخالف لشخص تنفيذ إخطار إصدار عدم جراء من تضرر من لكل -يحق ١٣

احمللية اللجنة تصدر لم اإلخطار وإذا هذا مثل إصدار احمللية اللجنة أن يطلب إلى القانون
مثل إصدار اللوائية من اللجنة الطلب املذكور للمتضرر يحق أيام عشرة خالل اإلخطار هذا

اإلجراءات جميع به ويتبع احمللية اللجنة صدر من كأنه اإلخطار هذا اإلخطار ويعتبر هذا
القانون. هذا في عليها املنصوص

االخطارات فعالية استمرار
يتعلق: فيما كان ذلك سواء اإلخطار في ورد ما وتنفيذ التقيد إن -١- املادة ٣٩

أعمال. أو أية بناء أي أو تغيير بهدم أ-
لألرض. أي استعمال عن  بالتوقف ب-

باإلخطار. وردت أخرى متطلبات بأية ج-
اإلخطار - فعالية يلغى ال

بشأنها الصادر اإلخطار في ورد تنفيذا ملا غيرت أو هدمت كانت قد أية بناية بناء أعيد -إذا ٢
اجلديدة. األشغال أو البناية لتلك بالنسبة سارية املفعول ذلك اإلخطار تبقى فعالية

هدمت قد كانت بإنشاءات وقام عاد أو أو تصليح بناء أرض أية بإعمار وقام الشخص عاد -إذا ٣
أو هدم أجلها من التي مراعاة املتطلبات اإلخطار دون في الواردة للمتطلبات وغيرت تنفيذا

دينارا عشرين عن تقل وال دينار املائتي تتجاوز إدانته بغرامة ال لدى يعاقب األصلي اإلعمار غير
دون القيام باتخاذ احلكم صدور يلي يوم كل عن دنانير خلمسة عن تقل ال إضافية وبغرامة

السابقة. املادة في اإلجراءات املطلوبة نفس بحقه ويتخذ باإلخطار املطلوبة اإلجراءات



الفصل اخلامس
اإلعمار مراقبة وإخطارات أوامر

واملتنزهات واألراضي واحلدائق األشجار على احملافظة
احلرجية

اختصاصه حسبما اللوائية ضمن التنظيم واللجنة احمللية للجنة يجوز -١- ٤٠ املادة
األشجار على احملافظة من أجل مناسبا ذلك إذا وجدت الزراعية مع وزارة بالتعاون تكون احلال

هذا القانون في إليه يشار أمرا تصدر املشجرة بأن أو واألراضي احلرجية واحلدائق واملنتزهات
هو كما أراضي حرجية أو أشجار أو زينة غرسة أية بصدد واألزهار على األشجار احملافظة بأمر
وبوجه خاص منطقة أية في أو احلدائق أو املنتزهات او الطرق جوانب مزروعة على باألمر مبني

التالية:- األمور من أي على األمر ينص أن يجوز
في عليها منصوص استثناءات هنالك تكن وإبادتها (ما لم األزهار أو األشجار قطع عدم أ-

متنح أن اتصة التنظيم للجان ولكن يحق اتصة التنظيم جلنة مبوافقة إال املذكور) األمر
ضمن شروط معينة. األشجار لقطع تراخيص

بترخيص. قطعت أشجارها حرجية منطقة من أي جزء غرس إعادة ب-
هذا القانون. من الرابع الواردة في الفصل األمور من أمر تطبيق وتنفيذ أي كيفية ج-

في اللوائية كل التنظيم أو جلنة املدن احمللية تنظيم جلنة قبل من الالزمة التعويضات دفع د-
جراء من له تعويض أي أو عن باملالك حلق ضرر أي عن املبينة باألمر احلاالت باستثناء منطقته

املعينة. الشروط مبقتضى الترخيص األمر أو منح مبقتضى املطلوب رفض الترخيص
التالية:- اإلجراءات تتخذ الزينة األشجار أو أغراس على أمر احملافظة -قبل إصدار ٢

األمر. هذا يتناولهم الذين املعنيني األرض وشاغلي ملالكي واحد شهر ملدة إشعار إصدار أ-
املالكني - إلى املقترح باألمر يتعلق فيما والعرائض املقدمة االعتراضات في النظر ب-

األمر. هذا يتناولها التي األرض ومشغلي
موضوع األرض ومشغلي املالكني إلى املفعول ساري يصبح عندما األمر من نسخ إبالغ ج-

األمر.
ساري الزينة أغراس أو األِشجار على احملافظة أمر أن اتصة للجنة التنظيم ظهر -إذا ٣

دون التقيد مؤقت كأمر املذكور األمر أن تصدر لها فيحق ومبجرد إصداره املفعول حاال
باالعتراضات بالنظر يتعلق فيما املادة هذه من الثانية في الفقرة الواردة باإلجراءات -

وأعيد سبق إذا إال إصداره تاريخ من أشهر ستة بعد األمر املؤقت هذا مفعول ويقف والعرائض
الثانية الفقرة في املطلوبة اإلجراءات تنفيذ بعد تعديل بدون أو بتعديل دائمي إصداره كأمر

املذكورة.
وجودها خطرا. يشكل التي تلك أو أو امليتة على األشجار التالفة احملافظة أمر يسري ٤ -ال

ارتكب جرما يعاقب يعتبر أنه األشجار على احملافظة باألمر أهمل أو شخص أي خالف -إذا ٥
املستمرة االفة دينار وفي حالة املاية وال تتجاوز دنانير خمسة عن تقل بغرامة ال لدى إدانته

احلكم. صدور يلي عن كل يوم دنانير ثالثة عن تقل ال إضافية بغرامة يغرم

الدعاية مراقبة إعالنات
وضع يكون احلال حسبما أو اللوائية احمللية للجنة جلوز املادة ألحكام هذه وفقا -٤١ -١ املادة

هذه ملثل الدعائية ويجوز والوسائل واألشياء اإلعالن عرض تقييد وتنظيم أجل من تعليمات
يلي: ما أن تنص على التعليمات

تنفيذ وطريقة عرضها ومواقع الدعائية والوسائل اإلعالنات ومظهر وأنواع أبعاد حتديد أ-
ذلك.



رخصة. على للحصول الطلبات تقدمي أصول ب-
وطريقة إصدارها. الرخصة منوذج تعيني ج-

بإزالة املفوضني موظفيها ألحد اتصة أو لرئيسها أو التنظيم للجنة السلطة د- تخويل
املرخصة. والشروط للتعليمات خالفا املعروضة الدعائية والوسائل اإلعالنات

هذه صدور قبل موجودة تكون التي الدعاية ووسائل اإلعالنات بشأن أحكام ه- وضع
واستعمالها. بقائها مدة حتديد فيه تتناول التعليمات

الرسمية. باجلريدة التعليمات تنشر هذه و-
والتعليمات للرخصة خالفا أو رخصة دون مؤسسة أو شركة أية شخص أو قام أي -إذا ٢

عن تقل وال دينار املاية تتجاوز ال بغرامة إدانته ويغرم جرما ارتكب أنه بعرض أية دعاية يعتبر
يوم يلي عن كل دنانير ثالثة عن تقل ال يغرم بغرامة االفة استمرار حالة وفي خمسة دنانير

احلكم. صدور
بعرض قام أنه الشخص املادة يعتبر من هذه الفقرة (٢) في املقصودة بالغاية -إيفاء ٣

اإلعالنات والدعاية.
البناء. األرض أو املالك أو مشغل هو كان إذا أ-

آخر. شئ أي ملهنته أو عمله أو أو جتارته أو لبضائعه بالترويج يتعلق واإلعالن الدعاية أن ب-

واملكاره االضرار ومنع ونظارتها، املدينة جمال على احلفاظ
أو مالك إلى تنفيذ أخطار إرسال منها بتفويض رئيسها أو احمللية للجنة يحق -١- املادة ٤٢

يلي:- ما بإجراء نفقته اخلاصة على يقوم إليه أن تطلب عقار أي مشغل
الواجهات بتنظيف أو وغير امللونة امللونة بالطراشة أو بغيرها أو الزيتية بالبويا يدهن أن أ-
املنظر، سيئ اللجنة احمللية والذي تعتبره عقار من يشكل قسما بناء ألي اخلارجية واحليطان

حتسني أو أو أو تنظيف طراشة أو دهان إلى بحاجة املدينة أو الشارع أو يشوه احلي أو
للمدينة أو املنظر العام أو للجوار مشوها احمللية اللجنة تعتبره مؤقت بناء أي إزالة ب-

ذو منظر منفر احمللية أنه اللجنة رأي في كان إذا به احمليطة الساحة أو العقار يهدم أن ج-
وبشع.

للجوار. خاصة ساحة أو حديقة أية تسببه الذي التشويه أو األضرار يزيل أن د-
أو براكيات في العرصات حطب أو خردة، العقار، أو أنقاض من أية أو أو سيارة إزالة أي محرك ه-

الطرق. على جوانب املكشوفة
ينفذ لم املشغل أو املالك أن إال املادة هذه مبقتضى املشغل أو املالك إلى إخطار صدر ٢ -إذا
تراها التي بالطريقة بالعمل تقوم أن احمللية للجنة فيه يحق املعينة املدة خالل اإلخطار

يغرم هذا الشخص و/أو ذلك سبيل في أنفقت التي النفقات وحتصل حسابه على مناسبة
معقولة مدة خالل اإلخطار مآل وبتنفيذ دينارا العشرين عن يزيد ال بغرامة إدانته لدى

خمسة عن تقل بغرامة ال احلكم صدور بعد حالة االستمرار باالفة وفي احملكمة حتددها
احلكم. صدور يلي يوم كل عن دنانير

ااري بالنفايات ومياه التلويث والتصرف منع
أو طرح أن اختصاصه كل ضمن اللوائية اللجنة أو احمللية للجنة تبني إذا -١- ٤٣ املادة

أو االصطبالت الزرائب أو أو املصانع أو من املساكن واملياه العادمة النفايات أو تصريف جتميع
والينابيع قد يلوث الشواطئ املنطقة أو تلك إلى أضرار أو مكاره يسبب قد أو يسبب ذلك غير

الشخص إلى أن تصدر لها فيجوز والبحيرات األنهار مبا فيها واملياه السطحية واجلوية
ويذكر اإلخطار في مدة معينة خالل الضرر أو منع بإزالة املكرهة إخطارا على ذلك املسؤول

وملراقبة املستقبل في املكرهة الضرر أو وقوع ملنع اتخاذها الواجب اخلطوات نوع اإلخطار في
ذلك.

الفقرة الثانية من في اإلجراءات املتبعة ذات تطبق املادة هذه إخطار مبقتضى إذا صدر - ٢
املادة ٤٢ أعاله.



الطرق على السير حركة مراقبة
أية في حركة السير أن اللوائية التنظيم جلنة أو احمللية للجنة إذا تبني -٤٤ -١ املادة

بنفسها تقوم أن لها السير فيجوز حركة حتسني أجل من هندسيا مشروعا منطقة تتطلب
املشروع. هذا مثل حتضير في املساعدة أو للتحضير املدير إلى تتقدم بطلب أو

األسس الالزمة على يشتمل أن ويجوز السير دائرة مع بالتعاون الهندسي املشروع -يوضع ٢
األنوار وتركيب وتزويد واحد باجتاه السيارات سير حركة كتحويل السير لتحسني حركة

السرعة السالمة وحتديد وجزر السيارات لوقوف عدادات وتركيب السيارات ومواقف اخلاصة
األمور. ذلك من وغير (الزامور) املنبه استعمال حتديد أو ومنع السيارات وقوف ومنع

التنفيذ موضع بوضعه أمرا تصدر املشروع الهندسي على احمللية التنظيم جلنة وافقت -إذا ٣
محليتني. جريدتني وفي الرسمية اجلريدة وينشر في

مثل حتوي وأن املشروع لتنفيذ تأمينا تعليمات تصدر أن اتصة التنظيم للجان -يجوز ٤
االفة. أو حالة اإلهمال في وغرامات فرض عقوبات التعليمات هذه

الضوضاء مراقبة
داخل العامة الراحة يقلق ما هناك أن اللوائية للجنة أو احمللية تبني للجنة إذا -٤٥ -١ املادة

منجرة أو محددة مشغل أو أو جتاري صناعي وصادر عن تشغيل مشروع املدينة منطقة
تصدر أن لها فيجوز آخر مصدر جتارية أو عن موسيقى أو عن أي نشر دعاية عن كراج أو أو

منع فيه تطلب للضوضاء مسبب شخص أي أو البناية أو األرض شاغل أو مالك إلى إخطارا
تكرار حدوثها. وعدم لرفعها الالزمة اخلطوات واتخاذ الضوضاء

(٤٢) املادة من الثانية الفقرة في املتبعة ذات اإلجراءات املادة هذه مبقتضى صدر إخطار -إذا ٢
القانون. هذا من

السادس الفصل
الترخيص ومنح الترخيص رفض جراء من التعويض

بشروط
التنظيمي القرار

هذا الفصل ما يلي:- في التنظيمي" "القرار املادة ٤٦ -تعني عبارة
"القرار عبارة فإن إلى جلنة التنظيم اللوائية الترخيص أجل من طلب تقدمي حالة -في ١

إليه. املستأنف التنظيم األعلى قرار مجلس تعني التنظيمي"
"القرار عبارة فإن واللجنة اللوائية احمللية اللجنة نظر وجهتي اختالف -في حالة ٢

النهائي. القرار صاحبة األعلى التنظيم قرار جلنة تعني التنظيمي"
"القرار عبارة فإن احمللية التنظيم جلنة إلى الترخيص أجل من الطلب حالة تقدمي -في ٣
املستأنف التنظيم احمللية جلنة قرار حول اللوائية التنظيم جلنة قرار تعني التنظيمي"

إليها.

التنظيمي جراء القرار من التعويض
رفض على ينص السابقة املادة في إليه املشار القرار التنظيمي كان إذا -١- املادة ٤٧

من الشخص إلى العائدة الفائدة قيمة أن وتبني بشروط الترخيص منح على أو الترخيص
منح أو بدون شروط الترخيص منح لو أقل مما التنظيمي هي القرار بشأنها األرض املتخذ

مبقتضى تعويضا يقدر الشخص ذلك إلى تدفع أن املعنية للجنة التنظيم بشروط فيجوز



القيمتني. بني الفرق إلى مساويا آنذاك املفعول الساري االستمالك قانون
طلبه على وبناء معني شخص اتخذ ملصلحة منح الترخيص قد الترخيص أو رفض كان -إذا ٢

يهمل طلبه املطلوب التعويض لدفع رفضه أبدى فإن التعويض، بدفع هذا الشخص فيقوم
يجاب. وال

يدفع فيها التعويض ال التي احلاالت
احلاالت التالية: في تعويض يدفع ال -١- املادة ٤٨

واألراضي. األبنية استعمال في رئيسي تغيير إحداث بشأن الترخيص رفض حالة في أ-
بشأنها مقرر إعمار مخطط أي مبقتضى موصوفة أرض إلعمار الترخيص في حالة رفض ب-
التعويض قرار في املذكورة األسباب أحد أو السبب كان إذا لتنظيمها بصورة مؤقتة معلقة

لكليهما. أو التاليني أحد األمرين إلى ألوانه سابق املطلوب اإلعمار أن ينص على
الذي العامة والوقت وخدمات ااري يتعلق بالطرق وتزويد املياه فيما املوجود النقص - أوال

النقص. هذا مثل تالفي خالله يحتمل
ألي واحد منها. أو كلها لألسباب التالية نتيجة األرض العمار الترخيص حالة رفض ج- في

أو للفيضان تعريضها احتمال املطلوب بسبب االعمار لنوع صاحلة غير كانت األرض إذا - أوال
لالنهيار.

وإنشائها مصاريف باهظة لتأمني الطرق العامة السلطات األرض يحمل اعمار كان - إذا ثانيا
طبيعة األرض عن ناجتة أخرى مرافق عامة أو ألية العامة ومد شبكة ااري املياه وخطوط

ذلك. غير الطبوغرافية أو
أو باجلمال الطبيعي األثرية أو يضر باألشياء أو أو يسيء األرض يعرقل كان اعمار - إذا ثالثا

عليها. باحملافظة
العمار أرض: الترخيص منح لدى التالية األمور حالة فرض في د-

أية أرض. على اجتاهات األبنية أو تنسيق عدد أو - أوال
بناية ألية اخلارجي واملظهر واإلنشاء والتصميم واالرتفاع الطابق ومساحة القياسات - ثانيا

التشييد. في ستستعمل التي واملواد
السيارات ذلك تأمني مواقف في االعمار مبا بقصد األرض بها ستخطط التي الطريقة ثالثا -

باحملروقات. وتزويدها وتفريغها وحتميلها
أرض. بناية أو ألية نوع االستعمال - رابعا

إنشاء في ستستعمل املواد التي أو بالطرق لالتصال وسيلة أية تصميم أو تعيني - خامسا
االتصال. أو وسائل املمرات واملعابر تلك على ستفرض التي القيود أو ذلك

والردم التعدين أو أجل التحجير من الترخيص منح مبوجبها التي وضع الشروط حالة في ه-
احلفريات. من نوع أي أو الطم أو

من والتعليمات السارية املفعول األنظمة واألوامر مبقتضى اتخذ تنظيمي قرار أي حالة في و-
األمور التالية: وتعيني حتديد أجل

واإلعالن. الدعاية وسائل عرض كيفية - أوال
املستعملة. أو غير املهجورة أو املتروكة - صيانة األراضي ثانيا

بالنفايات. والتصرف واملصارف ااري شبكة - ثالثا
الطرق. على السير - حركة رابعا

مناطق املدن. داخل الضوضاء - خامسا
األرض تلك أن أرض أية وحتسني العمار الترخيص برفض يتعلق فيما األسباب أحد كان إذا ز-

أنه إال بها محتفظ بيعية كمنطقة أو خالء أرض أو أو اسكان زراعية كمنطقة مخططة
األرض الستعمال األمور املرضية من التحسني يعتبر أو ذلك االعمار كان إذا الترخيص يعطي

أرض من أو لالستفادة للمزارعني) ومساكن الزراعية لألمور املقرر (كاملباني االستعمال
عشرة كل في واحدة سكنة مبعدل السكنية (كاإلنشاءات محدود نطاق على واستثمارها

األقل. األرض على من دومنات



يوافق عليه. إعداد مخطط تنظيم يتم بعمليات بناء أو يحدد القيام مينع حكم أي ح-
مشروطا الترخيص كان إذا املادة يعتبر القرار التنظيمي هذه من املقصودة بالغاية -إيفاء ٢

األرض فقط. اجلزء من ذلك على يرفض الترخيص قرار األرض أنه في جزء معني من االعمار مينع

طلب ما غير والتحسني اإلعمار بنوع آخر من سمح إذا التعويض يدفع ال
يرفض تنظيمي قرار إصدار بسبب الفصل هذا مبقتضى التعويض مينح ال -٤٩ -١ املادة

اعمار لنوع آخر من ترخيص إصدار أمكن، املذكور إذا الرفض بغض النظر عن أرض اعمار أية
فقط. منها قسم على أو جميع األرض على طلب غير ما

لإلعمار الترخيص يعتبر األرض في املنفعة حق عن هذا الفصل التعويض مبوجب طلب -إذا ٢
ترخيصا هنالك ظهر أن إذا منها جزء أو ألي األرض بالنسبة لتلك قائمة، هذه تتناوله الذي

أو تلك األرض االعمار بحق من آخر لنوع الترخيص مبنح اتصة التنظيم من جلان تعهدا أو
هذا من (أ-د) ٤٨ الفقرة املادة في منها ورد ما عدا شروط ألية خاضع وغير منها جزء أي بحق

تصدر أن قبل صدر قد بالترخيص التعهد أو الترخيص يكون أن ذلك في ويشترط القانون
املطلوب. االعمار بشأن طلب اللجنة قرارها

أو حوانيت أو صناعية جتارية أو سكنية صبغة ذات اعمار أية على املادة هذه أحكام -تطبق ٣
أماكن أو دور السينما أو شابه وما والبنزين الكاز مضخات أو فنادق وكراجات أو مكاتب أو

منها. مجموع أي أو املستودعات) ذلك في (مبا أو مباني صناعية التسلية

التعويض لطلب عامة شروط
هذه ألحكام وفقا احملدد الوقت بذلك في طلب قدم إذا إال التعويض يدفع ال -١- املادة ٥٠

املعينة. النماذج وعلى املادة
ابتداء أشهر ثالثة خالل املتضرر قدمه إذا الفصل إال هذا مبقتضى التعويض بطلب ينظر ٢ -ال

احلاالت في املعنية التنظيم وجلان للوزير يجوز إنه إال القرار التنظيمي تبليغه تاريخ من
كحد آخر شهر ملدة التعويض لتقدمي املهلة متدد أن أشهر الثالثة مدة انتهاء قبل اخلاصة

أقصى.
- أخرى معلومات وبأية املؤيدة الثبوتية بالبيانات طلبه يدعم أن التعويض ٣ -على طالب

فيها. آخرين أشخاص وبعالقة موضوع طلب التعويض باألرض الطالب عالقة تتناول
الفصل فتقرر هذا أحكام دفعه مبقتضى الواجب قيمة التعويض حول اتفاق يجر لم -إذا ٤

املفعول. الساري االستمالك قانون وفقا ألحكام القيمة

دفع التعويض عن األرض بدال استمالك
للوزير فيجوز أرض أية بشأن الفصل هذا أحكام مبقتضى التعويض طلب قبل -إذا املادة ٥١

قيمة دفع من بدال التعويض إقرار هذا من تاريخ واحد املعنية خالل شهر التنظيم جلان أو
تتعلق التي األرض شراء تلك التعويض له قرر الذي الشخص خطيا من أن تطلب التعويض

األرض وتقدر قيمة االستمالك قانون ألحكام وفقا العامة للمنفعة اإلجباري باالستمالك
الواردة األحكام االعتبار بنظر يؤخذ أن بعد املذكور القانون ألحكام وفقا استمالكها املطلوب

القانون. هذا من الثامن بالفصل



السابع الفصل
التنظيم عوائد

واخلاصة العامة التنظيم عوائد فرض
أن املعنية جلان التنظيم بآراء االستئناس وبعد األعلى التنظيم -١- يجوز لس ٥٢ املادة

املنطقة تلك قسم من أي أو على تنظيم منطقة أية عامة على عوائد تنظيم فرض يقرر
واضحا حتديدا ويشمل محليتني جريدتني وفي الرسمية اجلريدة في هذا القرار وينشر

العوائد املقررة نسبة يشمل كما التنظيم العامة عليها عوائد فرض تقرر للمنطقة التي
األمر. يبني في آخر أساس أي على أو تنظيمها بعدد قيمة األرض امنة أساس على

في ستنفق أو أنفقت التي واملصاريف النفقات لتغطية العامة التنظيم عوائد -تفرض ٢
أحكام وتنفيذ ومراقبة إدارة في ذلك مبا فيها تفرض الذي للمنطقة وتنفيذها املشاريع إعداد

ينتظر أو أنفقت إدارية أو فنية مصروفات أية لتغطية وكذلك املنطقة في تلك القانون هذا
األراضي في املنطقة أصحاب جميع من العوائد هذه وتستوفى السبيل هذا في تنفق أن

التنظيم العامة. اخلاضعة لعوائد
تقرر أن األوقات من وقت أي في احمللية التنظيم وللجنة اللوائية للجنة التنظيم -يجوز ٣

تلك من قسم أي على أو لها تابعة تنظيم منطقة أية على خاصة تنظيم عوائد فرض
هذا القرار مثل ويشمل محليتني وفي جريدتني اجلريدة الرمية في القرار هذا وينشر املنطقة

يشمل عليها كما اخلاصة التنظيمي فرض عوائد تقرر التي واضح للمنطقة على حتديد
األمر. في يبني آخر أساس أي على أو امنة األرض قيمة أساس املقرر على نسبة العوائد

حتضير في ستنفق التي أو التي أنفقت املصاريف لتغطية اخلاصة التنظيم عوائد -تفرض ٤
خاصة وبصورة القانون هذا أحكام وتطبيق االعمار التنظيم و/أو مخططات ومراقبة وتنفيذ

التالية: واألمور باألشغال يتعلق ما
وما وحتسينها وتوسيعها واألرصفة الرجلية املمرات ذلك في مبا الطرق حتسني أو إنشاء أ-

جوانب على واملقاعد الشوارع وإنارة األشجار وزراعة األرصفة إنشاء إعادة من ذلك يتبع
وجتميل املدن. لتحسني أخرى وأية أمور الطرق

واالرتفاق باألراضي والعقارات. االنتفاع حقوق واستمالك والعقارات األراضي استمالك ب-
الرياضية واملالعب أماكن التنزه وإنشاء وتخطيط الشواطئ للسباحة وإنشاء تخطيط ج-

األطفال. لعب وساحات وامليادين
وصيانتها. العامة احلدائق تصميم وإنشاء وزراعة د-

البنائية. املناطق جوار في التربة ملنع اجنراف اإلجراءات اتخاذ ه-
عليها. واحملافظة بها وزراعتها وصيانتها واحملتفظ الطبيعية املناطق احملافظة على و-

غير أنها الصفة بهذه واحملددة املعينة اإلنشاء مناطق تخطيط وإعادة إنشاء وإعادة هدم ز-
املقررة. االعمار و/أو التنظيم استعمال آخر على مخططات أي أو مناسبة للسكن أو صاحلة
املياه وخطوط وشبكة وااري األسيجة إنشاء ويشمل ذلك أو بناء أي تشييد وإعادة ح- هدم

والهاتف. الكهرباء وخطوط احلديدية السكك
أخرى. صحية مسائل ااري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية إنشاء شبكة ط-
جلنة تعتبره آخر أمر وأي االعمار و/أو التنظيم مخطط عليه نص يكون قد آخر أمر أي ي-

املواطنني. أو العامة للمنطقة املعيشية واألحوال اجلوار يحسن أنه التنظيم املعنية
مالك أي سيدفعها قيمة العوائد التي تقريرها املعنية عند التنظيم -يجوز للجنة ٥

تخص ذلك املالك التي األرض قطعة مساحة االعتبار بعني تأخذ أن الفقرة هذه مبقتضى
باملوضوع. عالقة رأيها في آخر هو وأي عامل واجهتها األمامية وطول

احمللية أو اللجنة اللوائية التنظيم للجنة يجوز كما األعلى التنظيم لس -يجوز ٦
احلال مقتضى حسب أو اخلاصة العامة التنظيم عوائد نسبة في زيادة قرار اتخاذ للتنظيم



جريدتني وفي الرسمية اجلريدة القرار في هذا مثل مناسبا وينشر رأت ذلك تخفيضها إذا أو
محليتني.

بهذه يتعلق فيما املالك كلمة وتعني من املالك واخلاصة العامة عوائد التنظيم ٧ -جتبى
التنظيم عوائد التنظيم العامة أو قرار فرض عوائد صدور الذي يتقاضى وقت الشخص املادة

أو وكيال بصفته أم اخلاص أكان حلسابه سواء عقار أو أرض أو ريع إيراد أو إيجار اخلاصة بدل
مؤجرة كانت لو فيما إيرادا ألرض أو إيجارا يتقاضى والشخص الذي آخر شخص على قيما

املسجل مالكها أو املعروف مالكها هو أكان وسواء تكن لم أم حيازته األرض في سواء كانت
الوقف. على واملتولي الشريط لم يكن وتشمل أم

الذي للعام األول كانون من شهر األول اليوم أقصاها مدة خالل التنظيم عوائد -تسدد ٨
التنظيم لس فيحق املذكور املوعد عن العوائد تسديد تأخر وإذا العوائد تلك فيه حتققت

من ٪١٠ تتجاوز ال غرامة فرض التنظيم احمللية اللوائية وللجنة التنظيم للجان أو األعلى
تليها التي السنة ذلك في رغم العوائد تسديد تأخر فإن املتأخر دفعها العوائد قيمة

املستحقة. العوائد قيمة من ٪٢٠ لتصبح الغرامة تضاعف

واخلاصة العامة التنظيم عوائد وجباية حتصيل
أي أو الرئيس أو اتصة التنظيم جلنة وتبلغ األعلى التنظيم مجلس يبلغ -٥٣ -١ املادة
تعلمه خاصة أو عامة تنظيم عوائد عليه فرضت مالك لكل إشعارا تفوضه آخر شخص

خالل العوائد تلك لها يدفع بأن اإلشعار ذلك في تتكلفه عليه مبقدار العوائد املفروضة فيه
في إعالن بواسطة اخلطي، يبلغ باإلشعار إبالغه وإذا تعذر تبليغه، تاريخ من يوما ثالثني

اتصة. اللجنة أو الس مركز في لإلعالن اصصة األماكن وفي محلية جريدة
املدة عن التسديد يتأخر ال أن على دفعات على أو واحدة دفعة التنظيم إما -تدفع عوائد ٢

القانون. هذا من ٥٢ الفقرة (٨) املادة في احملددة
فعندئذ: املقررة املدة خالل التنظيم عوائد يتم دفع لم -إذا ٣

واحلكومة القروية واالس البلدية ضرائب فيها حتصل التي الطريقة بنفس العوائد حتصل أ-
احلال. مقتضى حسب

وعوائد التنظيم عوائد فتحصل أو مجلس قروي بلدي مجلس هنالك يكن لم إذا ب-
البلديات مناطق واألراضي داخل فيها ضريبة األبنية حتصل التي بنفس الطريقة التحسني

القروية. املناطق في أخرى ضريبة وأية
األعلى التنظيم مجلس باسم احلكومة في صندوق أمانة العامة عوائد التنظيم -حتفظ ٤
عوائد وتورد نفقاتها حتملت التي اجلهة حلساب وذلك احمللية أو اللوائية املدن تنظيم جلنة أو

عليها عوائد التنظيم املفروض املنطقة ضمن تقع التي البلدية إلى صندوق اخلاصة التنظيم
لها). التابعة البلدية والتنظيمية (وتشمل املناطق تنظيم كمنطقة والتي تتبعها

االرض حتسني عوائد
التنظيم نتيجة منطقة واقعة في البناء من خالية أرض حتسنت قيمة -١- إذا ٥٤ املادة

بإعماره البلدية أو احلكومة لتقوم اختير بعد باملوقع فيما إليه يشار موقع بجوار لوقوعها
ذلك إلى وما أو اجلمعيات النقابات مؤسسة أو أخرى أو عامة بأية سلطة لتقوم أو وحتسني

األرض. هذه على حتسني عوائد دفع ينبغي فعندئذ وحتسينه بأعماره
كانت التي والقيمة ثمن هذه األرض بني الفرق أساس على عوائد التحسني -تستوفي ٢

الذي التاريخ في مالكها من وبرغبة بها، كانت التي احلالة في بيعت، فيما لو لها متوقعة
لالعمار. ذلك اختيار املوقع سبق

ضمن تقع األرض كانت إذا الفرق هذا ٢٠٪ من قيمة بنسبة عوائد حتسني األرض -تستوفي ٣
تقع كانت إذا الفرق هذا قيمة من ٪١٠ وبنسبة املوقع عن متر اخلمسماية تتجاوز ال مسافة

متر. األلف ال يتجاوز ولكن املوقع عن متر على اخلمسمائة يزيد بعد على
أو قطعة تنظيم البلدية ضمن تقع عوائد التحسني املفروض عليها األرض كانت -إذا ٤



حدود عن خارجة وإذا كانت بلدية املدينة صندوق هذه إلى التحسني عوائد فتدفع املدينة
أو األعلى التنظيم مجلس باسم أمانة احلكومة صندوق إلى فتدفع املدينة تنظيم منطقة

اللوائية. املدن تنظيم جلنة
تنفيذ ومصاريف التعويضات ودفع االستمالك تكاليف لتغطية التحسني عوائد -تصرف ٥

املعنية. التنظيم منطقة ضمن إذا وجدت االعمار، و/أو التنظيم مخطط

االرض نقل معاملة تقييد
أي غير منقولة في أمالك أية وتسجيل انتقال بشأن معاملة أية قيد ال يجوز -١- ٥٥ املادة

العامة التنظيم عوائد سدد كافة بأنه شهادة املالك يبرز لم احلكومة ما سجالت من سجل
املذكورة. املنقولة غير باألمالك املتعلقة حتسني األرض وعوائد اخلاصة التنظيم وعوائد

ما جميع يدفع ما لم عليها بناء رخصة أية تصدر وال أرض أية العمار رخصة إصدار يجوز -ال ٢
التحسني. وعوائد واخلاصة العامة التنظيم عوائد من األرض يستحق على

الثامن الفصل
األرض استمالك

االرض استمالك
اإلجباري االستمالك من أرض أية املقرر التنظيم عينت على مخطط إذا -١- ٥٦ املادة

يكون احلال كيفما احمللية أو اللجنة اللوائية التنظيم جلنة أو األعلى التنظيم لس فيجوز
الساري االستمالك قانون في عليها املنصوص األحكام وفق الستمالكه بطلب تتقدم أن

ضرورية للمنفعة العامة. املفعول باعتبار أنها
القانون مبقتضى هذا تنظيم منطقة ما منطقة إعالن لدى األعلى التنظيم لس -يحق ٢

أية أرض استمالك بطلب يتقدم أن املنطقة لتلك خالل حتضير تخطيط االعمار أو وقبل
في عليها لألحكام املنصوص وفقا العامة للمنفعة ضرورية أنها يرى إجباريا استمالكا

القانون الساري املفعول.
يجوز آخر، أي قانون أو األراضي للمنفعة العامة استمالك قانون ورد في مما الرغم -على ٣

بقيمتها إجباريا لتستملك االعمار و/أو التنظيم مخطط على أرض معينة استمالك أية
التنفيذ. موضع تنظيم أنها منطقة املنطقة، تلك إعالن أمر فيه وضع الذي بالتاريخ الرائجة

أية استمالك األعلى التنظيم مجلس مبوافقة واحمللية اللوائية التنظيم للجان -يحق ٤
املساكن واعمار إلنشاء إعادة تنظيم أي جزء من منطقة التنظيم أجل من عقارات أو أراضي

الشعبية.
غيرها إلى بقصد ضمها للبناء أو جزئيا الصاحلة كليا غير األراضي أجزاء -يجوز استمالك ٥
املشروع يتطلبهما الذي والشكل باملساحة إليها دمجها بعد لتصبح ااورة األراضي من

بدفع قيامه بعد إليها ضمت التي ااورة القطعة مالك باسم وتسجيلها التنظيمي
اتصة مناسبة. التنظيم جلنة التي تراها إلى املالك بالطريقة دفعه املترتب التعويض

االرض استبدال
التنظيم وجلان األعلى التنظيم يكون لس السابقة املادة في مما ورد الرغم -على ٥٧ املادة

الوجه على ملكيتها نزعت أرض أية صاحب مع االتفاق املعنية صالحية واحمللية اللوائية
أرضه منطقة في واقعة أكانت أرض أخرى إليه سواء ملكية علل تقدم فيما املذكور

من بدال بيعها أو امللكية نزع عن الناشئة احلقوق جميع في مقابل تكن لم أم املستملكة
املالكني من أو الوكالء من عددا تخص أرض ملكية نزع حالة وفي له نقدا قيمة األرض دفع



املالكني مع االتفاق صالحية املعنية التنظيم وللجان األعلى التنظيم لس يكون ااورين
سواء أخرى أرض ملكية االشتراك أو باالنفراد منهم كل إليهم أو إلى تنقل أن على املذكورين

لس ويجوز نقدا لهم األرض دفع قيمة بدال من لم تكن أم املنطقة تكل في واقعة أكانت
أرض أية تعيد تقسيم أن االتفاق هذا حصول عند وجلان التنظيم املعنية األعلى التنظيم

بعضهم أو جميعهم املذكورين املالكني بني االعمار مخطط أجل ملكيتها من لنزع حاجة ال
تكن. لم أم املقرر االعمار مخطط منطقة ضمن األرض واقعة أكانت سواء

اخلاصة العامة واملواقع والساحات واحلدائق الطرق أجل من نزع امللكية
باملدارس

وللجان التنظيم األعلى لس يكون قانون آخر في أي ورد مما الرغم على -١- ٥٨ املادة
مقرر تنظيم في مخطط مشمولة أرض أية ملكية نزع اللوائية واحمللية صالحية التنظيم

ساحة أو حديقة أو ميدان أو طريق أو شارع أي لفتح أو إلنشاء أو حتويل أو توسيع وضرورية
من ملكيتها املنزوعة املساحة هذه تزيد ال أن على عنها تعويض بدون عام موقف أو عامة

هذه تزيد ال أن في ذلك ويشترط مساحتها كامل من ٪٣٠ على األراضي من مجموعة أو األرض
التنظيم األعلى لس ويحق طريق أو ميدان توسيع أو تعديل جراء من أي وقت في النسبة

بإشعار كتابي واحد شهر مهلة املالك إعطاء بعد التنظيم اللوائية واحمللية املعنية وللجان
٪٣٠ على مساحتها تزيد ال األراضي التي مجموعة أو األرض هذه على احلال في يدها تضع أن

اعتبار بعد اللجنة املعنية قبل من التي سلف بيانها للغايات ذكر املساحة الكاملة كما من
تعويض يدفع مساحة األرض ٣٠٪ من من أكثر وقت أي أخذ في القضية وإذا ظروف جميع

النسبة. هذه على زاد عما لصاحبها
مبوافقة واحمللية التنظيمية اللوائية للجنان يكون آخر قانون في أي ورد مما الرغم -على ٢

من درج أو معبر ممر أو أو طريق شارع أي توسيع أو صالحية تخطيط مجلس التنظيم األعلى
واحدة. جهة

باالرض التصرف
التنظيم اللوائية أن تتصرف يجوز للجان كما األعلى التنظيم لس يجوز -١- املادة ٥٩
هذا من ٢٤ الفقرة "٤" من املادة "و" البند في الواردة املستملكة من أجل الغايات باألرض

سلطة أية إلى اإلجارة أو البيع االتفاق بطريق أم إجباريا أكان االستمالك سواء القانون
أجل اعمارها. آخر من شخص أو أخرى مؤسسة أية أو حكومية أو محلية

واحمللية إنشاء أية طريق اللوائية يجوز للجان التنظيم كما األعلى التنظيم لس يحق -أ- ٢
لتلك ااورة األراضي في اإلنشاء عن ذلك التي تتفرع بعض األشغال أو بجميع والقيام

الطريق.
يكون ما واحمللية حسب اللوائية يجوز للجان التنظيم كما األعلى التنظيم لس يحق ب-

العمومية املتعلقة احلقوق كافة انقطاع تعلن أو حالية طريق أية أو تنقل حتول أن احلال
قبل املعنية التنظيم تقوم جلان أن ويشترط اإلقفال. التحويل أو تاريخ من اعتبارا منها باملرور

ألغيت. أو حولت التي من تلك بدال تستخدم ممرات أو طريق بإيجاد إجراء ذلك
احلال مقتضى حسب اللوائية واحمللية التنظيم وجلان األعلى التنظيم لس يجوز ج-

تأخذ أن على التي تستصوبها بالصورة طريق ألية الزمة غير أصبحت أرض التصرف بأية
ما إذا يجوز كما وبعده. إقفالها أو الطريق حتويل قبل ااورة األراضي قطع وضع االعتبار بنظر

بالسعر املعقول العادل املنتفعني املالكني أو املالك إلى الطرق فضالت بيع مناسبا ذلك رأت
الطريق موقع هو املالك لألرض وكان بقي لو فيما األساسي األرض صاحب قيمتها إلى وإعادة

كمصاريف الصافي محصل البيع من ٪٢٥ خصم بعد دفع تعويض دون منه استلمك قد
دائرية.



التاسع الفصل
متفرقة أحكام

االمالك الى الدخول سلطة
اللوائية واحمللية صالحية التنظيم جلان وتخول األعلى التنظيم مجلس يخول -١- ٦٠ املادة

أرض أية موضع التنفيذ إلى االعمار التنظيم و/أو وضع مخطط بعد وقت أي في الدخول
فيها تسمح أو فيها تنشئ وأن موجودة طريق أية حتويل أو أو تلزم لتوسيع تؤلف موضع طريق

مدته إعطاء إشعار بعد الهاتف أو خطوط الكهرباء أو مياه شبكة أو ااري خطوط بإنشاء
يوما إلى مالكي تلك األراضي. ١٥

من وقت إلى أية أرض أي في يدخل أن تنظيمية سلطة قبل من -يجوز لكل شخص مفوض ٢
التالية:- باألمور عالقة مبا له قيمتها تقدير أو مسحها أجل

ورد ما مبقتضى األرض عالقة بتلك له تنظيم مشروع أي تعديل أو وعمل وتصديق حتضير أ-
أعمال املساحة. ويشمل ذلك القانون من هذا الفصل الثالث في

تعليمات أو نظام أو أمر مبقتضى أي أو القانون هذا من الرابع الفصل مبقتضى طلب قدم أي ب-
األرض تلك بشأن قرار أو موافقة أو احلصول على رخصة أجل من القانون هذا مبقتضى وضعت

أخرى. أرض أية أو
أحكام مبقتضى أخطار أو أمر أو أي إشعار التنظيمية بإصدار السلطة اتخذته أي قرار ج-

القانون. مبقتضى هذا صادر نظام أو أمر أي القانون أو مبقتضى هذا من الفصل اخلامس
القانون. هذا مبقتضى التنظيمية السلطة قبل من يدفع للتعويض طلب أي د-

شهادة يبرز أن املادة هذه مبقتضى أرض أية إلى بالدخول الشخص املفوض -يتوجب على ٣
مشغولة دون موافقة أو مسكن دار أية إلى الدخول له يجوز وال ذلك منه طلب إذا التفويض

على ساعة وعشرين أربع قبل املذكور الساكن إلى بذلك خطيا إشعارا أرسل إذا إال الساكن
املطلوب. فيه وقت الدخول يعني األقل

مبقتضى إليه اولة أعماله ممارسة عن الشخص املفوض بتأخير قصدا يقوم شخص -كل ٤
دينارا. ٢٥ تتجاوز لدى إدانته بغرامة ال املادة يعاقب هذه

إال املادة ألحكام هذبه وفقا أو ورشه أو معمل إلى مصنع بالدخول شخص ألي سمح -إذا ٥
املصنع ذلك في وجوده خالل عليها حصل سرية معلومات على آخر اطالع أي شخص أنه

املعمل الورشة أو املصنع أو بذلك يتعلق صناعي أو جتاري عمل بشأن أي الورشة أو املعمل أو
أجله من إلى العقار الدخول الذي خول العمل طبيعة املعلومات من بتلك اإلنشاء ولم يكن
بكلتا أشهر أو الثالثة تتجاوز ال ملدة باحلبس أو دينارا تتجاوز ١٥٠ ال بغرامة لدى إدانته يعاقب

معا. العقوبتني
التنقيب صالحية أرض ألية املسح ألعمال املادة مبقتضى هذه اولة الصالحيات -تشمل ٦

أو املياه املعادن وجود من السفلية أو التربة طبيعة التثبت من بقصد والتعدين واحلفر
األرض. في تلك اجلوفية

فيترتب املادة من هذه السادسة الفقرة في الواردة لألعمال أضرار نتيجة أية باألرض حلق -إذا ٧
تدفع أن

أو املشغل. املالك إلى تعويضا عادال بذلك مطالبتها املعنية لدى السلطة التنظيمية

واألشجار واحلدائق واألسيجة االسوار
الواقعة األراضي أصحاب إلى أمر إصدار التنظيم صالحية السلطات تخول -١- املادة ٦١

اسوارا أو األراضي تلك حدود على ينشئوا بأن فيه تكلفهم الطريق املنشأة جانبي على



وطريقة إنشائها تستعمل في واملواد التي األسيجة أو تلك األسوار ارتفاع وتقرر اسيجة
العوائق إزالة أو وإقامة عليها النباتات والشجيرات واحملافظة وغرس وتشذيب إنشائها

الطريق. البناء وخط خط بني النظر حتجب التي األخرى
يكلف الذي األسيجة السور أو ينشئ أن املادة هذه مبقتضى أمرا تبلغ أي مالك على -يترتب ٢

يراعي وأن األمر في إليه املشار العائق يزيل أن أو األمر ذلك في املقررة املدة خالل بإنشائها
املدة خالل األمر عن مراعاة تطلبات املالك تخلف فإذا األخرى الوجوه كافة من األمر متطلبات
في املقررة التدابير لتنفيذ األشغال تتخذ أن املعنية التنظيمية للسلطة فيجوز فيه املعينة

احلكومة والبلدية. ضرائب املالك كما حتصل ذلك من حتصل مصاريفها األمر وأن
عن تخلف أو أهمل يعاقب كل من املادة هذه من الثانية الفقرة في ما جاء مراعاة -مع ٣

دينارا. ٢٥ ال تتجاوز بغرامة إدانته لدى باإلشعار العمل

االشعارات وتبليغ اصدار
يصرح أو القانون هذا يقضي آخر مستند أمر أو إعالن إخطار أو يعتبر كل -١- ٦٢ املادة

: إذا قانوني األصول وبوجه حسب بلغ أنه بتبليغه
اآلخر. املستند األمر أو اإلعالن أو اإلخطار صدر بحقه الذي الشخص إلى سلم أ-

إعطاء وفي حالة يسكنه، مكان معروف أنه في آخر الشخص أو ذلك في مسكن بتركه ب-
العنوان. لذلك اإلشعار يرسل لعنوانه الشخص ذلك

أنه معروف آخر مكان إلى أو الشخص ذلك مسكن إلى معنونا املسجل بالبريد أرسل ج-
العنوان. ذلك إلى لعنوانه، بإرساله ذلك الشخص إعطاء حالة وفي يسكنه

إذا املعروف الرئيسي مكتبها في أو كاتب الشركة أو سكرتير أو ديوان رئيس إلى سلم د-
مدير باسم املسجل بالبريد أرسل أو فيها العاملني الشركة أو أحد هو تبليغه املطلوب كان

أو سكرتيرها. أو كاتبها الشركة
ولم العقار في مصلحة ذا شخص يكون إلى أي مستند أمر أو صدر أي إخطار أو إعالن أو -إذا ٢

أو أي إعالن صدر إذا اسمه أو يعرف لم أو معقولة ملدة البحث الشخص بعد ذلك على يعثر
أنه يعتبر فعندئذ لذلك العقار شاغال بصفته شخص إلى أي مستند إشعار أمر أو إخطار

ذبا: قانوني وبوجه صحيح بشكل تبلغ
هذه املادة من األولى الفقرة من ج، ب، البنود أ، املبينة في بالطريق بالبريد أرسل أو سلم أ-

لذلك أو "الشاغل" "املالك" بكلمة أو باسمه إما الشخص ذلك إلى وجه قد يكون أن على
العقار.

أي سلم إلى أو عنها الصادرة السلطة إلى يعد ولم العقار ذلك إلى املسجل بالبريد ب- أرسل
وجه قد أن يكون على ذلك العقار من بارز مكان في أو علقه العقار في ذلك موجود شخص
لهم. أرسلت أنها على مبا يدل عليه املادة وأثبت هذه السابق من في البند املذكور بالشكل

جميع شاغلي إلى أو أرض أية املصلحة في ذوي جميع مستند إلى أو صدر إشعار -إذا ٣
فعندئذ مشغولة غير األرض هذه من قسما أن تبني ألنه األرض تلك على املوجودة العقارات

إلى بشكل صحيح صدر أنه املستند أو األمر أو اإلخطار أو اإلعالن اإلشعار أو هذا يعتبر
القسم (ما ذلك على الواقعة جميع شاغلي العقارات وإلى األرض في ذوي املصلحة جميع

(إلى بعنوان وجه وإذا بواسطته) آخر لتبليغه عنوانا أعطى قد يكون الذي الشخص عدا
منها. بارز مكان في وعلق األرض) (لذلك القسم من (إلى الشاغلني) املالكني) أو

أو واملساحة األراضي إلى مدير األمر أو املستند أو اإلعالن اإلشعار أو من نسخة -ترسل ٤
سجل في وتسجل محتوياته مناسبا ذلك أن اعتبر إذا اللواء ذلك األراضي في إلى مسجل

األراضي.

حتدد والتي االنزالق أو الشديدة االنحدار القابلة لالنهيار األراضي في البناء يجوز -ال ٦٣ املادة
املناطق هذه في الترخيص ويعتبر  االعمار، و/أو/ التفصيلية التنظيمية اططات على

الوجوه. وجه من بأي للطعن وغير قابل قطعيا



مكرهة تشكل والتي املؤقتة واألبنية البالية واألبنية األراضي املكشوفة
صحية.

على نفقته يزيل بأن املالك إلى أمر إصدار املعنية التنظيمية للسلطات -١- يجوز ٦٤ املادة
خطرة أو تشكل مكرهة أو بالية أو مؤقتة إنشاءات أية باألمر معني وقت أي خالل اخلاصة

إزالة عن حالة تخلفه رخصة وفي بدون أنشئت أصال أم في األصل كانت صحية مرخصة
صدر الذي اإلنشاء إزالة حق املعنية التنظيم لسلطة يكون باألمر املقررة خالل املدة اإلنشاء

ذلك. على تعويض أي يدفع وال على نفقة املالك بهدمه األمر
ويجوز للجان التنظيمية مكشوفة الرئيسية للشوارع احملاذية األراضي إبقاء يجوز -ال ٢

احملددة املدة خالل ذلك وإذا تخلف عن التي حتددها املدة خالل بتسويرها أصحابها تكليف
نفقتهم على بها القيام احلال مقتضى حسب اتصة التنظيمية فإنه يحق للجنة

العام أو املنظر تشوه إنشاءات أو أي املؤقتة باألبنية املكشوفة األراضي إشغال كما مينع
واحلطب واخلردة باألكشاك أشغالها أو الكراجات أو املصانع أو اللنب استعمالها ملعامل

إذا أصحابها نفقة على بإزالتها القيام التنظيمية للجان ويجوز ذلك إلى وما والبراكيات
خالل وأموال البلديات رسوم بها حتصل بالطرق التي النفقات وجتبى هذه ذلك عن تخلفوا

ذلك. عن تعويض بأي املطالبة لهم يحق أن دون لهم حتدد املدة التي

املعلومات طلب صالحية
أو إخطارا أو أمر أي وضع من متكينها بقصد املعنية -يجوز لسلطات التنظيم ٦٥ املادة
من أن تطلب القانون بهذا لها اولة الصالحيات مبقتضى تعليمات أو مستند أو إشعار

عن إيجارا مباشرة غير بصورة مباشرة أو شخص يتقاضى ومن أي عقار أي شاغل أو مالك
معروف شخص أي وباسم وعنوان العقار في ذلك مصلحته خطيا بطبيعة تزويدها عقار أي

أخرى. بأية صفة أو مؤجرا أو العقار مرتهنا أو بصفته مالكا سواء فيه له مصلحة أن لديه
طلب إذا ما إعطائها يضلل في أو املعلومات هذه عن تقدمي يتقاعس أو يهمل شخص وكل

دناير. الشعرة تتجاوز ال بغرامة لدى إدانته يعاقب املادة هذه مبقتضى ذلك إليه

املادة (١٠٠) تطبيق أحكام يجوز القانون ال هذا ألحكام وفقا العقوبة فرض -عند ٦٦ املادة
١٩٦١ لسنة العقوبات قانون من

األنظمة اصدار
أو جلميع أنظمة إصدار األعلى مجلس التنظيم بتوصية من لس الوزراء -١- ٦٧ املادة

أمر بأي منها يتعلق فيما سيما ال القانون هذا تنفيذ أحكام بقصد التنظيم بعض مناطق
األمور التالية- من

وإلغاؤها. وجتديدها نفاذها ومدة ومنحها للرخص -تقدمي طلبات ١
رخصة. بأية خاصة شروط -إحلاق ٢

أو على رخصة بشأنها للحصول طلب املقدم األراضي أو في األبنية التي جتري -األشغال ٣
ينوي التي لالشغال ومصورات ومقاسم خرائط وإيداع األراضي أو األبنية استعمال تلك

احمللية أو اللوائية اللجنة تطلب معلومات وأية بها املتعلقة الفنية احلسابات إجراءها مع
به. القيام االستعمال املنوي أو بالشغل يتعلق فيما بها تزويدها

وإزالتها. واستعمالها وهدمها املؤقتة األبنية -إنشاء ٤
وتعبيدها. تصاميم لها ووضع الطريق وتخطيطها -عرض ٥

فيها تغييرات تصليحها أو إجراء أو بنائها وكيفية األبنية بناء في املستعملة -املواد ٦
وأصول املصارف وإنشاء لها التهوية ووسائل للحريق ومقاومتها اخلارجية ومظهرها

إليها وطريقة املياه وتوريد والتدفئة واإلنارة لها الصحية األسباب وتوفر وتركيبها تنظميها
ااورة. األمالك طريق العامة ااري بشبكة املصارف وإيصال شبكتها تركيب



إليها. األشخاص الالجئني وجميع مستعمليها أو األبنية مشغلو -سالمة ٧
أو أوامر أو تعليمات أو إعمار مخطط أي أو القانون هذا خالفا ألحكام املقامة األبنية -هدم ٨

اإلنشاءات وهدم القانون هذا مبقتضى منحت أو وضعت تعتبر أنها أو منحت وضعت أو رخص
اخلطرة.

ودور السينما. االجتماعات العامة وأماكن اللهو -مباني ٩
الرحبات تلك إلى والدخول األبنية جوار للسيارات في وكراجات رحبات ومواقف -إعداد ١٠

منها. واخلروج والكراجات واملواقف
منها. وإزالتها واألراضي الطرق على والركام واملواد األنقاض -وضع ١١

األبنية. أو األشغال املتعلقة بالطرق في واملستخدمني والعمال اجلمهور ١٢ -سالمة
االستعمال. واألراضي ووجوه وماهية األبنية وكيفية -زمان ١٣

فيها يترتب التي والظروف الرسوم تلك ومبلغ عنها الرسوم دفع الواجب -١٤ األمور واألعمار
التأمينات فيها تصادر التي ومبلغ التأمينات والظروف الترخيص طلبات عن تأمني إيداع

املذكورة.
ذلك. عن املتفرعة األمور وتنفيذه مع سائر مشروع أي ١٥ -حتضير

إعمار. مخطط أو مشروع أي إشعارات االعتراض على أو إعالنات -مناذج ومضمون ١٦
باألمالك تلحق التي األضرار ادعاءات تقدمي في تتبع واألصول التي تستعمل التي -النماذج ١٧

اعمار. مخطط أو مشروع أي جراء من
على يتطلب احلصول استعمال أو بأية أشغال عدم القيام من للتأكد ١٨ -األمور الضرورية

به. الصادرة الرخصة لشروط خالفا أو على رخصة احلصول دونه به رخصة
في ستستعمل التي أو بناية أية استعملت في إنشاء التي واختبار املواد ١٩ -فحص

إنشائها.
األمالك مشغلي أو مستأجري أو ااورين املالكني بني املتبادلة احلقوق وااللتزامات -تنظيم ٢٠

اخلارجية واحليطان املشتركة احليطان إنشاء في يتعلق فيما منطقة أية ضمن الواقعة
وتنظيمها وطريقة وصيانتها. وتصليحها احليطان هذه وأسس منها تبنى التي واملواد

وااللتزامات. هذه احلقوق عن تنشأ التي واملنازعات اخلالفات في الفصل
لتخطيط للبناء أو صاحلة جعلها ضم القطع بقصد احلدود أو لتسوية الضرورية -األمور ٢١

الطرق.
في قطعة واقعة أية إلى مالك يدفع الذي تعويض ثمة كان التعويض إن -تقرير مقدار ٢٢
أخرى لذلك قطعة تخصيص تنظيمها بسبب اللوائية احمللية أو اللجنة أعادت منطقة

األشخاص الذين الذي أو الشخص وتعيني ميتلكها التي األصلية غير قطعته املالك
أو الذي الشخص وتعيني املالك إلى ذلك منه قسم أو أي ذلك التعويض دفع عليهم يترتب

هذه املسائل. في تفصل التي األشخاص هيئة الذين أو األشخاص
عنها. عوضها جديدة أحياء األحياء القدمية التخطيط أو البالية وإنشاء وإزالة -هدم ٢٣

البشع. املنظر ذات املهجورة وإزالة األبنية -هدم ٢٤
اجلوية. الغارات املالجئ للوقاية من -إعداد ٢٥

أو وصيانتها وإدارتها الشعبية إلنشاء املساكن والعقارات وتخطيط األراضي -استمالك ٢٦
الثمن. استهالك أثمانها وطريقة وتعيني بيعها

مائتي تتجاوز ال غرامة فرض القانون على هذا مبقتضى نظام يوضع أي أن يشمل -يجوز ٢٧
ألحكام مخالفة كل معا عن العقوبتني بكلتا أو أشهر الثالثة تتجاوز ال ملدة أو احلبس دينار

النظام. ذلك

قبل بها املعمول املدن تنظيم مبقتضى قوانني الصادرة األنظمة جميع تعتبر -١- ٦٨ املادة
املفعول عند بدء نافذة تكون مبقتضاها التي املوضوعة املشاريع وجميع القانون صدور هذا

القانون. هذا ومبقتضى أحكام قانونية بصورة صادرة أنها القانون بهذا العمل
الرسمية اجلريدة إيداع مشروع في إعالن نشر أن بهذا القانون العمل قبل بدء -إذا حدث ٢



بهذا العمل قبل بدء ذلك املشروع على املودع االعتراض يعتبر سابق قانون أي مبقتضى
قد اإلعالن أنه ذلك املعينة في االعتراض مدة انقضاء قبل ولكن به، العمل بعد أو القانون

يقضي القانون ذلك مبقتضى صادر نظام عدم وجدود أي من بالرغم املعينة املدة ضمن أودع
املشروع. ذلك على االعتراضات فيها تقدم أن ينبغي التي املدة بتعيني

الغاءات
ذلك في ويشترط ١٩٥٥ لسنة (٣١) واألبنية رقم والقرى تنظيم املدن قانون -يلغى ٦٩ املادة
عليها املفعول وتسري نافذة مبقتضاه املمنوحة والرخص املوضوعة املشاريع تبقى جميع أن

أحكامه. مبقتضى منحت وضعت أو أنها كما لو القانون هذا أحكام

احكام مؤقتة
تقرر أو ملشروع تعديل أو أعد مشروع أن القانون بهذا بدء العمل قبل حدث إذا -١- ٧٠ املادة

املشروع بإيداع ذلك إعالن يصدر لم أنه مشروع غير أي إلغاء أو مشروع بأي العمل إيقاف
أو ذلك املشروع يودع تنظيم املدن قانون أحكام مبقتضى اإللغاء أو اإليقاف التعديل أو أو

لو القانون كما هذا أحكام مبقتضى اإليداع بذلك إعالن أو اإللغاء ويصدر أو اإليقاف التعديل
أو بتعديل إيقاف العمل باملشروع كان لو كما أو أعد قد املشروع تعديل أو ذلك املشروع كان
أو التعديل أو املشروع يعتبر وعندئذ هذا القانون أحكام مبقتضى قد تقرر إلغاءه أو املشروع

قد تقرر اإللغاء أو العمل إيقاف قد أعد وأن أو أنه تعديل مشروع أنه إلغائه أو العمل إيقاف
تبعا لذلك. القانون هذا أحكام عليه وتسري القانون هذا مبقتضى أحكام

بإيقاف قرار وأي ملشروع تعديل أو القانون أن أودع أي مشروع بهذا العمل بدء قبل -إذا حدث ٢
أو أو التعديل املشروع ذلك يوضع لم أنه غير اإليداع ونشر إعالن بذلك به أو إلغائه العمل

رغم األحكام تلك فتسري املدن تنظيم قانون مبقتضى العمل موضع اإللغاء أو اإليقاف
أو املشروع ذلك يوضع اإللغاء حتى او اإليقاف أو التعديل أو املشروع إلغاءها على ذلك

أو التعديل أو ذلك املشروع يعتبر ومن ثم مبقتضاه العمل موضع اإللغاء أو التعديل أو اإليقاف
مبقتضى العمل وضع موضع إلغاء أو إيقاف أو تعديل أو مشروع أنه اإللغاء أو إيقاف العمل به

لذلك. تبعا القانون عليه أحكام هذا وتسري القانون هذا


