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  م٢٠٠٨ لسنة )  351    (رقم الوزراء مجلس رئيس قرار 
  البناء لقانون التنفيذية الالئحة بشأن

  .رئيس مجلس الوزراء
  .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

  .م بشأن مجلس الوزراء٢٠٠٤لسنة ) ٣(وعلى القانون رقم 
   .م بشأن البناء٢٠٠٢لسنة ) ١٩(رقم  وعلى القانون
  وتعديالته وتسمية أعضائها م بتشكيل الحكومة٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(الجمهوري رقموعلى القرار 

   .وبناء على عرض وزير األشغال العامة والطرق
  .وبعد موافقة مجلس الوزراء

  //قــــــــــرر// 

  الباب األول

  واألهداف التعاريف التسمية و

  الفصل األول
  التسمية و التعاريف

  .)بشأن البناء م٢٠٠٢لسنة ) ١٩(رقم لقانون الالئحة  التنفيذية ل(  تسمى هذه الالئحة  ) ١(مادة 
يكون لأللفاظ والعبارات الـواردة   م ٢٠٠٢ لسنة) ١٩(التعاريف الواردة في قانون البناء رقم  إلى باإلضافة  ) ٢(مادة 

  :عنى آخرأدناه حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني المحددة لها أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص م
أو  األرض اختصاصهاأمين العاصمة أو محافظ المحافظة الواقع في دائرة :  المحافظ/ األمين 

  .عليهترخيص الالمطلوب المبنى 
  .مدير الفرع التابع للمكتب في الوحدة اإلداريةالمكتب أو عام مدير :  ديرــــــالم
  .بشأن البناءم ٢٠٠٢لسنة ) ١٩(رقم القانون :    انونـــــالق
والكهربائية والصـحية  الرسومات اإلنشائية والمعمارية  المخططات والخرائط و:              صاميم ــــالت

  .المطلوب الترخيص بإنشائهللمبنى  والميكانيكية
   .ام بإعدادهاالموقع عليها من المهندس الذي ق األصلية المطبوعة النسخ:              أصول التصاميم 
  .مكتمل المرافق ويستخدم كسكن مستقلالمبنى أو جزء من المبنى :              الوحدة السكنية 

مـا عـدا صـاالت     السكنية فيه داخل الوحدة النومالمكان المعد للمعيشة و:  غرفة ــــال
التوزيع وأماكن المرافق وخدمات المسكن وتعتبر الصالة الرئيسـية التـي   

  .تستخدم كصالة معيشة في حكم الغرفة
صـاالت  ل المطبخ والحمام والمرافق األساسية الالزمة للوحدة السكنية مث:  وحدة السكنيةمرافق ال

  .  غيرهاالتوزيع والمخزن والشرفات والمدخل والساللم و



  ٢

  .سطح الحائط قبل تغطيته بالبياض:  ائط البنائي ــــالح
  .الشارع  ويطل علىالحائط البنائي من خارج  أي بروز:  روز ـــــــالب
الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعاله والمخصـص لتهويـة   :    اء ـــــنـفـال

بخالف  ه وأعاله أي حاجزوإنارة غرف ومرافق المبنى وال يفصل بين أسفل
 .البروز المسموح به

المسافة المفتوحة على فضاء داخل المبنى وتتطلبها الشـروط المعماريـة   :  منور المفتوح ــال
ويكون متصالً بالفضاء الخارجي من إلضاءة والصحية ألغراض التهوية وا

أو فصل أعاله عـن أسـفله بـأي     يجوز تغطيته أحد جهاته ومن أعاله وال
  .حاجز

داخل المدينة أو المديرية أو الحي سـواء   والساحات العامة جميع الشوارع:  شوارع ـــــال
  .بما في ذلك الميادين واألرصفة أمام المباني مداخلكانت عامة أو 

) م١.٢٥(فيـه  منسوب السطح الخرسـاني   الذي ال يتجاوزالطابق :    ق التسوية ابــط
  .متراً وربع عن منسوب الطريق

الطابق أو جزء من الطابق أعلى طابق القبو مباشرة وفي حالة عدم وجود :  ابق األرضيـالط
  .بق الذي يلي طابق التسوية مباشرةقبو يكون الطابق األرضي هو الطا

اللوحة التي يتم وضعها أمام المبنى والمكتوب عليها بشكل واضح وظاهر :  وحة البيانيةـالل
المعلومات الكافية عن المنشأة المزمع إنشاؤها ورقم الترخيص الصادر من 

  .المختصالمكتب 



  ٣

  الفصل الثاني
 دافــــاأله

وأشغاالت الطرق والترميم م بيان الشروط واإلجراءات المنظمة ألعمال البناء والهد تهدف هذه الالئحة إلى  ) ٣(مادة 
  :ومتطلبات الحصول على التراخيص تنفيذاً ألحكام القانون وبما يكفل تحقيق اآلتي

 .الشكل والنوع والحجم واالستخدامتنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث  .١

ـ حضري إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع  .٢ ط االقتصـادية  تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخط
 .واالجتماعية للدولة

وزيادة المناطق الخضـراء   المطلوبةترك الفراغات المناسبة بين المباني والتي تساعد في عملية التهوية  .٣
 .لسكانيمما يساهم في إيجاد بيئة خالية من التلوث واالزدحام ا

 .الحد من ظاهرة البناء العشوائي .٤

 .فنية وهندسية ومعايير اييسعلى ضوء مق في التنفيذرفع مستوى الجودة  .٥

 .أثناء عملية البناء أو الهدم واألمان احتياطات السالمة اتخاذ .٦

 .العامة والخاصة وتوثيقهاحصر المنشآت  .٧

 .ها مع أحكام قانون التخطيط الحضري والئحته التنفيذيةبأعمال البناء والهدم المطلوب الترخيص توافق  .٨

 .ذجية بحسب النمط الذي أنشئت عليه المحافظة على طابع المدن السكنية النمو .٩

  .المحافظة على المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من حيث الشكل والوظيفة والقيمة التاريخية .١٠
  الباب الثاني

  التصاميم القواعد والضوابط المتعلقة بالمهندس و

  الفصل األول
  القواعد والضوابط المتعلقة بالمهندس

مهندس إنشائي مع مهندس معماري تتوافر فيهما الشـروط  أو مكتب هندسي  داد التصاميميجب أن يقوم بإع   )٤(مادة
  :اآلتية

المختصة بامانة العاصـمة  او في احد مكاتبها  مهندس مصنفاً في الوزارةال الهندسي أومكتب أن يكون ال -١
  .ذلك لالمنظمة  التشريعات ووفق اللوائح  والمحافظات 

أو أحـد فروعهـا باألمانـة     اليمنيين معتمداً من نقابة المهندسين مهندسال المكتب الهندسي أو أن يكون -٢
  .والمحافظات

او مكاتـب  من قبـل مهندسـين   التي تعد يجب موافقة الوزارة على التصاميم المعمارية واإلنشائية الكبرى   ) ٥(مادة
  .خارج الجمهورية هندسية 

راف على أعمال البناء ويكون مسئوالً مسـئولية مباشـرة   يجوز أن يقوم المهندس الذي أعد التصاميم باإلش  ) ٦(مادة
  .مع المقاول المنفذ عن سالمة تنفيذ األعمال



  ٤

يلتزم المرخص له بأن يعهد إلى مهندس أو مكتب هندسي باإلشراف على تنفيذ األعمال المرخص بهـا إذا    )٧(مادة
  .كانت المباني تزيد عن دورين وتتجاوز أربع شقق

مهمة اإلشراف على تنفيذ أعمـال  إسناد  من هذه الالئحة يتعين عند)٥,٤( تينخالل بأحكام المادمع عدم اإل    )٨(مادة
  :مراعاة اآلتيتقيد المكتب أو المهندس المشرف بالبناء إلى مهندس أو مكتب هندسي 

 المخـتص ويتحمـل  للتصاميم المعتمدة والترخيص الممنوح مـن المكتـب    يتم تنفيذ األعمال وفقاًأن  -١
  .ة الكاملة في حال مخالفة ذلكالمسئولي

 تطـرأ  المصمم كتابياً بأي تعديالتأو المكتب الهندسي س والمهند المختص أن يخطر المالك والمكتب -٢
 . أثناء التنفيذ

اخذ موافقة المكتب المختص عند إدخال أي تعديالت جوهرية على التصاميم واعتمادها كجـزء مـن    -٣
أو قتضيها ظروف التنفيذ فيكتفى فيهـا بموافقـة المهنـدس    أما التعديالت البسيطة التي ت، الترخيص 

  .الذي اعد التصاميم وتوقيعه عليهاالمكتب الهندسي 
المختص كاملة عما يقدمه للمكتب  مسؤولية مسئول المشرفالمصمم أو أو المكتب الهندسي المهندس يكون    )٩(مادة

 تخـالف ة إنشـائية أو معماريـة   من بيانات أو معلومات أو مخططات أو تصاميم أو رسـومات هندسـي  
المخططات الحضرية المعتمدة وفي حالة ظهور أي غش أو تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة فللمكتـب  

 اإلخـالل أن يطلب شطب اسمه من النقابة ومن سجالت التصنيف والتسجيل ، وذلك مـع عـدم   المختص 
  .  العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبيق ب

بيانية في مكـان مناسـب مـن    اللوحة الالمشرف بوضع أو المكتب الهندسي زم المرخص له والمهندس تيل  )١٠(دةما
  : ا ما يليموقع البناء  مبيناً فيه

 .ومساحته والغرض المستخدم فيهنوع ومستوى البناء وعدد الوحدات فيه  .١

 .  ترخيص وتاريخهالرقم  .٢

 .اسم المالك .٣

 .  ذي أعد التصاميمأو المكتب الهندسي ال المهندس .٤

 .المشرف المكتب الهندسيالمهندس أو  .٥

 .األعمال اإلنشائيةأعمال البناء وتاريخ االنتهاء من  .٦

 .اسم المقاول المنفذ .٧

 .الترخيصأي تعديالت طرأت على  .٨

  .اسم شركة التأمين وعنوانها في حالة ضرورة وجود وثيقة تأمين .٩
  الفصل الثاني

  ميمالقواعد والضوابط المتعلقة بالتصا
  : يجب عند إعداد التصاميم مراعاة األتي   )١١(مادة

 .اليمنية البيئة الحضرية خصائص  .١



  ٥

 . طبيعة البناء والغرض المستخدم فيه  .٢

 .المواصفات والمعايير الخاصة بالسكن الصحي المالئم  .٣

، دات االرتـدا  ،النسبة المئويـة للبنـاء   ،  المساحة البنائية، ةالبنائي ةالكثاف،األحمال ، اتالبروز .٤
 .المساحات الخضراء و، الفراغات بين المباني 

 . المستخدمةمواد البناء  .٥

 .التوزيع المناسب لمرافق وخدمات المبنى  .٦

 .به  المحيطةلتأثيرات المتبادلة بين المبنى والبيئة ا .٧

 .المحافظة على النسيج والطابع المعماري للمنطقة  .٨

في التصاميم والبناء  وال تؤدي إلـى شـذوذ   أن تكون التصاميم منسجمة مع المتطلبات الحديثة  .٩
المبنى  عن المباني المجاورة في الحي أو المنطقة أو مخالفته لما هو محـدد فـي المخططـات    

  . العمرانية للمنطقة أو الحي 
عـن   واالبتعـاد أن تكون التصاميم معدة بطريقة تضمن حسن التنفيذ في مراحله وفي نتائجـه   .١٠

 .التصاميم العشوائية 

في موقع التنفيـذ   مع الترخيصلالحتفاظ بها لمرخص له تسلم لنسخه (جب إعداد التصاميم من ثالث نسخ ي  ) ١٢(مادة
المكتب الهندسي الـذي  / ونسخة يحتفظ بها لدى المكتب المختص والنسخة الثالثة يحتفظ بها لدى المهندس 

د تعميدها مكملة للترخيص وجزء مكتب المختص وتعتبر بعالنسخ التصاميم من  اعتمادويتم ) ميماأعد التص
   .ال يتجزأ منه



  ٦

  الباب الثالث

  الترخيص

  الفصل األول
  الترخيصالحصول على  وإجراءات شروط 

أي مبنى أو توسيعه أو تعليته أو تعديله أو تدعيمه أو هدمه  أنشاء اعتباريألي شخص طبيعي أو  ال يجوز   )١٣(مادة
مـن   بعد الحصول علـى تـرخيص بـذلك    إالعالمه الخارجية أو م في شكلهأي تعديل أو تغيير  إجراءأو 

  .المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة واإلجراءاتالمكتب المختص طبقاً للشروط 
  :ما يلي مبيناً فيه لذلك المعد على النموذج  الترخيصالحصول على قدم طلب ي -١ )١٤(مادة

 ).وكيل ، مالك(فته صأسم مقدم الطلب و -أ 

 .ها وموقع تنفيذهابلوب الترخيص األعمال المط -ب 

عـدد   - المساحة الكلية للبنـاء  - األرضيمساحة الدور  - الكلية لألرض المساحة -نوع العقار -ج 
 .األدوار

 .أسم المهندس أو المكتب الهندسي المصمم -د 

 .المراد الترخيص بها األعمالأسم المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ   -ه 

 .توقيع مقدم الطلب –تاريخ تقديم الطلب  -و 

  .أي بيانات أخرى يشتمل عليها النموذج -ز 
  :يجب أن يرفق بطلب الحصول على الترخيص المستندات والوثائق اآلتية -٢

معمدة من السـجل  او عقد التأجير الي منهما أو العقار  األرضة كيمن وثيقة مل األصلصورة طبق  -أ
  .العقاري والمحكمة المختصة

  :ميم الهندسية التاليةالتصا الرسومات و -ب
  : بالنسبة لإلنشاء:أوالً

ـ  ٥٠٠:١فيه بمقياس رسم  الترخيص بالبناءالمطلوب  لموقعلالعام مخطط ال .١ المـراد  ه المبنـي  مبيناً علي
المطلوبـة   االرتداداتوكذلك   طل عليهتوالمداخل التي  والشوارع بعاده واتجاه الشمالإنشاؤه وحدوده وأ

  .ةوهذه الالئح بحسب القانون
  .مسقط عليه المشروع المراد ترخيصهنسخة من المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة  .٢
عليهـا   لواجهات المعمارية مبينـاً ولفة المختل دوارثالث نسخ من الرسومات التنفيذية للمساقط األفقية لأل  .٣

اد والمناسـيب  ــعاً عليه األبـمبين األساسيوكذا القطاعات الرأسية أحدها يمر بالسلم  واألبعاد األدوار
  .١٠٠:١بمقياس رسم  ر الطريقــومنسوب صف



  ٧

الميد مبيناً عليهـا المحـاور    و واألعمدة األساساتللمشروع تشمل  اإلنشائيةثالث نسخ من الرسومات  .٤
دوار المختلفة لأللجميع الرسومات ليح ومالحظات التنفيذ شامالً جداول التسوالبالطات والجسور  واألبعاد

 .١٠٠:١بمقياس رسم 

ديد قـدرة  لتحخمسة أدوار  تقرير فحص التربة من أي مختبر معتمد لدى الوزارة للمباني التي تزيد عن .٥
  .تحملها للضغوط واألحمال

،  شبكة الصرف الصحي والتغذية للمبنىمكونة من مخطط ل، عمال الصحية ثالث نسخ من رسومات األ .٦
  .رفهاوص األسطحوكذا ميول ،الصرف  والخزانات األرضية وخزانات

والمأخذ بجميـع   اإلنارةنسخ من الرسومات الكهربائية مكونه للوحة التوزيع العام وأخرى ألعمال ثالث  .٧
  .أنواعها بكل دور

واألمـاكن   والسـاللم المتحركـة   الميكانيكية تشمل تفاصيل المصاعد األعمال نسخ من رسوماتثالث  .٨
  .ل ذات الطابع الخاصلمركزي لألعماالمخصصة لها وكذا أعمال التمديدات للتكيف ا

وكذلك جداول الكميات  جموعها والمساحة اإلجمالية لألرضجداول تبين مساحات البناء المراد إنشاؤه وم .٩
  .للمبنى

  :الهدم التغيير أو أو التعديلأو  ةأو التوسع بالنسبة للتعلية: ثانياً
  .المراد الترخيص به ىالمبنالرسومات الخاصة ب نسخة من -١
في حـال عـدم وجـود     - أو ة للمبنى المراد الترخيص بهلمقترحاالجديدة التصاميم  نسخة من -٢

او التوسعة المراد  المبنى للتعلية ةقابلي يؤكد فيهمعتمد من مهندس إنشائي  فني تقرير -التصاميم 
 .تنفيذها

 .مختص معتمد يؤكد حالة المبنى المراد الترخيص بهدمه تقرير فني من مهندس  -٣

سـلم مقـدم   تفي السجل الخاص بالطلبات وي ومرفقاته باستالم الطلب تسجيل الطلب ةلمختصا اإلدارةعلى   )١٥(مادة
م رفع الطلب بمرفقاته فـي نفـس   من ثباالستالم مبيناً فيه مرفقات الطلب ونوعها وعددها و إيصاالًالطلب 

  .مديرالاليوم إلى 
فقة أو الرفض أو طلب استكمال البيانـات أو  يقوم المكتب المختص بالبت األولي في طلب الترخيص بالموا  -أ)١٦(مادة

مـن تـاريخ اسـتكمال     أسبوعينالناقصة وذلك خالل ) التصاميم أو الرسومات(الوثائق أو المخططات 
ـ  شروط طلب الترخي ه ص فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب اعتبر ذلك في حكم الموافقـة علي

  .من القانون) ٧(وفقاً لنص المادة 
مطلوب الترخيص بها مطابقة لجميع المعايير والمواصفات الواردة فـي  التحقق من أن األعمال الفي حال  -ب

وكان الطلـب مسـتوفياً للبيانـات والمرفقـات      واللوائح والقرارات االخرى النافذةوالقوانين  هذه الالئحة
الرسومات وثـالث   و مراجعة واعتماد أصول التصاميمومسدداً الرسوم المستحقة قانوناً يقوم المكتب بعد 

بإصـدار   - يتجـزأ منـه   وتعتبر األصول والصور المعمدة مكملة للترخيص وجـزء ال  -صور منها 
  .خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الترخيص



  ٨

مـن تـاريخ    ثالثة شهور  لىالوثائق  أو البيانات الناقصة خالل مدة ال تزيد ع استيفاءعلى مقدم الطلب  -ج
وعلـى  ،  اإلجـراءات لم يستوف كامل  اعتبر طلبه الغياً ما إال قبل المكتب المختص و ك منذلأخطاره ب

المكتب المختص في حال استيفاء الطلب للنواقص خالل المدة المذكورة إصدار التـرخيص خـالل مـدة    
  .المقررة لرسوما وتسديدتاريخ استيفاء الطلب للنواقص  أسبوعين من

الترخيص خالل المدد المحـددة   إصدار أوفي البت بالطلب  التأخر أواالمتناع لمختص اال يجوز للمكتب   )١٧(مادة
من هذه الالئحة دون سبب قانوني ويخضع الموظف المتسبب في ذلك للمساءلة القانونيـة  )١٦(في المادة

  .النافذةطبقاً للتشريعات 
أحكام القـانون وهـذه   مع  عارضوجد انه يت إذاللمكتب المختص رفض طلب الحصول على الترخيص   )١٨(مادة

وفـي جميـع   ، النافذة أو انه يتضمن معلومات أو وثائق مضلله أو ناقصـة  األخرى القوانين الالئحة أو 
  .األحوال ال يجوز للمكتب إصدار الترخيص إذا لم يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة لقاء منح الترخيص

  : يما يل تراخيصالالحصول على  يستثنى من  ) ١٩(مادة
  :لتاليةا األعمال -أ

انات  الداخلية والخارجية للمبنـى بشـرط أن ال تـؤدي هـذه     لتلييس والدهبااألعمال المتعلقة  .١
  .األعمال إلى زيادة المساحة المبنية أو تغيير الشكل الخارجي للمبنى

أعمـدة أو هيكـل    إال يترتب عليها هدم جـدران أو التعديالت الداخلية للمباني السكنية بشرط  .٢
  . ساسي من هياكل المبنىأ

ال تخالف المعايير والضوابط الفنية المنصوص عليها في أتعديل خدمات ومرافق المبنى بشرط  .٣
  . الالئحة هذه القانون و

أي بروز خارجي  استخدامال تؤدي إلى أبشرط التجارية  أعمال السدة التجارية داخل المحالت  .٤
. 

للحـي أو   حفاظ على النسيج المعماري والحضريال األعمال الجمالية لواجهات المباني بشرط .٥
 . المنطقة

استبدال التركيبات والتمديدات والتوصيالت الداخلية في المباني للميـاه والصـرف الصـحي     .٦
 .والكهرباء بشرط أال تؤثر على سالمة المبنى 

  . ير البالط يإصالح وترميم األرضيات وتغ .٧
لفترة محددة لحين االنتهاء من أعمال البناء المرخص بهـا أو   المباني المؤقتة التي تنشأ بقصد استخدامها -ب

  :  بالشروط اآلتية  وذلك االستعمال المؤقت المسموح به
والغـرض   ومسـاحته المؤقـت  الحصول على موافقة كتابية من المكتب المختص تحدد نوع المبنى  )١

  . المستخدم فيه
خالل المدة المنصوص عليها فـي  المؤقت  المبنىنقل  أوكتابي من المرخص له بإزالة  تقديم التزام )٢

  .من هذه الفقرة) ٤(البند 



  ٩

   .المواد التي يسهل هدمها أو نقلهاتكون المواد المستخدمة في بناء المبنى المؤقت من  أن  )٣
من أعمال بنـاء   االنتهاءأن يتم إزالة أو نقل المبنى المؤقت خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ   )٤

 المرخص لهعلى نفقة نقل المبنى المؤقت أو  بإزالةيقوم  أنم فللمكتب المختص ما لالمبنى الرئيسي 
  . من ضمان رفع المخلفاتبالخصم وذلك 

وفي حالـة تعـدد    العقاريلملكية مسجلة في السجل خيص بناء إال إذا كانت وثيقة ااال يجوز إصدار تر  )٢٠( مادة
  .لترخيص باسم جميع المالكينكون االمالكين لألرض المزمع البناء عليها فيجب أن ي

  : اآلتية البياناتطلبات الترخيص تدون فيه  لتسجيل وإلكترونيدفتري  سجل إعداد مختصالمكتب ال على  )٢١(مادة
 .تاريخ تقديم الطلب .١

  . )وكيل-مالك(صفته  – اسم مقدم طلب الترخيص .٢
 .سجل العقاريورقم وتاريخ تسجيلها في الالملكية  وثيقةطبيعة و مالك أو مالكي العقار .٣

  .وحدوده ومساحتهونوعه أوصاف العقار  .٤
 .الذي أعد التصاميمأو المكتب الهندسي اسم المهندس   .٥

  .المشرف على تنفيذ األعمالاسم المهندس أو المكتب الهندسي  .٦
   .مرفقات الطلب  .٧
  . وهذه الالئحةالقانون في اإلقرارات والتعهدات المنصوص عليها  .٨
  .إلسفلت واألرصفةضمان رفع المخلفات وإعادة ا .٩

   -:ال يجوز للمكتب المختص أن يوافق على طلبات الترخيص في أي من الحاالت التالية    )٢٢(مادة
قرار مـن الـوزير    إذا كانت األعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق أو المواقع التي صدر-١

لتفصيلية خالل المدة المحـددة فـي   بوقف البناء فيها لحين االنتهاء من إعداد مخططاتها الهيكلية أو ا
  . قانون التخطيط الحضري

إذا كان المبنى المطلوب الترخيص بإنشائه مخالفاً لنوع استعمال األرض في المنطقة أو الحي باستثناء -٢
  .المبني المؤقت أو المبني المكمل 

انت قواعد االرتفـاع تسـمح   ال يجوز الموافقة صراحة أو ضمناً على طلب الترخيص في التعلية ولو ك  )٢٣(مادة
بالتعلية المطلوبة إال إذا كان الهيكل اإلنشائي والمعماري للمبنى وأساسـاته تسـمح بتحمـل األعمـال     

والحي وفقـاً لمـا جـاء فـي     ، المطلوب الترخيص لها مع اآلخذ في االعتبار النسق المعماري للمبنى 
  .التصاميم و الرسومات المعتمدة من قبل المكتب المختص

او منـاطق  بناء في مناطق ابراج الضغط العالي للكهرباء اليجوز باي حال من االحوال منح تراخيص   )٢٤(دةما
  .والتي تحددها الجهة المختصةخطوط النقل وااللتزام بالمسافات واالبعاد في هذه المناطق 

مـاكن البنـاء مـن    على المكتب المختص عند منح الترخيص ألي بناء أن يوضح مواقع الخدمات في أ  )٢٥(مادة
ويجب على الجهات المختصة بالخدمات موافاة المكتب بجميـع  ، أنابيب مياه وكهرباء وتلفونات وغيرها 

  .المخططات التي توضح أماكن ومواقع هذه الخدمات



  ١٠

ال يجوز في المناطق السكنية والتجارية إصدار تراخيص بناء لمصـانع أو ورش أو معامـل بلـك أو      )٢٦(مادة
كمـا ال  ، ناشير أحجار أو أي منشأة أخرى مضره بالصحة العامة أو مقلقة لراحة السكان كسارات أو م

  .يجوز استخدام المباني المشار إليها أعاله إال لألغراض المحددة في رخصة البناء
وفقـاً للشـروط   لمدة أخرى مماثلة مدة الرخصة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها   )٢٧(مادة

  .جراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا البابواإل
  الفصل الثاني

   تجديد الترخيص
المـدة   انتهـاء لدور الواحد وعلى المرخص له التجديد للدور الثاني قبل لمدة رخصة البناء ثالث سنوات   )٢٨(مادة

ددة فيـتم تجديـد   من الرسوم األساسية أما التجديد بعد مضي المدة المح% ٢٠المحددة برسوم تحدد بـ 
دوار تالية برسوم أساسـية مسـاوية ألول تـرخيص أي بنسـبة     ألالترخيص بنفس الدور أو الترخيص 

١٠٠%.  
  : التراخيص ما يلي لتجديديشترط   ) ٢٩(مادة

البناء أو في المسـاحات   صيرختديالت جوهرية في التصاميم أو ال يترتب على التجديد أي تعأ .١
  . وفقاُ للتصاميم الجديدة  المبنية أو يتم احتساب الرسوم

بثالثـين يومـاً   ة قبل انتهاء مدة الترخيص السابق على النموذج المعد لذلك أن يقدم طلب التجديد .٢
   .األقلعلى 

 .مماثلة لمدة الترخيص السابقة ولمرة واحدة فقطجديد لمدة أن يكون الت .٣

  .لرسوم المقررة لتجديد الترخيصاتسديد  .٤
  : الترخيص مثلتحول دون تجديد  ارئةط ال تكون هناك أسباب فنيةأ .٥

  للمنفعة العامة   المبنى أو األرض  استمالك -أ
  . يف األراضي في المخططات الحضريةناألرض بحسب تص استعمالير أو تعديل نوع يتغ-ب
ت التربة استحالة تنفيذ البناء الذي كان مرخصا به علـى هـذه األرض   اختباراأن تثبت نتائج  -ج

  .  بيعة األرض وطبوغرافيتها ألسباب تتعلق بط
  تعديل حد الطريق أو خط التنظيم بحيث أصبح تنفيذ البناء المرخص به على  -د

  . األرض مستحيالً أو غير صحي أو غير مالئم للغرض الذي سيستخدم فيه      
  :جراءات اآلتيةيتبع في تجديد الترخيص اإل  ) ٣٠(مادة

على النمـوذج المعـد لهـذا     إلى المكتب المختص صيرخالتعلى المرخص له تقديم طلب تجديد  -١
  .هبوالوثائق المرفقة  الترخيصبأصل  اًمرفقالغرض 

  . هن فيه ساعة وتاريخ تقديمبييسجل الطلب في السجل الخاص بذلك وي  -٢
فإذا تبين له عدم توافر شـروط التجديـد   ، دراسة طلب التجديد فور تقديمهالمختص المكتب  على  -٣

عليه أن يخطر طالب التجديد أو المـرخص لـه   ، من هذه الالئحة)٢٩(مادةالالمنصوص عليها في 



  ١١

أمـا إذا وجـد   ع من تاريخ تقديم طلب التجديـد  خالل مدة أسبووذلك  تجديد الكتابياً بأسباب عدم 
أسـبوعين مـن   المكتب أن الطلب مستوف لشروط التجديد فعليه إصدار تجديد الترخيص خـالل  

  . لشروطلكامل اتاريخ استيفاء الطلب 
أن يتظلم من قرار رفض التجديد أمام لجنة التظلمات خالل مـدة   هيجوز لمن رفض طلب تجديد ترخيص   )٣١(مادة

  .ترخيصه تجديدإلخطار بعدم قبول طلب ل ستالمهاال تزيد عن شهر من تاريخ 



  ١٢

  الفصل الثالث
  تعديل الترخيص وسحبه وإلغاؤه

وفقاً لقانون االستمالك للمنفعة العامة أثناء القيـام   م للمصلحة العامةصدر قرار بتعديل خطوط التنظي إذا   )٣٢(مادة
بالبناء جاز للمكتب المختص أن يسحب رخصة البناء ومرفقاتها لتعديلها وفقاً لخطوط التنظيم الجديدة وال 

ويعـوض  الجديـدة   ألجزاء البارزة عن خطوط التنظيمفي اأو التعلية للمرخص له أن يقوم بالبناء يجوز 
  .التي قد تلحق به بسبب ذلك تعويضاً عادالًعن األضرار 

يجب على المكتب المخـتص سـحب التـراخيص    من هذه الالئحة ) ٣٤(مع مراعاة ما ورد في المادة   ) ٣٣(مادة
  :ة ــــاألحوال اآلتيإلغائها ووقف أعمال البناء في و

لمعتمدة أوثبـت أن الوثـائق التـي    أو المخططات ا ثبت مخالفة أحكام القانون أو شروط الترخيصإذا  -١
  .صدر الترخيص بناء عليها مزورة

إذا استخدم المرخص له الرخصة استخداماً غير مشروع في أغراض أخرى غيـر الغـرض الـذي     -٢
قام بالبناء في أرض غير األرض المحددة في الترخيص ، وللمكتب المختص أن  وصدرت من أجله أ

% ) ٥(مباني المخالفة على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع غرامة قدرها ال أجزاءيقوم بإزالة المباني أو 
من قيمة األعمال المزالة إذا لم يقم المخالف بإزالتها ، ولذوي الشأن التظلم أمام لجنة التظلمـات مـن   

إلغائه أو تقرير اإلزالة خالل مدة عشرة أيام من تاريخ سحب أو  أوب الترخيص سحقرارات المكتب ب
  .خطاره بوقف أعمال البناءإلترخيص أو إلغاء ا

على المكتب المختص وقف بناء المنشأة المخالفة أو إغالق المنشأة التي تم تغيير اسـتخدامها وإخطـار     ) ٣٤(مادة
  .المجلس المحلي رسمياً بذلك ويجوز للمكتب المختص االستعانة بالجهات األمنية لوقف البناء أو اإلغالق

  الباب  الرابع

  بناءضوابط ال

  الفصل األول
  الضوابط المتعلقة باألرض

  . يجب أن تكون األرض مخططة ويحظر إصدار تراخيص بناء في المناطق غير المخططة -١  )٣٥(مادة
التربة وأن األرض التي سيتم البناء عليهـا   اختباراتيجب قبل إصدار تراخيص البناء التأكد من نتائج -٢

  .ام عليها والغرض المستخدمة فيهتي ستقال جميع األحمال اإلنشائيةسوف تتحمل 
يجب أن تقع األرض على طريق أو شارع عام وال يجوز إصدار تراخيص لألرض التي ال تقـع علـى     )٣٦(مادة

  : طريق عام إال بالشروط اآلتية 
  .من األسبابال يجوز إغالقه ألي سبب وأن يكون لألرض ممر يصل بينها وبين الطريق العام  )١



  ١٣

منهـا أو إذا كانـت    أجـزاء الطبوغرافي  لألرض يقتضي تسويتها أو ردم بعض إذا كان الوضع   )٢
وفقاً لألصـول   رض تأمين ارتدادات خلفية وجانبيةمرتفعة عن سطح األرض فيجب على مالك األ

  . التربة  اختباراتالفنية المحددة في شهادة نتائج 
 .المختصيجب عمل أسوار ودعائم بالمواصفات التي يحددها المكتب   )٣

اسـتخدام   وأن يتم بها ومأذونا له بالبناء عليها منتفعايجب أن يكون صاحب الترخيص مالكاً لألرض أو    )٣٧(مادة
  .يصرختفي الله المبني في الغرض المحدد 

تحديد  رخص ، إال بعدتالمحددة في العلى األرض ال يجوز للمرخص له أن يشرع في أعمال البناء  -١  ) ٣٨(مادة
  . المكتب المختصلتنظيم على الطبيعية من قبل حد الطريق وخط ا

بتحديد خط التنظيم وحد الطريق على الطبيعيـة خـالل    المختص يقدم المرخص له طلباً إلى المكتب -٢
  .ثالثة أيام من تاريخ حصوله على رخصة البناء 

ويحـرر   الترخيص منح من تاريخ عشرة أيامويجب على المكتب أن يقوم بالتحديد خالل مدة أقصاها 
محضراً بذلك يوقع عليه المهندس المختص والمهندس المشرف وصاحب التـرخيص ويعتمـد مـن    

  . مديرال
المدة المحـددة فـي   خالل بتحديد خط التنظيم وحد الطريق على الطبيعية  المختص مكتباذا لم يقم ال-٣

وحد الطريق المحددة للمرخص له أن يشرع في أعمال البناء وفقاً لحدود خط التنظيم ف السابقةالفقرة 
م أو مسئوليته عند مخالفة خط التنظي وعلى بالترخيصفي المخططات العمرانية أو التصاميم المرفقة 

  .   حد الطريق 
يقـوم   التـرخيص إذا تبين أن المرخص له لم يلتزم بخط التنظيم أو حد الطريق المحدد في التصـاميم و    )٣٩(مادة

  : باآلتي  المختص المكتب
  . المخالفة  لألجزاءمال البناء وقف أع) ١
التي يحددها المكتـب  مدة الد الطريق خالل إلزام المخالف بتعديل وتصحيح البناء وفقاً لخط التنظيم أوح )٢

  .المختص
التي حـددها المكتـب   مدة ال وتصحيح الوضع أو إذا انقضت إذا أمتنع المرخص له عن إزالة المخالفة) ٣

المكتب بإزالة المخالفة على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع الغرامة دون تصحيح الوضع يقوم  المختص
   .من القانون  )١٢(المحددة في المادة 

  الفصل الثاني
  الضوابط والمعايير األساسية الخاصة بالبناء

  في المناطق والمباني التجارية، للمباني السكنية 
  ةقبل صدور هذه الالئح صدرت مخططاتها وتم البناء فيهاالتي 



  ١٤

يجوز أن تستعمل األراضي في المناطق التجارية ألغراض السكن والخدمات العامة والمساجد وتسـرى     )٤٠(مادة
عليها األحكام المتعلقة بالمباني السكنية فيما عدا االرتفاعات حيث تسرى عليهـا االرتفاعـات المقـررة    

اض الفنادق والمدارس والمستشفيات للمنطقة التجارية ، ويجوز بالنسبة للمناطق السكنية أن تستعمل ألغر
بعد موافقة الجهات المختصة ، أما بالنسبة للمناطق الصناعية فال يجوز إنشاء مباني سكنية فيها ويستثنى 

  .ك مساكن العاملين في هذه المناطق من ذل
  -:كالتالي  للمباني السكنيةتتحدد الشروط والمعايير األساسية    )٤١(مادة

من إجمالي  % ٧٠يجوز أن تزيد مساحة البناء بأي حال من األحوال عن  ال -:لبناء النسبة المئوية ل -١
  .مساحة األرض 

يتم حساب االرتفاع المسموح به و تتحدد الكثافة البنائية بحسب االرتفاع المسموح به : الكثافة البنائية  -٢
يه المبنى فيكون الحـد  بحسب االرتدادات لجوانب المبنى األربعة وبحسب عرض الشارع الذي يقع عل

مضافاً إليه معدل مجموع االرتـدادات  ، عرض الشارع المقام عليه : (األعلى الرتفاع المبنى معادالً 
  ) .في جميع الجوانب 

  :االرتدادات   -٣
جوانـب  عن حدود األرض في جميـع ال من األحوال يقل االرتداد بأي حال  ال -:في الطابق األرضي -أ

يـد  يز الوبحيث ، ذي لن يتم فيه فتح نوافذ الجانب الاجهة التي على الشارع وفيما عدا الو متر١ عن
مقاساً من مستوى منسـوب الرصـيف ألعلـى    خمسة أمتار ) ٥(ارتفاع سقف الطابق األرضي عن 

  .الشوارع ارتفاعاً 
 يجب االرتداد في جميع الجوانب وفي جميع الحاالت عن حدود األرض بمسافة -:في الطابق األول   -ب

 ) .عدا الواجهة على الشارع ( متر واحد ) ١( نتقل ع ال

يجب االرتداد في جميع جوانب المبنـى  : في المباني التي يتم الترخيص فيها ألكثر من أربعة أدوار   -ج
 ١.٥بحيث يكون االرتداد الكلي في كل جانب مسـاوياً    الثانيبعد الطابق  إضافية سم ٥٠ ة مساف
 .متر 

الالئحة أثناء التعلية أو الهدم أو  هذه سماح بالترخيص ألجزاء من األبنية التي أنشئت قبل صدوريجوز ال   )٤٢(مادة
  .من االرتفاع المقرر% ٣، المقررمن االرتداد %  ٣تتجاوز نسبة  التوسعة إذا كانت هذه المخالفات ال

 :تتحدد الشروط والمعايير األساسية للمباني التجارية كالتالي   ) ٤٣(مادة

  من إجمالي مساحة األرض %  ٨٥تتجاوز مساحة البناء  ال: لنسبة المئوية للبناءا  -١
 .من هذه الالئحة)٤١(من المادة ) ٢(تنطبق عليها القواعد المنصوص عليها في الفقرة :الكثافة البنائية-٢

  :االرتدادات-٣
الشارع  فيها بعرض يجب ارتداد المبنى عن :المباني التجارية الواقعة على الشوارع الرئيسيةفي -أ

  .بطول الواجهة  متر ٣يقل عن  ال



  ١٥

في المباني التي تلتصق جوانب أرضيتها مع أراضي لمباني سكنية مرخصـة سـابقاً وغيـر     -ب
يجب االرتداد بضعف االرتداد في المبنى السكني ويطبق فـي جميـع    :مرتفعة أكثر من دورين

   .األدوار 
يتها مع أراضي لمباني سكنية وتكون جميـع المبـاني   في المباني التي ال تلتصق جوانب أرض -ج

مـن المـادة   )٣(المنصوص عليها فـي الفقـرة    يتم تطبيق نفس االرتدادات :المجاورة تجارية 
  .من هذه الالئحة)٤١(

   -:االرتفاعات  -٤
نصوص وفقاً للقواعد المم االرتدادات في جميع األدوار بعد تطبيق نظا تتحدد ارتفاعات المباني التجارية 

  .من هذه الالئحة) ٤١(من المادة ) ٢(عليها في الفقرة
يجوز االرتفاع ألكثر من خمسة أدوار دون إيجاد مواقـف للسـيارات بحسـب     الوفي جميع األحوال 

او اية معايير او شـروط اخـرى تـنص عليهـا     في هذه الالئحة  والشروط المنصوص عليهاالمعايير 
  .التشريعات النافذة

  الفصل الثالث
  نيف المناطق بحسب االستخداماتتص
  بعد صدور هذه الالئحة مخططاتها تصدر للمناطق التي

 الحضـري النافـذ   يتم تصنيف المناطق بحسب استخداماتها بما يتوافق مع الالئحة التنفيذية لقانون التخطيط -أ  )٤٤(مادة
علـى المخططـات    في هذه الالئحة بحسب االسـتخدام والنـوع   المنصوص عليهاويتم تدوين المعايير 
  .التفصيلية لكل منطقة 

خاصة بتحديد المعـايير واألسـس    مناخية وبيئية التي لها ظروف ةطققوم المكتب المختص في المني -ب
  . ويصدر بذلك قرار من الوزيربحسب طبيعة المنطقة وظروفها 

  :حسب استخداماتها إلى يتم تصنيف المناطق بالمادة  من هذه) أ(أحكام الفقرةفي مراعاة ما ورد مع  -ج    
  .مناطق سكنية -١
 .مناطق تجارية -٢

 .مناطق صناعية -٣

  .مناطق سياحية -٤
بحسـب  يتم تحديد أعلى كثافة بنائية وارتفاعات يمكن السماح بها للمباني في المناطق السكنية والتجارية   ) ٤٥(مادة

  .ئحةمن هذه الال)٤١(من المادة ) ٢(المنصوص عليها في الفقرة المعادلة 
  -:تنقسم المناطق السكنية إلى ثالثة أنواع   ) ٤٦(مادة

  :السكن الخاص مناطق:أوالً



  ١٦

معمارية مختلفة بـاختالف المالـك    قيمها األفراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميميوهي المناطق التي  
  :)د ،  ج، ب ، أ : (نقسم إلى أربعة أنواع من حيث المساحة تو

  :فيها كالتالي المعايير الفنية للبناءوتتحدد  أو أكثر ٢م١٠٠٠هو  مساحة القطعة فيها بماتتحدد ) أ ( النوع ]١[
من المسـاحة اإلجماليـة   %  ٤٠تزيد نسبة مساحة األرض المقام عليها البناء عن  ال: نسب البناء  -١

 .لألرض 

، م عليها البنـاء  من مساحة األرض المقا% ٢٥٠تزيد الكثافة البنائية فيها عن  ال: الكثافة البنائية  -٢
 .خارجاً منها بيت الدرج والشرفات والبروزات المعمارية والملحقات 

 .متر ٣يقل االرتداد في جميع الجوانب عن  ال: االرتدادات  -٣

 :االرتفاعات  -٤

  .البناء عن طابقين  ارتفاعيزيد  ال -  
ي بما في من مساحة الدور األخير فوق الطابق الثان% ٥٠يمكن السماح للمرخص بإضافة  -  

  .ذلك مساحة بيت الدرج
 ما شـابه أو ، غرفة مولد ، ةربيحغرفة ،قات للمبنى مثل غرفة حارس يمكن السماح بإضافة ملح -

من مساحة األرض وبشرط تقديم مخططـات لهـا واسـتخدامها    % ٧يزيد عن  وبما ال ،ذلك 
  .للغرض الذي رخصت له 

  :فيها كالتالي المعايير الفنية للبناء وتتحدد ٢م١٠٠٠ـ  ٢م٥٠٠ بين القطعة فيهاتتحدد مساحة  )ب ( النوع ]  ٢[  
من المسـاحة اإلجماليـة   %   ٥٠تزيد نسبة مساحة األرض المقام عليها البناء عن  ال: نسب البناء  -١

 .لألرض 

من مساحة األرض المقـام عليهـا البنـاء    %  ٣٠٠ال تزيد الكثافة البنائية فيها عن : الكثافة البنائية  -٢
 .منها بيت الدرج والشرفات والبروزات المعمارية خارجاً 

 .متر ٢يقل االرتداد في جميع الجوانب عن  ال: االرتدادات  -٣

 .ال يزيد ارتفاع البناء عن ثالثة طوابق : االرتفاعات  -٤

وبمـا  ،  ما شابهأو ، غرفة مولد ، ةربيحغرفة ،قات للمبنى مثل غرفة حارس يمكن السماح بإضافة ملح -
  .من مساحة األرض وبشرط تقديم مخططات لها واستخدامها للغرض الذي رخصت له % ٥ال يزيد عن 

  :فيها كالتالي المعايير الفنية للبناءوتتحدد  ٢م٥٠٠ـ  ٢م٢٠٠بين تتحدد مساحة القطعة فيها  ) ج ( النوع ] ٣ [
 .إلجمالية لألرض من المساحة ا%   ٦٠تزيد نسبة مساحة األرض المقام عليها البناء عن  ال: نسب البناء  .١

خارجـاً  ، من مساحة األرض المقام عليها البناء %  ٤٠٠ال تزيد الكثافة البنائية فيها عن : الكثافة البنائية  .٢
 .منها بيت الدرج والشرفات والبروزات المعمارية 

 .متر ١.٢يقل االرتداد في جميع الجوانب عن  ال: االرتدادات  .٣

  .من هذه الالئحة) ٦٧(لشارع تطبيقاً للمادة رقم يمكن البروز من الدور األول عن او    
  .طوابق  أربعةال يزيد ارتفاع البناء عن : االرتفاعات  .٤



  ١٧

  : فيها كالتالي المعايير الفنية للبناءوتتحددأو أقل  ٢م٢٠٠بما هو  تتحدد مساحة القطعة فيها) د ( النوع ]  ٤[ 
مـن المسـاحة اإلجماليـة    %   ٧٠لبناء عن تزيد نسبة مساحة األرض المقام عليها ا ال: نسب البناء  -١

 .لألرض 

 .من مساحة األرض المقام عليها البناء %  ٥٠٠ال تزيد الكثافة البنائية فيها عن : الكثافة البنائية  -٢

المنصـوص  االرتداد الرأسي  قواعدطبق تو، متر ١يقل االرتداد في جميع الجوانب عن  ال: االرتدادات  -٣
 .من هذه الالئحة) ٤١( ادةمن الم )٣(ة الفقرفي  عليها

  .طوابق بشرط تقديم مخططات األساسات وقواعد المبنى  خمسةال يزيد ارتفاع البناء عن  :االرتفاعات  -٤
  :السكن النموذجيمناطق :اًثاني

تبنى على شكل وحدات سكنية ضمن قطاع خاص أو توزيعها ضمن برنامج حكومي معين وتبنى التي وهي 
وتتحـدد   بنموذج موحدتخدام تصاميم معمارية أو التوسع الرأسي وتبنى منشآتها باسإما بنظام التوسع األفقي 

فيها بذات الشروط والمعايير الفنية المتبعة في مناطق السكن الخاص باالضافة  الفنية للبناءالشروط والمعايير 
  :الى الشروط والمعايير التالية

  : نظام التوسع األفقي -١
تكـون  كـل وحـدتين سـكنيتين      أن دة السكنية الواحدة إما أن تكون منفصلة أويتم البناء فيه بنظام الوح
واالرتدادات المحـددة فـي السـكن    ،نفس الشروط المتعلقة بنسب البناء وتطبق عليهمتصلتين بجدار واحد 

 التاليـة  والمعايير البنائيةمع إضافة الشروط ،) د ، ج ، ب ، أ ( الخاص كل بحسب النوع الذي ينتمي إليه 
:  
  .االلتزام باالرتفاع المحدد في النموذج في جميع الوحدات السكنية للمنطقة  -أ

  .االلتزام بنفس مواد البناء والواجهات الموحدة المحددة في التصاميم  -ب
  .العام للوحدة السكنية غير من شكل النموذج تأن  امن شأنه، عدم إضافة أية ملحقات أو إضافات  -ج

 : سينظام التوسع الرأ -٢

علـى  يحتوي كل طابق على أكثر من وحدة سكنية ، يتم البناء فيه بنظام المبنى الذي يتكون من عدة طوابق
  :االلتزام بالشروط والمعايير اآلتية أن يتم 

  .وئه في جميع المباني في المشروعااللتزام باالرتفاع المحدد في النموذج الذي رخصت على ض -أ 

 .واجهات الموحدة المحددة في التصاميمااللتزام بنفس مواد البناء وال -ب 

 .عدم إضافة أية ملحقات أو إضافات خارجية في الوحدة السكنية الواحدة  -ج 

هـذه  فـي  المنصوص عليهـا  كنية بحسب المعايير توفير مناطق لمواقف السيارات لجميع الوحدات الس -د 
  .الالئحة

تها عن خمسة طوابـق  اتزيد ارتفاعي في المباني التمتر ) م٦( كل مبنى وآخر عنبين الفراغات أال تقل  -ه 
وحتى عشرة ادوار ،، اما ما يقل او يزيد عن ذلك فأنه يؤخذ نسبة من ذلك وبحسب تعليمـات المكتـب   

 .المختص



  ١٨

 .هذه الالئحةفي  المنصوص عليها المناور تطبيق شروط ومواصفات  -و 

 .نشر الغسيلتستخدم واجهات المباني ل توفير مناشر للغسيل تكون في جهة المنور بحيث ال -ز 

 .هذه الالئحة في المنصوص عليهاتطبيق شروط ومواصفات الساللم   -ح 

هذه  في المنصوص عليهاالشروط والمواصفات  توفير مصاعد لما يزيد عن خمسة أدوار وتطبق عليها -ط 
 .الالئحة

 .بين المباني تستغل كمتنفسات لألطفال  مساحاتتوفير  -ي 

  ).الخ.. سوبر ماركت ، مستوصف ، ة مدرس ،جامع (توفير مرافق خدمية لكل مشروع سكني  -ك 
  :السكن االستثماري  مناطق :اًثالث

المبنى المكون من عدة وحدات سكنية والتي تستعمل لإليجار بالطوابق المتعـددة  : بالسكن االستثماري يقصدو
ويجوز السماح ببعض االستعماالت التجارية فيه إما في جزء من المبنـى أو يسـتغل المبنـى    

  : وتحدد الشروط والمعايير الفنية للبناء فيها كالتالي بالكامل
  :البناء والكثافة البنائية نسب-١

كحد أقصى لكل % ٥٠من مساحة األرض موزعة على أساس % ٤٠٠يكون مجموع مساحة البناء بنسبة  -
  من الطابق األرضي شريطة توفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية اًءطابق بد

رفقة بطلب ن المواقف على المخططات المل حدود األرض ويجب توضيح أماكداخ) ٢م١٥٠موقف لمساحة(
لترخيص مع مراعاة مداخل ومخارج المبنى ومداخل ومخارج حركة السيارات ووصـولها إلـى الشـارع    ا

  .في هذه الالئحة  المنصوص عليها مواقف السيارات باألحكام المتعلقة بالداخلي للمنطقة مع التقيد 
  .  ٢م٢٥تزيد عن  ة حارس وحمام تخديم له بالطابق األرضي بمساحة اليجب توفير غرف -
  .أرضيات  المناور بدونيجب توفير مناشر للغسيل تكون مخفية داخل  - 
  .تحتسب الفراغات المخصصة للمصاعد واألدراج من ضمن مساحة البناء  ال -
   -:االرتدادات  -٢

  . متر٥مسافة عن رئيسي الشارع ال خط تنظيميقل ارتداد البناء عن  ال -
  .متر٣ مسافةعن الشوارع الداخلية للمنطقة وكذلك الجيران  خط تنظيم يقل ارتداد البناء عن ال -
  -:االرتفاعات  -٣

 متر٥٠ يكون الحد األقصى الرتفاع البناء هو ٢م١٠٠٠-٢م٥٠٠مساحتها مابين تتراوح  في حالة القطع التي -
  .طابق  ١٥بعدد 

 ٢٠بعـدد   متر ٨٠يكون الحد األقصى الرتفاع البناء هو  ٢م١٠٠٠لتي تزيد مساحتها عن  في حالة القطع ا -
  .طابق 

  -:ارتفاعات الطوابق  -٤
  .متر ٤واألقصى ، متر ٣الحد األدنى الرتفاع الطابق الواحد   -
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ال يجـوز  متر من جهة أكثر الشوارع ارتفاعاً و ١.٥فوق مستوى خط التنظيم  البدرومالحد األقصى الرتفاع  -
  .بأي حال من األحوال استخدام الرصيف كدرج 

   .متر  ٤واألقصى هو ، متر  ٢.٧٠ البدرومالحد األدنى لصافي ارتفاع  -
وال يحتسب ارتفاع بيت الدرج من ، متر   ٣ عن يجب أال يتجاوز ارتفاع سطح بيت الدرج عن سطح المبنى -

  .ضمن ارتفاع المبنى المسموح به للترخيص 
  .متر  ١والحد األدنى ، متر ٢السقف  ذروةألقصى الرتفاع الحد ا -
  .متر  ٣الحد األقصى الرتفاع السور الخارجي المقام عليه المبنى من جهة الجيران  -

  :تتحدد معايير ومواصفات البناء في المناطق التجارية وفقاً لما يلي   )٤٧(مادة
تنطبق  :)استثماري، نموذجي ، خاص( جميع أنواعها اطق السكنية بالمباني التجارية التي تقع ضمن المن  -أ

االرتفاعات للمنطقة التي تقـع   و االرتدادات ، الكثافة البنائية ،عليها نفس معايير البناء من نسب البناء 
 .فيها 

 :المباني التجارية التي تقع على الشوارع الرئيسية  -ب 

 يـتم توضـيحها  وضوء الدراسات  فيالمناطق تتحدد المعايير والمواصفات لجميع المباني في هذه  -١
نسـب البنـاء    تتحـدد فيهـا  المخططات التفصيلية وتطبقها المكاتب المختصة في كل منطقة  على

  .بناء على مساحة قطعة األرض التي يقع عليها المبنى االرتداداتواالرتفاعات  ،الكثافة البنائية ،
فصـيلية أو يحـددها   وانها إما على المخططـات الت يتم توحيد وتحديد أنواع تشطيبات الواجهات وأل -٢

  .المكتب المختص 
والمواصفات الفنية التي لخاصة بالمساحة هم اتيلتزم أصحاب المباني بالتبليط أمام مبانيهم  وعلى نفق -٣

  .يحددها المكتب المختص  
  :كالتالي  ى حسب المناطق ومساحات القطعتتحدد ارتفاعات المباني عل-٤

 ٢٠إلىعدد الطوابق فيها  تصلفإنه يسمح  بأن  ٢م١٠٠٠لعقارات التي تزيد مساحتها عن بالنسبة ل -
وارتفـاع المبنـى    معايير المنطقةدور مع مراعاة تطبيق االرتدادات المقررة لكل مبنى بحسب 

   .وحجمه ومساحته 
د عـد  تصـل  بـأن فإنه يسمح   ٢م١٠٠٠ – ٢م٥٠٠بالنسبة للعقارات التي تنحصر مساحتها بين  -

ورد فـي   دور مع مراعاة تطبيق االرتدادات المقررة لكل مبنى بحسب ما ١٥ إلى الطوابق فيها
  .هذه الالئحة 

عـدد   تصـل فإنه يسمح  بأن   ٢م٥٠٠ــ  ٢م٢٠٠بالنسبة للعقارات التي تنحصر مساحتها بين  -
ورد فـي   اأدوار مع مراعاة تطبيق االرتدادات المقررة لكل مبنى بحسب م ١٠إلى الطوابق فيها 
 .هذه الالئحة 

إلـى  عدد الطوابـق فيهـا    تصلفإنه يسمح  بأن  ٢م٢٠٠بالنسبة للعقارات التي تقل مساحتها عن  -
 .ورد في هذه الالئحة أدوار مع مراعاة تطبيق االرتدادات المقررة لكل مبنى بحسب ما خمسة
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زاد عن ذلك فإنه يشـترط   ق ومابالنسبة لمنطقة األسواق داخل المدن فتتحدد ارتفاعاتها بثالثة طواب -
وعلى أن تطبق شروط مواقف السيارات الواردة في هـذه  ، إيجاد سلم كهربائي صعوداً وهبوطاً 

  .الالئحة
  -:ارتفاعات الطوابق في المباني التجارية  -ج

 ةالسدة التجاريمتر  وبدون  ٨ )  السدة التجاريةشاملة ( طابق األرضي الحد األقصى لكامل ارتفاع ال -
  .متر  ٣عن  السدة التجارية يقل ارتفاع بحيث ال  متر٤

 .متر ٤متر والحد األقصى له ٣الحد األدنى الصافي الرتفاع الطابق المتكرر  -

 .متر ٢السطح  ذروةالحد األقصى الرتفاع  -

 .متر ٣الحد األقصى الرتفاع بيت الدرج  -

ثـاني   أوطـابق أول  ، متر ٣.٧أرضي ، م ٣.٥ البدروم: تتحدد االرتفاعات في األسواق التجارية  -
  .متر٢.٨بيت الدرج ، متر ١.٢السطح  ذروة، متر ٣.٤

تكون بعيدة عن المناطق السكنية والتجاريـة ويـتم ذلـك     المخططات بحيثعلى حدد المناطق الصناعية ت -١)٤٨(مادة
  .مناطقها في المخططات التفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة مع توضيح

معـايير    على عـدة   لغرض المحدد في طلب الترخيص بناءيتم الموافقة على ترخيص البناء ل-٢ 
  .لكل نوع 

  .ص من الجهة المختصة بهذه األنشطةيتم الموافقة على طلب الترخي-٣
بناء مصانع أو معامل أو ورش مواد بنـاء إال بعـد موافقـة اإلدارة المختصـة     ب يجوز الترخيص ال-٤

الئحة  المحددة في الشروطجميع واستيفاء  جودة المواد المستخدمة وتأكدها من  بهاأو مكات بالوزارة
  .الضوابط والمعايير الفنية

المنشـآت  ويسـري علـى بنـاء     وتكون خارج النمو العمراني تحدد المناطق السياحية على المخططات  -أ )٤٩(مادة 
تصـنيف السـياحي   حة مواصـفات ال في الئوالمواصفات المنصوص عليها اطات االشتر فيهاالسياحية 

  .اخرى تصنفها الوزارةمع عدم االخالل بأية اشتراطات للمنشآت السياحية 
 .السياحةب طة إال بعد موافقة الجهة المختصةالترخيص لمثل هذه األنش ال يجوز-٢

يكون المهندس المصمم مسئوالً من الناحية اإلنشائية عن أي عيوب قد تنشأ نتيجة السـتخدام   -
  .تعقد بها بالعقد المبرم بينه والمالكالمواد خالل المدة التي  هذه

يجب الحصول على موافقة اإلطفاء على المواد المستخدمة في اإلنشاء والتشطيب للوقاية مـن   -
  .الحريق

  الفصل الرابع
  االشتراطات الخاصةالضوابط والمعايير و

  )المعاقين حركياً ( جات الخاصة وي االحتياذب
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ذلـك  شابه  جب عند القيام بأعمال التصاميم للمباني الحكومية والمباني العامة والخدمية والترفيهية أو ماي  )٥٠(مادة
يراعى بحيث  حركياً اشتراطات خاصة الستعماالت المعاقين وضعمن المباني التي يتردد إليها المعاقين 

  -:المواصفات التالية ب االلتزام عند التصميم
 -:العوائق  -١

حيث يتاح لهم سهولة التنقل والحركة من خارج بالعوائق والحواجز التي تعيق حركة المعاقين إزالة  -
  .البناء إلى الداخل والعكس 

 :الممرات  المنحدرات و -٢

منحدرات أو فتحات باألرصفة وعند أماكن العبور المحيطة بالمبـاني علـى اخـتالف     عمل يجب
  :طبقاً لما يلي حركياًلتسهيل مرور المعاقين  ،استعماالتها

 -:الممرات  -أ

 .فإذا زاد عن ذلك يعامل معاملة المنحدر     ٢٠:  ١يزيد ميل الممشى عن  ال -

تخصيص ممشى واحد على األقل خالي من األدراج أو االنتقال الكبير في المنسـوب بـين    -
قع مواقف السيارات وإحدى المداخل الرئيسية مع وجوب توفير ممشى يربط األبنية في مو

 .مشترك 

  .متر  ١.٢٠يقل عرض الممشى عن  ال -
 -:المنحدرات  -ب

 .سم ٩٠يقل عرضه عن  وال   ١٢:  ١يزيد ميل المنحدر عن  ال -

 .من المنحدر طولي متر ١٥تعمل بسطة لكل  -

ويستمر الدرابزين قبل وبعد المنحـدر  ، تجهيز جميع المنحدرات بدرابزينات على الجانبين  -
  .سم ٣٠ن تقل ع بمسافة ال

   -:تخصيص أماكن للمعاقين  -٣
،  الراحـة مع تـوفير أسـباب   ، تخصص أماكن كافية في المباني لوقوف المعاقين بكراسيهم  -

  .وسهولة الوصول إليها 
   -:مواقف السيارات  -٤

قف لسيارات المعاقين ذات مواصفات ومقاييس محددة دولياً لتسهيل حركة المعـاق  اتخصص مو-
  -:امة ويحظر استعمالها لغير المعاقين ويشترط فيها مايلي في المواقف الع

مـن المجمـوع الكلـي لمواقـف     % ٢كون نسبة مواقف السيارات الخاصة بالمعاقين أن ت -أ
  .السيارات 

  .ية ومتصلة بممشى واحد على األقلتكون هذه المواقف قريبة من أحد المداخل الرئيسأن  -ب
  .متر١.٥عرض يجاوره ممشى ب، متر ٢.٨ يقل عرض موقف السيارات عن الأن  -ج

    -:دورات المياه  -٥
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تخصيص دورات مياه للجنسين تكفي لدخول الكرسي المتحرك وعمل مواصفات خاصة لسـهولة   -
  :يلي ويشترط في دورة المياه ما ،المرحاضاالنتقال من الكرسي إلى مقعد 

  .سم  ٥٠-٤٠ من يكون ارتفاع المرحاضأن  -أ
 .سم  ٧٥يقل بطن المغسلة عن  وال، سم  ٨٥تفاع سطح المغسلة عن يزيد ار ال أن-ب

 .سم  ٧٥يقل عن  وال، سم  ٩٠تزيد ارتفاع حنفيات المياه عن  الأن  -ج

بمماسك لمساعدة مستخدمي الكرسي المتحرك مثبتة على الحائط بجانـب  دورة المياه  تزويد -د
  .المرحاض بارتفاع واحد متر

   -:المصاعد  -٦
صعد واحد على األقل بالتسهيالت الالزمة الستعمال المعاقين بحيث تتوفر فيه جميـع  تجهيز م -

  .االشتراطات والمواصفات المتبعة دولياً في هذا الشأن 
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  الفصل الخامس
  المباني الخدمية االشتراطات والمعايير الخاصة ببعض

  الفرع األول
 المباني التعليمية

بالسماح بفتح مدرسـة مـع   المسبقة على الترخيص والتعليم قة وزارة التربية الحصول على مواف يجب -أ     )٥١(مادة
 ).طفال ـ ابتدائي ـ متوسط ثانويرياض أ( ومستواها التعليمي ) بنين أو بنات ( ها بيان نوع

 ١٠٠٠      على أن يضاف ما مسـاحته  ٢م ٢٠٠٠ة المخصصة للمدرسة عن المساح أال تقليجب  -ب
  . إضافيةلكل مرحلة   ٢م

الجهة المختصة بالتربية والتعلـيم  تشريعات ها فنية توجبمع عدم اإلخالل بأي اشتراطات أو مواصفات -ج
  : كالتالي االشتراطات والمعايير التصميمية للمدارستتحدد 

  :نسب البناء -١
بشرط أال تزيد نسبة االستغالل في األرض عـن  ، تطبق نسبة البناء الكلية المقررة في المنطقة  -

ونصف مساحة الممـرات مـن    درجيحسب الجزء المعلق وكذا مساحة ال على أن ال،  %٣٠
  % .٥٥وال تزيد في أي طابق علوي عن ، النسبة  ضمن 

  : االرتفاعات  -٢
  .األرضي الطابق وابق بما فيها يزيد ارتفاع البناء عن ثالث ط يجب أن ال -

  :الساحات  -٣
  .غاللها كمالعب للتالميذ يمكن استيجب توفير ساحات مفتوحة بحيث  -

  :الفصول -٤
  التهوية واإلضاءة الطبيعية فيه  كما يجب توفير،  ٢م ٣٠تقل مساحة الفصل عن  يجب أن ال -

  :البدروم  -٥
ومواقـف  يسمح باستغالل البدروم ألغراض تخديمية مثل المخازن وغرف التخـديم والمطـابخ    -

  .والمالعب وغيرها ، السيارات 
  :الممرات  -٦

  . متر ٢يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم الفصول عن  يجب أن ال -
  :التصميم المعماري  -٧

  .لة أو من مبنى واحد حسب التصميميسمح بأن تكون المدرسة مؤلفة من عدة مباني منفص -
  :سكن المدرسين  -٨

مسـاحة  من % ٢٠تزيد مساحته عن  يسمح بعمل سكن للمدرسين ضمن حدود المدرسة بحيث ال -
  .المباني الكلية على أن يكون السكن منفصالً تماماً عن مباني المدرسة 

  :الساللم  -٩
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أن ال تقل عرض البسطة عـن عـرض    و متر ١.٥عن للسلم يقل العرض الصافي  يجب أن ال -
يقل عرض النائم عـن   الأن سم و١٧يزيد عن  سم وال١٥القائم عن  ارتفاعال يقل أن و ،الدرجة

  .سم٣٠
  :دورات المياه  - ١٠

تلميذ فأقـل   ٢٠٠مغاسل لكل ٤+مراحيض  ٦تقل عن  يجب توفير دورات المياه الكافية بحيث ال -
  .طالب ٤٠فيخصص مرحاض ومغسلة لكل  أما إذا زاد عدد الطالب عن ذلك

يجب توفير حنفيات للشرب كافية للتالميذ في كل طابق وكـذلك فـي الحـوش ويجـب عمـل       -
  .المختلطةالمدارس المراحيض للجنسين في 

   -:الملحقات األرضية  -١١
  ٢م٢٠٠من مساحة األرض بحد أقصـى  % ٣تزيد عن  يسمح بعمل غرفة للمستخدمين بنسبة ال -

  .في الساحة األرضية وال تحسب ضمن النسبة المسموح بها 
  -:مواقف السيارات  -١٢

خاصة داخل حدود الموقـع أو  يجب توفير أماكن لوقوف السيارات سواء الباصات أو السيارات ال -
عدد مواقـف   ال يقلتحديد مكان قريب من المدرسة وال يستغل إال لمواقف السيارات ويجب أن 

 بحسـب  طالب وتتحدد مقاسات مواقف السيارات  ١٥٠لكل  سيارات ٣+ باص  ١سيارات عن ال
  .هذه  الالئحة فيالمنصوص عليها المعايير 

  الفرع الثاني
  المستشفيات

الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة على الترخيص بالسماح بفتح مستشفى خاص مع بيـان   يجب-أ   )٥٢(مادة
 ) .عاماً أو تخصصياً ( طبيعة نشاطه 

وعـن  ، إذا كانت ألكثر من تخصـص   ٢م ٥٠٠٠تقل المساحة المخصصة للمستشفى عن  يجب أال -ب
  .لنوع واحد من التخصص إذا كانت ٢م ٣٠٠٠

تتحـدد  الجهة المختصة بالصحة تشريعات ها أي اشتراطات أو مواصفات فنية توجبخالل بمع عدم اإل -ج
  :االشتراطات والمعايير الفنية لبناء المستشفيات كالتالي

  :نسب البناء -١
  .المحددةالنسبة  على%٥٠مع زيادة مقدار ، في المنطقة تطبق نسبة البناء الكلية المقررة  -

  :االرتفاعات  -٢
قيد باالرتفاعات المقررة في المنطقة وإذا كانت المساحة تسـمح بعمـل مجمـع طبـي     يجب الت -

ويحتاج المجمع إلى ارتفاع فوق االرتفاع المسموح به في المنطقة فيجب الموافقة على ذلك من 
  .وزارة الصحة والمجلس المحلي 

  :التصميم  -٣



  ٢٥

ب التصميم المعماري علـى أن  يجوز إقامة المستشفى من مبنى واحد أو عدة مباني منفصلة حس -
بحسب ما هو منصوص عليـه فـي هـذه     ار االشتراطات الخاصة بالمعوقينيؤخذ في االعتب

  .الالئحة
   -:سكن األطباء  -٤

تزيد مسـاحته عـن    يجوز إقامة سكن لألطباء وهيئة التمريض ضمن حدود المستشفى بحيث ال -
  .ناء وتحسب ضمن نسبة الب، من مساحة المباني الكلية % ٢٠

  :مواقف السيارات  -٥
  .الالئحة في هذه المنصوص عليهاالمعايير والمواصفات تحسب مواقف السيارات بحسب  -

  :البدروم  -٦
يسمح باستعمال دور البدروم إال لألغراض التخديمية مثل المخازن والمطابخ ودورات المياه  ال -

  .ال كمواقف سيارات وفي حالة الزيادة عن دور واحد تحت األرض فال يسمح به إ
  :الممرات  -٧

           متر ٢.٤لممرات الداخلية والتي تخدم غرف المرضى عن ل الصافي عرضاليقل  يجب أن ال -  
  :الساللم  -٨

  .هذه الالئحة في المنصوص عليها مواصفات ومقاييس الساللم بشأنهاتطبق  -
  الفرع الثالث

  محطات المحروقات     
أو هدمها إليها ز ألي شخص أو جهة إنشاء محطة بترول أو توسيعها أو تعديلها أو إضافة أي مبان يجو ال -أ  )٥٣(مادة

وترفـق إلـى   ،، مكتب المختص أو الشروع في ذلك إال بعد الحصول على ترخيص بهذه األعمال من ال
الوحـدات  من هذه الالئحة موافقـة وزارة الـنفط أو مكاتبهـا ب   ) ١٤(جانب الوثائق المذكورة في المادة 

  .اإلدارية 
  : كالتاليمحطات المحروقات  إلنشاءاالشتراطات والمعايير الفنية  تتحدد -ب

  . %) ٥(تزيد نسبة انحداره عن  وال ترم٢٠أال يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن  .١
وأال تقل واجهتهـا عـن    ٢م١٥٠٠أال تقل مساحة قطعة األرض المزمع إنشاء المحطة عليها عن  .٢

 . رتم٣٠

 .من مساحة قطعة األرض % ٣٠أال تزيد نسبة البناء عن  .٣

 .أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام أحدهما لدخول المركبات واآلخر لخروجها  .٤

 ) . ترم١٠٠(أال يقل بعد المحطة عن أي تقاطع أو منعطف حاد عن مئة متر  .٥

 . ترم٣٠٠ية عن أال يقل البعد بين المحطة ومنحنيات الجسور والتقاطعات العلو .٦

 . ترم١٠تقل عن  أن تبعد المضخة عن الحد األمامي للقطعة أو الشارع مسافة ال .٧



  ٢٦

وأال تقل االرتدادات الجانبية والخلفية  ترم١٥والملحقات عن يجب أال يقل االرتداد األمامي للمباني  .٨
 .من أقرب مضخة أو خزان  ترم١٠عن 

سـمكها   ال يقلحطة وأن تغطى بطبقة ترابية أن تكون جميع خزانات المحروقات تحت أرضية الم .٩
 .سم ٢٠سمكها عن  ال يقلسم باإلضافة إلى طبقة خرسانة ٥٠عن 

أدوات اإلطفـاء السـائلة والغازيـة    ، ميـاه  ، كهرباء (من أن يتوافر في المحطة جميع الخدمات  .١٠
امـات  الخدمات السـياحية والترويحيـة مـن الحم   كذا و) والرملية بحسب تعليمات سلطات الدفاع 

 ....وكافتريا الطعام ،ووسائل اتصاالت وبقالة 

 .الترخيص بإنشاء محطات على الساحات والميادين العامة  ال يجوز .١١

كم من ١كم وأال يقل عن ٢من الطريق عن الواحد  االتجاهأال يقل البعد بين كل محطة وأخرى في  .١٢
لجهة المقابلة مـن الطريـق   النقطة الموازية للمحطة من الطريق إذا كانت المحطة األخرى على ا

أما في الحالة التي تكون داخل المدن فال يقل البعد ، وذلك في حالة ماتكون المحطات خارج المدن 
م من النقطـة  ٢٥٠م  وأال يقل عن ٥٠٠بين كل محطة وأخرى في االتجاه الواحد من الطريق عن 

 .لمقابلة من الطريقرى على الجهة االموازية للمحطة من الطريق إذا كانت المحطة األخ

أن يكون هناك مجال لموقف سيارات النقل المحملة بالوقود داخل المحطة بعيداً عـن الخزانـات    .١٣
 .أمتار عشرة تقل عن  بمسافة ال

أن يكون طالب الترخيص مالكاً لألرض التي ستقام عليها المحطة أو يكون صاحب حـق انتفـاع    .١٤
 .تقل عن عشرة سنوات  عليها لمدة ال

 .مساقط المياه  المحطة بالقرب من أحواض المياه الجوفية وأال تقع  .١٥

  .توفير وسائل األمن والسالمة التي تحددها سلطات الدفاع المدني  .١٦
  الفصل السادس

  الضوابط المتعلقة
  الداخلية للمبانياالرتفاعات   وبالمساحات 

افر للوحدات السكنية فيها المرافـق  ال يجوز بأي حال من األحوال الترخيص بإنشاء مباني سكنية ال تتو  )٥٤(مادة
والخدمات الرئيسية لكل وحدة أو ال تتوافر لكل غرفة من غرف الوحدة السكنية فتحات للتهوية واإلنـارة  

  .الطبيعية
  : السكنية على النحو اآلتي  للوحداتتحدد المساحات الداخلية  -أ  ) ٥٥(مادة

أما . لسكنية التي تتكون من أكثر من غرفة في الوحدة ا ٢م٩غرفة السكن عن يجب أال تقل مساحة   )١
  .  ٢م١٢ال تقل مساحة هذه الغرفة عن أالوحدة السكنية التي تتكون من غرفة واحدة فيجب 

  . ٢م٨قل مساحة غرفة المكتب في الوحدة السكنية إن وجدت عن تال أيجب   )٢
  . ٢م٤عن )  الرئيسي ( الحمام الكامل  يجب أال تقل مساحة )٣



  ٢٧

سواء كانت الوحدة تتكـون مـن عـدة    ) ٢م٥(قل مساحة المطبخ في الوحدة السكنية عن تال أيجب   )٤
  . غرف أو من غرفة واحدة 

  . ٢م١.٥عن  ال تقل مساحة الحمام المنفردأيجب   )٥
من إجمالي مساحة الحائط البنائي للغرفـة السـكنية    ١٥:١عن  مساحة فتحات النوافذ ال تقلأيجب   )٦

مـن إجمـالي    ٢٠:١ال تقل مساحة النوافذ عن أودورات المياه فيجب وبالنسبة للحمامات والمطابخ 
  .مساحة الحائط البنائي لها

  .الخاص هذه المادة المباني ذات الطابعمن ) أ(الفقرة يستثنى من أحكام -ب
  :  الصافي في المباني على النحو اآلتي  االرتفاعيحدد   ) ٥٦(مادة

 تـر م٣.٢٠، للمنـاطق البـاردة    متر٢.٨السكنية عن  قل االرتفاع الصافي لغرف الوحداتيال أيجب  )١
  .للمناطق الحارة 

 وجـود م وفي حالـة  ٤لغرف الدور األرضي في المباني التجارية عن يقل االرتفاع الصافي ال أيجب  )٢
   .متر ٦الغرفة عن  ارتفاعقل يال أسدة تجارية فيجب 

أمـا   متـر ٢.٧٠ن العامة عن األماكفي و متر٢.٢٠الحمامات والمراحيض عن  ارتفاعال يقل أيجب  )٣
  .  متروطابق السطوح عن  متر٢.٥٠عن  البدروم

ال يقـل  أالمائلة مـن األسـقف يجـب     واألجزاءفي حكمها  بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية وما  )٤
ها بـالبالط أو الرخـام   توتقاس المسافة من منتصف أرض الغرفة قبل تغطي متر٢.٣٠عن  ارتفاعها

  .طيته بالبياض أو أي مادة أخرى الغرفة الصافي قبل تغ وغيره إلى منتصف سقف
رتفـاع  السم بالنسبة لألدوار الخمسة األولى ويزداد هذا ا٩٠الشرفات عن  دارابزين ارتفاعقل يال أيجب   ) ٥٧(مادة

  .د الدور الخامسسم لكل دور بع٢٠
  .في حالة إنشاء دكاكين بالمبنى يجب أن يتوافر بها دورات مياه    )٥٨(مادة

مـزوده   المبنـى  وبالنسبة للمباني التي تزيد عدد طوابقها عن خمسة طوابق يجب توفير غرفة لحـارس 
  .مياه بها مرحاض وحوض لغسل األيديبدورة 

والمساحات  الداخلية للمبـاني فـي    االرتفاعاتيجوز بقرار من الوزير بناء على عرض المدير تحديد   ) ٥٩(مادة
  : المناطق والمدن اآلتية 

  . طق والمدن ذات المناخ الحار المنا -أ 
  . المناطق والمدن الساحلية  -ب 
  .الجزر اليمنية  -ج 
  . المباني ذات الطبيعة الخاص من حيث البناء أو االستخدام  -د 
مع مراعاة المعايير والشروط المنصوص عليها في الئحـة التصـنيف السـياحي     المباني السياحية  -ه 

  .للمنشآت السياحية
  الفصل السابع



  ٢٨

  علقةالضوابط المت
  المناور وأاألفنية من باإلضاءة والتهوية 

غرفة مطلـة مـن     بناء معد للسكن أو بإعادة إنشائه إال إذا كانت كل غرفة من  ال يجوز الترخيص ألي -١  )٦٠(مادة
توفير فتحات التهوية واإلنارة الطبيعيـة   معأو منور ه أو فناء أو ميدان أو شارع فأحد جوانبها على شر

تأمين أسطح المبـاني والشـرفات والمنـاور والبـروزات      رى مثل المطابخ والحمامات وكن األخلألما
    .متر١بحواجز ال يقل ارتفاعها عن 

  -:الواجب توافرها في المناور كالتالي مواصفاتالشروط وال تتحدد -٢
  :الشروط :أوالً

  .وأن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة ، أن تكون أرضيته مرصوفة   -أ
 .يكون له مدخل في الطابق األسفل حتى يسهل الدخول إليه وتنظيفه  أن  -ب

 .أن يبقى مكشوفاً لكل طوابق البناء   -ج

 .يسمح بإنشاء شرفات أو نتوءات أخرى داخله  أن ال  -د

  .أن يزود بالوسائل الالزمة للوقاية من الحريق  هـ
  :الهندسية المواصفات :ثانياً

ن ثلث ارتفاع المنـور  يقل عرضه ع وأن ال،  ٢م١٠السكن عن تقل مساحة منور غرف  أن ال -أ
  .أيهما أكبر  متر٢.٥عن  أو، الفعلي 

 ٢م٥تقل مساحة المنور للمطابخ  واألدراج وغرف الغسيل والحمامات والمراحيض عن  أن ال -ب 
يقـل هـذا    يقل عرضه عن عشر االرتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور وبشرط أن ال وأن ال

 .متر ١.٥ن الضلع ع

، يقل الحد األدنى لعرض المنور المفتوح الذي تطل عليه الحجرات عـن عمقـه    يجب أن ال -ج
المنـور   فيحسب عرض المنور بمقدار عشر االرتفاع الذي يخدمه متر٣وإذا زاد العمق عن 

ويقصد بعرض المنور المفتوح البعد بـين الجـدارين   ) أكبر  أيهما( المنور أو بمقدار عمق 
 .ابلين المتق

فتحات التهوية التـي تطـل علـى    يجب تركيب شبك نور لجميع شبابيك الحمامات والمطابخ و -د
  .ور لمنع إلقاء النفايات فيها المن

الصناعية فيمـا عـدا    عتمد على وسائل اإلضاءة والتهويةتالمباني التي السابقة يستثنى من أحكام المادة   ) ٦١(مادة
   .على التصاميم المتعلقة بالمبنى مختصالمطابخ بشرط موافقة المكتب ال

من هذه الالئحة من سطح الحائط البنائي إلى سطح الحائط )٥٦،  ٥٥(المادتين  يتقاس األبعاد المحددة ف  )٦٢(مادة
   .ابق ألية نافذة مطلة على الفناءمتر واحد أعلى من أرضية الط منسوبالمواجه له عند 

سـم فـي   ٣٠ور بأي طريقة ، ويجوز عمل كرانيش أو بروز ال يتجاوز ال يجوز تغطية أي فناء أو من  )٦٣(مادة
  . األفنية الخارجية فقط 



  ٢٩

ه منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل كمية الضوء أو التهويـة  يمصاعد أو أ أوكما ال يجوز بناء ساللم 
  . أبعاد أو تقليل مساحتها عن الحدود المنصوص عليها في هذه الالئحة  إنقاصفيها أو 

نصوص عليهـا  مألصحاب األمالك المتالصقة أن يتفقوا على إنشاء أفنية مشتركة يتوافر فيها الشروط ال  )٦٤(ةماد
ال يحجب الضوء وال يمنـع الهـواء وأال يزيـد    ز في هذه الالئحة وال يجوز فصل هذه األفنية إال بحاج

قاري وتقديمه قبل مـنح  في السجل الع االتفاقيجب على المالك تسجيل هذا عن خمسة أمتار و  ارتفاعه
  .ألي منهم  الترخيص

  الفصل الثامن
  الضوابط المتعلقة
  بالساللم والمصاعد

  الفرع األول
  الساللم

  :يجب أن تتوفر في الساللم الشروط اآلتية  )٦٥(مادة
  :الشروط العامة: أوالً

ـ ) ١ أو  اريتوفير سلم لكل مبنى مكون من طابق واحد غير الطابق األساسي سواء كان سكني أو تج
أكثر من طابق ويشغلها أكثـر   المباني السكنية أو التجارية أو اإلدارية التي تتكون منإداري أما 

   .أحدهما رئيسي واآلخر ثانوي) ين درج( شخص فيجب توفير سلمين لها  مائة)١٠٠(من 
  .أو زلق  لالحتراقأن يكون هيكل ودرج الساللم من مادة غير قابلة  )٢
من مادة غير قابلـة   مصنوعاً، على األقل للطوارئ متصل بالمبنى من الخارج توفير سلم واحد  )٣

  . لالحتراق 
    :الخاصة الشروط :ثانياً

وأن ال يقل العرض الصـافي للقلبـه   ) ٢م١٢(أن ال يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن  .١
  ) سم٩٠(الواحدة عن 

  ) درجة ١٤(واحد ألكثر من  اتجاهال يجوز إقامة األدراج في   .٢
  . توفير اإلنارة والتهوية الطبيعية عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة  .٣
  ) . سم٣٠(عرض النائم عن  وال يقل، ) سم١٧(ال يزيد ارتفاع القائم عن ا .٤
  . أن يكون عرض البسطة مساوياً لعرض الدرج .٥

ا مباشرة إلى شارع أو فسـحة  عند  عمل درجين للمبنى يجب أن يكونا منفصلين ، وأن يؤدي أحدهم
  -:وفقاً للجدول اآلتيحد األدنى لعرض كل منها كبيرة مكشوفة وأن يكون ال

 الدرج الثاني        الدرج األول           سعة المكان         م

 سم ٩٠عرض القلبة الواحدة   متر١.٢٥عرض القلبة الواحدة  شخصاً  ٣٥٠حتى  -١



  ٣٠

  متر١.٠٠عرض القلبة الواحدة  متر١.٤٠لواحدة عرض القلبة ا شخصاً  ٥٤٠حتى  -٢

  متر١.١٠عرض القلبة الواحدة  متر١.٥٥عرض القلبة الواحدة  شخصاً  ٥٥٠حتى  -٣

  متر١.١٠عرض القلبة الواحدة    متر١.٧٠عرض القلبة الواحدة  شخصاً  ٦٥٠حتى  -٤

  متر١.٢٥عرض القلبة الواحدة   متر١.٨٥عرض القلبة الواحدة  شخصاً  ٧٥٠حتى  -٥

  الفرع الثاني
  دــالمصاع

يجب توفير مصعد واحد على األقل لكل مبنى مكون من خمسة طوابق فأكثر علـى أن يتناسـب عـدد     -١  )٦٦(مادة
  .المصاعد مع حجم المبنى وعدد سكانه والغرض من استخدامه

  ال يجوز إصدار ترخيص البناء إال إذا بينت التصاميم مواقع وحجم هذه المصاعد  -٢
  : يجب أن يتناسب عدد المصاعد مع عدد الشاغلين للمبنى بحيث ال يقل عن اآلتي  -٣

  . ٣٦٠٠المساحة الكلية للمبني مقسوماً على = عدد المصاعد المطلوبة  -أ 
    د زيادة لناتج العملية الحسابية يضاف مصع) ٠.٥(في حالة تجاوز ناتج العملية الحسابية عن  -ب

والمواصفات التي تحددها وزارة الكهربـاء والجهـات األخـرى المعنيـة      االشتراطاتيجب تطبيق  -٤
كـل  لبالمواد المصنوعة منها والحمولة المسموح بهـا   وما يتعلقبالسالمة في حالة تشغيل المصاعد 

  . مصعد بحسب حجمه وكل ما يتعلق بصيانته 
، كما يجب إجراء أعمال الصـيانة   يتم تخصيص عامل واحد على األقل لتشغيل المصعد ونظافته يومياً  ) ٦٧(مادة

  .خصص مرة كل شهر على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلكتعن طريق شركة أو شخص فني م
  تاسعالالفصل 

  الضوابط المتعلقة بالبروز
إذا لم تحدد المخططات التفصيلية طابعا معمارياً خاصاً يجوز للمكتب المختص أن يسمح بوجـود بـروز    -١) ٦٨(مادة

  .)متر١٠(ال يقل عرض الشارع عن أشريطة  سم  ٧٥السكنية ال يزيد عن باني للم
  :  لألسس اآلتيةوفقاً للمباني التجارية  يسمح بالبروز -٢

، فيجـوز السـماح    متر ١٦إذا كان عرض الشارع الواقع عليه المبنى التجاري يزيد عرضه عن  -أ
  سم ١٨٠بالبروز حتى 

فيسـمح   متـر ) ١٦(إلى ) ١٠( بينلمبنى التجاري يتراوح إذا كان عرض الشارع الواقع عليه ا -ب
  . بالبروز حتى متر واحد 

يجوز السـماح بـأي   فال متر) ١٠(إذا كان عرض الشارع الواقع عليه المبنى التجاري يقل عن  -ج
 . بروز تجاري 

وأال يقل البعد العمودي بين سـقف  حد الرصيف في جميع األحوال ، ال يسمح بأي بروز يتجاوز  - د
  .  متر٣دور األول وأي نقطة من الرصيف عن ال



  ٣١

بحسـب  المبنـى  يلتزم جميع مالكي المباني بعمل رصيف محاذي للمباني التي شيدوها بطـول واجهـة     )٦٩(مادة
  . الشروط والمواصفات المحددة من المكتب 

المكتب أن يحـدد لـه    من أعمال التشطيبات ، فعلى مدير االنتهاءالرصيف فور  بتبليطإذا لم يقم المالك   )٧٠(مادة
تمت سـفلتته   ة أن يكون الشارع قدشريط يقوم خاللها المالك بعمل الرصيف اًيوم ١٥مهلة ال تزيد عن 

المهلة دون أن يقوم المالك بذلك فعلى المكتب أن يقوم بها على نفقة المالك مضافا إليها هذه  انقضتإذا ف
  . اإلداريةق ريف التي تكبدها وتحصل منه بالطرالمصا

واجهات المحالت لعرض البضائع وكذلك بـروزات األبـواب    مأما، ال يجوز أن تزيد بروز الفترينات   ) ٧١(مادة
من عرض الرصيف أمام المحل وال يزيد بأي حـال عـن   % ٢٠والزينات الجمالية أياً كان نوعها عن 

  .سم ٤٠ة ال تقل عن فوأن تكون مرتفعة عن سطح األرض بمسا. حائط المبنى عن سم ٣٠
  الفصل العاشر

  بالمباني العامة الكبرى بأنواعها الشروط المتعلقة
  صاالت األفراحو

  الفرع األول
  المباني العامة الكبرى

القواعد المنظمة للمباني العامة الكبرى كالمعارض الدولية ودور السينما وقاعات المـؤتمرات  الوزارة تضع  -أ)٧٢(مادة
  :الحكومية بحيث تتبع القواعد التالية المباني وصاالت المحاضرات والمجالس النيابية و

هـو   آالف متر مربع وأن يتوافر له مواقف سيارات بحسب ما ةال تقل مساحة المبنى عن ثالثأ .١
  .  هذه الالئحة فيمنصوص عليه 

  . متر١٦أن يكون المبنى على شارع ال يقل عرضه عن  .٢
المنصوص عليهـا فـي   والمواصفات بالشروط العامة السالمة  وسائليتوافر بالمبنى ملجأ و أن .٣

  . هذه الالئحة
  . ال ينبعث منها ضوضاء مقلقة للسكان المجاورينأ .٤
  . المبنى عن عشرة طوابق بخالف طابق التسوية ارتفاعال يزيد أ .٥

  :كالتالي  الكبرى العامةالمباني تتحدد المعايير واالشتراطات الهندسية لبناء -ب
ت والموزعات وغرف العرض من ضمن النسـبة التجاريـة   تحسب جميع المساحات المستغلة للممرا -١

×  متـر ٢( ماعدا أكشاك التذاكر فال يتم احتسابها من ضمن النسبة شريطة أال تزيد مساحة الكشك عن
  .لدار العرض الواحد) متر٢

 .سم صافي للحركة ٤٥الممر مابين صفوف الكراسي عن  ال يقل -٢

يبعـد   بحيـث ال ، عد وعند تقاطع صفوف المقاعد المقا بين متر١.٢٥عرضه عن  ال يقلتصميم ممر  -٣
 .مقاعد ويكون هو الفاصل بين ممر وآخر ٧أكثر من بفيها أول مقعد عن الممر 



  ٣٢

تحدد مساحة صالة العرض فقط بنسبة الطول إلى العرض بحيث يكون طول الجزء الخاص بالكراسي  -٤
طول لعمل الجزء الخـاص  من المساحة إلى ال%  ٢٠ ة نسبةإضافب السماحمع ، عرض   ٢: طول  ٣

 .بالمسرح وشاشة العرض 

عـن      ستعمل درجات للتغلب على اختالف المستوى في الممرات إال إذا كان انحدارها يزيـد ت ن الأ -٥
١/١٠ . 

 .ء أطراف الدرج على مستوى الدرجاتيكون سطح دواسات الدرج منزلقاً وأن تضا أن ال -٦

 .هندسيةدرجة ٣٠صفوف المقاعد عن   انحداريزيد  أن ال -٧

  .متر٣يقل البعد بين أول صف مقاعد من جهة المسرح وبين حد المسرح عن أن ال -٨
يقل عرض الردهات أو األروقة أو الممرات المعدة الستعمال الحضور خارج قاعة العرض عن  أن ال -٩

 .متر٢

الخروج واألبواب التي يجتازها الجمهور موصلة إلـى الشـارع أو فسـحة     أبوابأن تكون جميع  -١٠
 .ة وتفتح مغاليقها إلى الخارج بالدفع من الداخل وعلى أن تزود مثل هذه المباني بوسائل إنذار مكشوف

المنصوص وفقاً للشروط والمواصفات كافية للجنسين خاصة بدور العرض  دورات مياهيجب توفير  -١١
 .عليها في هذه الالئحة

  .ى أي شارع عام يعرقل حركة المرورينبغي عدم فتح شباك التذاكر عل -١٢
  الفرع الثاني

  صاالت األفراح
ذات ال يجوز الترخيص ببناء صاالت أفراح كجزء من المباني السكنية متعددة الطوابق أو في المنـاطق    )٧٣(مادة

  .الكثافة السكانية المرتفعة
 المبـاني العامـة   المتعلقة ببنـاء الهندسية  واالشتراطاتبشأن بناء صاالت االفراح ذات المعايير طبق ت  ) ٧٤(مادة

  :الشروط اآلتية إلى ضافة باإل الكبرى
  .متر١٦أن يكون موقع الصالة على شارع ال يقل عرضه عن  .١
  .  قلشخص على األ) ٢٠٠(لعدد الواحدة  الصالةأن تستوعب   .٢
عن     الحضور خارج القاعة  الستعمالأو الممرات المعدة  األروقةأن ال يقل عرض الردهات أو   .٣

  .  متر) ٣(
 .بفناء مكشوف وإنمابواب متصلة بالشارع مباشرة ، أن  ال تكون األ  .٤

  .هذه الالئحةأن يتوافر في المبنى وسائل السالمة المنصوص عليها في  .٥
  . مكبرات الصوت الخارجية في صاالت األفراح  استخدام يمنع  ) ٧٥(مادة

  

  



  ٣٣

  الباب الخامس

  األمان السالمة واحتياطات الشروط المتعلقة بالمالجئ و

  األولالفصل 
  ئـــــلمالجا

  : يجب توفير ملجأ مناسب لمواجهة حاالت الطوارئ في المباني اآلتية    )٧٦(مادة
  . المباني السكنية التي يزيد عدد الطوابق فيها عن عشرة طوابق  )١
  . المباني التجارية  )٢
  . والمباني الثقافية والنوادي  االجتماعيةالمباني  )٣
  الفنادق والمستشفيات والمدارس  )٤
  كومية واإلدارية المباني الح )٥
  .أي مباني أخرى يحددها الدفاع المدني   )٦

   :على النحو اآلتي للمالجئالشروط والمواصفات الفنية تتحدد   -أ )٧٧(مادة
الذي سيشغل المبنـى  و مع نوع المبنى والغرض المستخدم فيهناسب تيجب أن يتسع الملجأ للعدد الم )١

  .أو ثقافي  اجتماعيأو تجاري أو  يسواء كان سكن
طبقاً للشروط و المعايير المنصوص ة يالطبيعية والصناع واإلضاءةوسائل التهوية  بالملجأأن تتوافر  )٢

  . عليها وفقاً ألحكام القانون
فتحـات الخـروج   اخل المبنى واألخر خارجه وأن تتـوفر لـه   أن يكون للملجأ مخرجين أحدهما د )٣

  . والدخول بعرض ال يقل عن مترين 
  . ت مياه للعدد المتوقع أو المناسبفر بالملجأ دوراأن تتو  )٤

  :لمالجئبا الشروط والمواصفات الخاصة_ ب  
الشروط والمواصفات الخاصة التي  المالجئفر في يجب  أن تتو) أ(ورد في الفقرة مع مراعاة ما 

  .يحددها الدفاع المدني 
  الفصل الثاني

  .و األمانالسالمة  احتياطات 
على النحـو   الهدمأثناء البناء أو رخص له اتخاذها مالتي يتعين على الاألمان احتياطات السالمة و تتحدد  )٧٨(مادة

  :اآلتي
وسالمة الجيران  أثناء البناء أو الهدم لوقاية واألمانعلى المرخص له اتخاذ احتياطات السالمة  -١

قد يكون في باطن األرض من آثـار وأنابيـب وأسـالك     الشوارع وما ووممتلكاتهم والمارة 
مـن   بدون االرتداد القانوني سواء كـان  في الحالة التي يكون فيها البناء تعين عليهي و وأجهزة

 عمل سياج أو سور على حـدود األرض  ،جهة الجيران أو من الواجهة الرئيسية على الشارع 



  ٣٤

لذي يتم ارتفاع منسوب سقف الدور ايعلو هذا السياج ويجب أن  أو حدود البناء في حالة التعلية
علـى الجيـران أو    ، الرش ماءمنع تساقط مواد البناء أو خرسانة الصب أو لك لوذ البناء فيه

  .السياج  هذا يمنع منعاً باتاً تشوين أو تخزين المواد أو توضيب الحديد خارجوالمارة 
على المرخص له إصالح أي ضرر أو تلف قد يحدث بسبب تنفيذ األعمال المرخص بها علـى   -٢

يمة الضرر وتحصيل قيمة المخالفة وفقـاً ألحكـام قـانون    من ق%) ١٠(مع دفع غرامة  نفقته
  .تحصيل األموال العامة 

بحيث يكون مدير المشـروع هـو    واألمان على المقاول تحديد مسئولية تطبيق برنامج السالمة -٣
المسئول األول ويعهد بدوره بهذه المسئولية إلى مهندس سالمة أو مشرف إذا كان عدد العاملين 

ئـة  اعدد العاملين أقل مـن م  أو إلى أحد المراقبين إذا كان، عامل أو أكثر ئة ام في المشروع
  .عامل 

المعلومات واإلجراءات الالزمة للمحافظـة   واألمانعلى المقاول أن يذكر في برنامج السالمة  -٤
تأمين التهوية ، تأمين المرافق الصحية ، ويشمل الطرق المؤدية إلى منطقة العمل ، على البيئة 

الوقايـة مـن الحرائـق    ، إجراءات النظافة والتخلص من النفايات ، تخزين المواد ،  واإلنارة
  .أماكن مياه الشرب واالغتسال  ، أماكن إعداد الطعام وتناوله،  ومكافحتها 

وجود عيادة أو صندوق إسـعافات أوليـة   :شمل يعلى المقاول توضيح برنامج العناية الطبية و -٥
فحـص  لأحد العاملين في الموقع على اإلسعافات األوليـة  تعيين طبيب أو ممرض أو تدريب و

مستوصـف  كيفية نقل المصابين إلى أقرب مستشفى أو و  العمال عند تعيينهم والفحص الدوري
  .عيادة أو 

على المقاول ذكر كميات وأنواع أجهزة الحماية الالزم توفيرها في الموقع على ضوء األخطار  -٦
سـائل  و وبرد لوسائل الوقاية من الحر وا و مكافحة الحرائق و ذارالمتوقعة وتشمل أجهزة اإلن

  . وسائل الوقاية من الغازوحماية السمع 
  :اآلتية  السالمة من هذه الالئحة وسائل) ٧٣(، ) ٧٢(ب أن تتوافر بالمباني المحددة في المادتين جي  ) ٧٩(مادة

  .ر ضد الحوادث أو الحاالت الطارئةجهاز إنذا -١
  .تم تحديدها من قبل الدفاع المدنيوفقاً للمواصفات التي يأجهزة إطفاء   -٢
  .مصادر مياه لمواجهة حاالت اإلطفاء تتوافر فيها المواصفات المحددة من الدفاع المدني -٣

  

  الباب السادس

  واقف السياراتم

  الفصل األول
  الشروط العامة لمواقف السيارات



  ٣٥

بناء سواء كان خاصاً أو عاماً تجاري أو استثماري أو سكني على طلب الترخيص ألي ال يجوز الموافقة   )٨٠(مادة
يزيد عن خمسة طوابق أو عشر شقق إال إذا حددت التصاميم الخاصة به مواقف للسيارات داخل حـدود  

   .األرض
خارج الطرقـات العامـة ويسـهل     أماكنيجب أن تكون مواقف السيارات وأماكن الشحن والتفريغ في   )٨١(مادة

وأن ال تعرقل حركة المرور العام كما يجب أن تكون هذه األماكن مرصـوفة   واستعمالهاالوصول إليها 
  .أو مسفلتة 

  . ن للشحن والتفريغاألفنية الداخلية والمناور كمواقف للسيارات وأماك استعمالال يجوز   )٨٢(مادة
ا أو في المبنى بمختلـف  لشحن والتفريغ على قطعة األرض نفسهوز توفير مواقف السيارات وأماكن ايج  )٨٣(مادة

   .من المساحات اإلجمالية المسقوفةطوابقه ، على أنه ال تحسب هذه المساحات 
أو مبنى قائم أو تعليته أو توسعته إال بعد توفير المسـاحة المطلوبـة لمواقـف     منشأةال يجوز تعديل أي   )٨٤(مادة 

  .السيارات وأماكن الشحن والتفريغ



  ٣٦

  الفصل الثاني
  الشروط الخاصة

  مواقف السياراتب
  :لسيارات بحسب نوع المبنى على النحو اآلتياالشروط التي يجب مراعاتها عند توفير مواقف تتحدد   )٨٥(مادة

 .دود األرض التي يقام عليها المبنى حأن تكون المواقف المطلوب توفيرها داخل  .١

ات المقدمة من في الرسومأن تكون مداخل ومخارج السيارات واضحة ضمن مخطط الموقع العام   .٢
 .طالب الترخيص 

  :في حالة تخصيص البدروم موقف للسيارات يجب مراعاة الشروط اآلتية .٣
زود أرضية المواقف بعالمات أرضية وعالمات مرورية مثبتة في أماكن واضحة تبـين اتجـاه   ت -أ

تـي  وكذلك وضع المرايا العاكسة على األماكن ال، الدخول والخروج وحركة السير داخل المواقف 
 .فيها رؤية كاملة  ال تتوفر

 .المختصمكتب اليجب تحديد أماكن وقوف السيارات وإرفاقها طبقاً للمخططات المعتمدة من  -ب

أقصى يسمح به علـى أن تكـون ميـول عاديـة      كحد% ١٥ميول المداخل والمخارج أن يكون  -ج
أقصـى  كحد  وهو، % ٨.٥الميول الحلزونية في المواقف متعددة األدوار أن يكون و، ومستقيمة 
 .يسمح به 

  .يجب أن تكون المواقف في البدروم جيدة التهوية وذلك بواسطة التكييف أو التهوية الصناعية -د

علـى أن تـؤمن   ) هيدروليك(تركيب باب يغلق آلياً  يلزم عزل منطقة الدرج والمصاعد بمباني و هـ
  . ةوتكون مكيف، أماكن للجلوس في المنطقة 

  . المواقف إضاءة صناعيةيجب إضاءة  -و
تحديد المواقف حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة والوقوف يتم   )٨٦(مادة

  :استعماالت المبنى وفقاً لما يلي وبحسب
 .ن مساحة البناءم ٢م ١٥٠تزيد مساحتها عن  مكان لسيارة واحدة لكل شقة ال: المباني السكنية  .١

 .من مساحة البناء  ٢م١٠٠سيارة واحدة لكل : التجارية  المباني .٢

 .من مساحة البناء  ٢م٢٠٠سيارة واحدة لكل : المباني الصناعية  .٣

وفق االشتراطات والمواصفات المحددة في الئحة مواصفات التصـنيف   الفنادق بحسب تصنيفها .٤
  السياحي

حكمها   في  ة وصاالت األفراح وماالنوادي والمراكز الرياضية والثقافية واالجتماعية والترفيهي .٥
  .من مساحة البناء  ٢م٤٠سيارة واحدة لكل : 

من مساحة الغرف واألجنحة الخاصة بالنزالء  وإن وجـد   ٢م١٥موقف واحد لكل : المستشفيات  .٦
  .من المساحة  ٢م١٠٠سكن لألطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى يحتسب موقف لكل 



  ٣٧

  .من مساحة البناء ٢م١٠٠سيارة واحدة لكل : المدارس  .٧
  .سيارة واحدة لكل عشرين مقعداً: شابه  دور السينما والمسرح أو ما .٨
سيارة واحدة لكـل  : مشاريع البناء التجاري متعدد االستعماالت والتي يكون لها موقف مشترك  .٩

  .من مساحة البناء  ٢م ٨٠
الئحـة التصـنيف    وفق االشتراطات والمواصفات المحددة فيوسائر منشآت الطعام : المطاعم  .١٠

  .السياحي
  : كأساس لمقاسات السيارة  يشترط عند تحديد المواقف اعتماد األبعاد التالية  )٨٧(مادة

 . متر ٥.٤٠يقل الطول عن  الأن  -١

 . متر ١.٩٠يقل العرض عن  الأن  -٢

 .سم على األقل ٥٠لمسافة الجانبية الفاصلة بين سيارة وأخرى ا -٣

  .متر ٢.٧٠وعرض الموقف عن  متر ٥.٢٥ن أن يقل طول موقف السيارة ع ال يجوز -٤
و وسيارات الشـحن   ٢م ٢٥معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن  ال يقليشترط أن  -٥

ـ  ٢م٤٠التفريغ عن  ة وموقـف السـيارة دخـوالً    متضمنة الطرق الموصلة بين حدود القطع
  .وخروجاً

لألبنية بشرط تأمين حرية الحركة والوقوف فيها  تاالرتداداللسيارات بكافة  هيجوز قبول مواقف مكشوف  )٨٨(مادة
  .لألصول والمعايير الفنية لذلك  وفقاً

  الباب السابع

  والبيئيةالشروط الصحية

  الفصل االول
  الشروط والمواصفات المتعلقة بدورات المياه

   :التالية ا الشروط والمواصفاتيهتتوفر ف مبنى دورة مياه خاصة بهيجب أن يكون لكل   )٨٩(مادة
مع الشبابيك أو وسـائل   بما ال يتعارضتحديد مواقع األجهزة الصحية بدورة المياه والمطابخ  أن يتم .١

تزويدها باإلضاءة والتهوية الصناعية مع تعرقل الحركة داخل دورة المياه  أن الالتهوية واإلضاءة ، و
  . في حالة عدم كفاية الوسائل الطبيعية 

بطبقة من مادة عازلة للمياه لمنـع تسـرب الميـاه    مغطاة مطابخ أرضيات دورات المياه وال أن تكون .٢
سم أعلـى مسـتوى    ٢٠ن متعامدتين وترفع على الحوائط الجانبية بمقدار طبقتيويفضل أن يكون من 

  . األرضية 
بمادة صلده ال تمتص المياه ويسهل غسلها وتنظيفها دون إتالفهـا مثـل    مغطاة األرضيات أن تكون .٣

  . متر على األقل  ١.٥ بارتفاعفع على الحوائط السراميك وغيره وتر



  ٣٨

فتح دورات المياه مباشرة على أي غرفة من غرف الوحدة السكنية أو المطبخ أو أن تكـون  ال يتم أن  .٤
  . متصلة بأماكن حفظ أو تخزين المواد الغذائية ، باستثناء الحمامات الملحقة بغرف النوم 

يراعى فصـل  وواحدة بقواطع الة في دورة المياه رلمتجاوفصل المراحيض ا في المباني العامةأن يتم  .٥
  . مياه النساء عن دورات مياه الرجالدورات 

  .سم٤٥سافة بين كل حنفية وأخرى عن تقل الم ن الأ .٦
العليا  حافتهمن  سم٤٥بارتفاع ) شاني قال –البالط ( الحوائط أعلى األحواض بأي مادة  أن يتم تغطية .٧

بطـول   للجـدران يراعى أن تكون التغطيـة  و بالنسبة للمطابخ ، اه وبطول الحوض لمنع تسرب المي
   .الحوض والصفاية 

باالنحدار الطبيعي إلى المجـاري   هاإعداد دورات مياه في البدروم إال إذا كان منسوب أرضيت يتم الا .٨
  .العامة أو خزانات التحليل

  الفصل الثاني
  الشروط والمواصفات المتعلقة

  رف الصحيبالصالخاصة  بالتمديدات
  : يجب أن تتوفر في أعمدة الصرف الرأسية الشروط اآلتية   )٩٠(مادة

التي تعتمدها الهيئـة العامـة للمواصـفات    تلك أو  العالميةأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية  )١
  . والمقاييس

 أو تغيـر فـي   انحناءبقطر مناسب وأن تكون باستقامة ال ميول فيها أو  ارتفاعهابكامل  ونأن تك  )٢
  . ، وأن يغطى أعلى العامود الرأسي بالسلك أو المعدن  االتجاه

  . مم ١٠٠أال يقل قطر العامود عن  )٣
 اتصالهويكون . مم ٧٥أن تصرف األحواض إلى العامود الرئيسي في ماسورة ال يقل قطرها عن  )٤

  .بالعامود الرئيسي عن طريق مصدر أرضي 
ويرتفـع  . مم ٥٠ال يقل قطره الداخلي عن يتم تهوية مصدر المرحاض بواسطة عامود تهوية أن  )٥

  .لمبنى بمقدار متر واحد على األقلعامود التهوية أعلى ا
يتم وضع التمديدات األرضية تحت سطح األرض لتوصيل مياه الصرف الصـحي مـن المبنـى إلـى       )٩١(مادة

  : المجاري العامة وفقاً للضوابط اآلتية 
  . ة والشروط المعتمدأن تكون مطابقة للمواصفات  )١
  . يوب في التصنيع وخالية من الشروخأن تكون المواسير  خالية من أي ع )٢
  .ة وقطر كاف لكميات الصرف الصحياكمتكون بسأن  )٣
  . دقيقة  ١٥عن متر واحد لمدة ال تقل عن  ارتفاعهعامود ماء ال يقل ضغط أن تتحمل بعد تركيبها  )٤
  . وتثبت بكمية مناسبة من الخرسانة المتبعة رملية بحسب المواصفات الفنية توضع على فرشةأن  )٥



  ٣٩

  .المتبعة منهروط والمواصفات الفنية بحسب الشتثبت على الجدار أن  )٦
  الفصل الثالث

  الشروط والمواصفات المتعلقة
  مصد األرضية التفتيش و بغرف

  :تتحدد الشروط والمواصفات المتعلقة بغرف بناء تفتيش مياه الصرف الصحي باآلتي  )٩٢(مادة
  :اء غرف التفتيش في المواقع التاليةأن يتم بن-أ

  . أو منسوب أو قطر أنبوبة الصرف  انحدارأو  اتجاهعند نقطة تغير -١
   .عند موقع اتصال أنابيب الصرف-٢
 .عند الطرفين المكشوفين ألنبوبة الصرف األرضية التي تمر تحت المباني -٣

  .اتصال األعمدة باإلمدادات األرضيةعند -٤
  . الخزان صالها باألنبوبة العمودية أووبة الصرف األفقية وقبل اتعند نهاية أنب -٥

 .متر ١٥يجب أال تزيد المسافة بين أي غرفتي تفتيش عن  -ب

درجـة   ٤٥ين داخل غرفة التفتيش على    ئيجب أن ال تزيد زوايا التقابل بين كل أنبوبتين أفقيتين أو جز -ج
ن كل مجرى أو مداد وبين مداد أو مجرى ومخرج الغرفة عن هندسية في التقابالت بحيث ال تقل الزاوية بي

  .درجة هندسية ) ٩٠(



  ٤٠

  الفصل الرابع
  الشروط والمواصفات المتعلقة بأعمال الصرف الصحي

 :على النحو التالي )البيارة ( تتحدد الشروط و المواصفات الفنية إلنشاء الحفرة االمتصاصية   ) ٩٣(مادة

متر وتبنـى حوائطهـا بـالحجر البـازلتي أو     ٣ية بقطر اليقل عن أن يتم تنفيذ الحفرة االمتصاص .١
وبعمـق  ، متر ١.٥والفتحة السفلى بقطر اليقل عن ، سم ٥٠الخرسانة المسلحة وبسمك اليقل عن 

  .وبحسب طبيعة األرض ، متر ١٢اليقل عن 
يـة  أن تكون المسافة بين دخول السوائل إلى البيارة وأعلى منسوب لمياه الرشح تسمح لصرف كم .٢

  . المخلفات السائلة اليومية 
في حالة إنشاء أكثر من بيارة يجب أال تقل المسافة بين كل بيارة وأخرى عن ثالثة أمثـال قطـر    .٣

  . البيارة األكبر 
متر ويجوز تقليل هذه المسافة إلى النصـف إذا  ٦اال تقل المسافة بين البيارة وأساسات المبنى عن  .٤

بحيث ال تسمح بتسرب ) معتمدة من الجهة المختصة( ة عازلة أنشئت حوائط البيارة أو عزلت بماد
  .السوائل من جدرانها حتى منسوب منخفض عن منسوب األساس بمتر واحد 

أن يغطى سقف البيارة بخرسانة مسلحة بحيث تتحمل مرور السيارات وان تكون به فتحة مناسـبة   .٥
  .سم  ومزودة بغطاء حديدي للتفتيش والشفط ٦٠ال تقل عن 

أن يـتم   يجب ولكنأو الداخلية أو الجزر الوسطية  ال يسمح بإنشاء البيارات في وسط الشوارع الرئيسية  )٩٤(مادة
وقريبة من السور الخاص  جوار الرصيف طرف الشارع داخل األرض الخاصة بالمرخص له أو إنشائها

  .بأرضيته
  :التالية المواصفات الفنية تتوفر في خزان التحليل  أنيجب   )٩٥(مادة

ويـزود مـدخل    سـاعة  ١٨التقل عن أن يكون ذا سعة كافية الستيعاب كمية السوائل المستعملة لمدة  -١
مم ويجوز االستعاضـة  ١٢٥بمشترك من الفخار أو الحديد الزهر أو ما يماثله بقطر  هالخزان ومخرج

ئل طاً تحت سطح السـا اقالمدخل أو المخرج على أن يكون سعنه بحاجز من مادة مناسبة في واجهة 
من عمق السائل وأن يكون منسوب قاع أنبوبة المخرج أدنى من قاع أنبوبـة المـدخل   % ٣٠بحوالي 
  . األقل مم على ٥٠ بمقدار

فيعمـل أكثـر مـن     ٣م٣٠فإذا زاد التصريف عن  ٣م٣٠زيد عن توال  ٣م٢قل سعة الخزان عن تأال  -٢
  . خزان واحد من هذا الطراز 

وكذا سـهولة التوصـيل بشـبكة    ، لتنظيف والصيانة والتفريغ يسهل الوصول إليه لأن يقام في مكان   -٣
  .يترتب عن وجوده أية أضرار بالمنشآت  وال، الصرف الصحي العامة مستقبالً 

المدخل كغرفـة   دأن يكون لكل خزان حجرتا تفتيش للمدخل والمخرج على أن تعمل حجرة التفتيش عن -٤
  . ترسيب مبدئية 



  ٤١

ـ  غللكشف وتزود هذه الفتحات بكافية أن يعمل بسقف الخزان فتحات  -٥  رطاءات محكمة من الحديـد الزه
  . والخرسانة على أن يتم الكشف على الخزان دورياً 

أن يتم بناء الخزان فوق فرشة من الخرسانة العادية أو المسلحة بسمك مناسب ويكون سقف الخـزان     -٦
نة العادية أو المسـلحة أو  سم وأن تقام جوانبه من الخرسا١٥من الخرسانة المسلحة بسمك ال يقل عن 

  . الطوب أو البلك بسمك مناسب مع تزويده بالطبقات العازلة للمياه للقاع والجوانب 
  الفصل لخامس

  الشروط والمواصفات المتعلقة
  بتوصيل المياه

العامـة    توصيل المياه مطابقة للمواصفات المعتمـدة لـدى الهيئـة    ) مواسير ( يجب أن تكون أنابيب   )٩٦(مادة
  . مواصفات والمقاييس لل

  .صيله أخرى ناقله لمياه غير نقيةتوأي اتصال أو تداخل بين األنبوبة و بوجود أي  ال يسمح  )٩٧(مادة
  : يتم تثبيت األنابيب في المبنى على النحو اآلتي   )٩٨(مادة

عـن   أن تكون األنابيب تحت األرض على عمق يحميها من أخطار الكسر بسبب األحمـال الناشـئة    )١
 األنابيب في أراض رخوة أو معرضة للهبوط يجب تكون وعند ما.  ة المرور أو االهتزازات حرك
 .االحتياطات الالزمة لذلك  اتخاذ

التي تسمح بتراكم  االنحناءاتوخالية من  االحتكاكاتيجب أن تكون األنابيب مستقيمة للتقليل من فاقد  )٢
األنابيب المركبة على  تطلىنعة للمياه وأن الرواسب أو الهواء وتربط مع بعضها بطريقة محكمة وما

  . الحوائط بأي مادة مانعة للصدأ 
  :   الشروط اآلتية   األرضية والعلويةيراعى في خزانات المياه النقية    )٩٩(مادة

   .عن ثالثة أمتار من أعلى سطح الوحدة السكنية العلوي أرضية الخزان ارتفاعأال يقل  -١
  . رار بسالمة المبنى من الناحية اإلنشائية أال يترتب على تنفيذها أي أض -٢
ال              بحيثوانبه ، وأن يكون السقف محكماً تتوافر في الخزان خاصية عدم الرشح من جأن  -٣

  . يسمح بدخول األتربة أو الحشرات 
  .دوماً  لالستعمالصالحة  ، بحالة جيدةو معالجةأن تكون أجهزة الخزان  -٤
  يه المبنى بالمياه وأنبوب تهوية وماسورة لتغذ هعوامتية ويكون له أن يمأل الخزان بطريقة ذا  -٥

 .أن تكون الخزانات غير قابلة للصدأ  -٦

  .أن يكون غطاء الخزان محكم من جميع جوانبه منعاً من دخول الحشرات أو األوساخ -٧
  
  
  



  ٤٢

  الباب الثامن

  دمـــــاله
منه إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من المكتـب  أو أي جزء ) غير مؤقت ( بناء أي ال يجوز هدم      )١٠٠(مادة

موقعاً  المعد لذلكويقدم الطلب على النموذج  وفقاً للشروط واإلجراءات الواردة في هذه الالئحة المختص
  . أو من يمثله قانوناً  كيلهعليه من قبل المالك أو و

افظ لجان فنية في مكاتب الوزارة تخـتص  أو المحالعاصمة تشكل بقرار من الوزير بناء على عرض أمين -أ)١٠١(مادة
  : باآلتي 

  .هدم المباني والتأكد من أسباب الهدم الترخيص بفحص طلبات  -١
االختبارات الالزمة عليها للتأكد من مدى   قدرتها وسالمتها  وإجراءمعاينة المباني اآليلة للسقوط  -٢

  .  افي الغرض المخصص له لالستخدامومدى تحملها 
واالحتياطات الواجب اتخاذها للحفاظ  –هدم المبنى تقرير ابط السالمة في حالة تحديد معايير وضو -٣

  .اآلخرين  قوحقعلى ممتلكات الجيران و
وتحديـد المـدة    هاتـدعيم أو  هاأو ترميم تهاإزالفع تقرير فني بحالة المبنى واألجزاء المطلوب ر -٤

   .الترميم أو التدعيم في حالة استخدامهاالزمنية الالزمة لذلك ومواد البناء التي يجب 
خـر  آمهندس إنشـائي و  بينهمكون من ييجب أن تشكل اللجنة من خمسة أعضاء على األقل على أن  -ب

  .وأقدمية  اإلنشائيين كفاءة وخبرةالمهندسين  أكثراللجنة  يرأسصحي على أن ومهندس  معماري
إلجـراء معاينـة المبنـى    الطلب  يملتاريخ تقدمباشرة  تالييجب على المدير تكليف اللجنة في اليوم ال -ج

  . ة وإجراء االختبارات الفنية عليهوفحصه على الطبيع
مـدير  الجميع أعضاء اللجنة على إزالة المبنى أو تدعيمه أو ترميمه يتم رفع تقريرها إلـى   أتفقفإذا 

  . خالل مدة ثالثة أيام على األكثر
إلى المبنى مع أعضاء اللجنة إلجـراء   نتقالاال مديرالأما في حالة اختالف أعضاء اللجنة فيجب على  

  .اسب لذلكالفحص والمعاينة واالختبارات الفنية مرة ثانية واتخاذ القرار المن
 وال يحـول ذلـك دون  اللجنة  قراراتأياً من حفظ على تويجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن ي  

  . تنفيذ القرار 
مدة الطعن في هـذه القـرارات    انقضاءأو بعد  اللجنةت بناء على قرارا المبنىيصدر الترخيص بهدم  -د

  .أو موافقة لجنة التظلمات على القرار دون أن يتم الطعن  فيها
يجب أن يتضمن الترخيص بهدم المبنى تحديد المدة الالزمة لتنفيذ أعمال الهدم بحسـب طبيعـة ونـوع      )١٠٢(مادة

المدة المحددة في الترخيص فإذا امتنـع عـن   المبنى وعلى صاحب المبنى مباشرة إجراءات الهدم خالل 
إذن الحصـول علـى   م المكتب المخـتص بعـد   دون مباشرة تنفيذ أعمال الهدم يقوذلك أو انتهت المدة 

  .ختصة بهدم المبنى وعلى نفقة صاحبهالمحكمة الم



  ٤٣

نهيار مفاجئ المبنى أو بعض أجزائه في حالة حصول تصدع أو ا يزيل فوراُ أنيجوز للمكتب المختص   )١٠٣(مادة
في المبنى أو احد أجزائه من شأنه أن يعرض سالمة شاغليه أو الغير للخطر وذلك بعد قيام اللجنة الفنية 
بمعاينة المبنى وعمل تقرير بحالته بعد الحصول على أذن كتابي بذلك من المحكمة المختصة وتسـتوفي  

  .الجهة المختصة نفقات الهدم أو اإلزالة من صاحب المبنى
دفع ضمان رفع المخلفات تعاد للمرخص له بعـد قيامـه بإزالـة     ال يجوز إصدار تراخيص هدم إال بعد  )١٠٤(مادة

فـإذا لـم يقـم     مخلفات الهدم ونقلها بالطرق القانونية إلى األماكن المخصصة من قبل المكتب المختص
ونقل المخلفات إلـى   صاحب المخلفات بنقل هذه المخلفات إلى األماكن المحددة لها فيتم مصادرة الضمان

  .أماكنها على نفقه المخالف مع دفع المصاريف اإلدارية
  الباب التاسع

  إشغاالت الطرق

  الفصل األول
  اإلشغاالت المسموح الترخيص بها

ـ يحدد المن المكتب المختص وال يجوز إشغال الطرق والشوارع إال بموجب ترخيص بذلك   )١٠٥(مادة مـن   رضغ
  .دته وفقاً لألحكام المنصوص عليها في هذه الالئحةاإلشغال ومساحة اإلشغال وم

  :اآلتية  لألغراض الطرق شغالال يجوز الترخيص بإ -١ )١٠٦(مادة
  .مواقف السيارات - أ 
  .أعمال السمكرة واللحام والميكانيك وإصالح السيارات  -ب 
  . الورش من أي نوع  -ج 
  ) .موازين ، ثالجات (  التجاريةاألغراض  - د 

  
  : الطرق لمدد محددة لألعمال اآلتية  يجوز الترخيص بإشعال  -٢

أعمال البناء والهدم ومخلفاتها ، وأعمال الردم والحفر والسفلته والتبليط ومد األسـالك  واألنابيـب    -أ 
  . والصرف الصحي والبيارات 

وضع طاوالت ، أو تخصيص أماكن للتشوين وتخزين البضائع بالمدد والشروط المحددة   في هذه  -ب 
  . الالئحة 

  .التمعدات أو آ ائع أو فترينات أو مقاعد ثابتة أو صناديق أو أكشاك أووضع بض  -  ج
  .وفقاً ألحكام القوانين النافذة وضع المعدات الالزمة للحفالت والزينات واألفراح والمناسبات - د

ال يجوز ترك منقوالت خارج المحالت العامة أو المصانع والورش والمخازن والمسـاكن إال للمـدد    -٣
  .في الشوارعوبشرط عدم تعطيل حركة المرور أو السير  المختص ددة من قبل المكتبوالشروط المح

  



  ٤٤

  الفصل الثاني
  الطرق لألغراض التجارية حاالت إشغال 

  :غراض التجارية ويستثنى من ذلك لأل صفةال يجوز الترخيص بأشغال الطرق واألر  )١٠٧(مادة
% ٢٠ال تزيد عـن  أالبضائع بشرط  الفترينات الموضوعة في واجهات المتاجر والمخصصة لعرض -١

ال يقـل  أسم من الرصيف وبشرط ٣٠ مسافة عنالفاترينة ال يزيد خروج أمن عرض الرصيف على 
  . عرض الرصيف عن مترين 

مع توافر الشـروط   ونصف وضع أكشاك في الشوارع على األرصفة التي تزيد عرضها عن مترين -٢
   :التالية 

ـ  يتجاوز أالمتر وعرضه على متر واحد و١.٥٠ ن ال يزيد طول الكشك من الداخل عنأ -أ   هارتفاع
  . متر١.٨عن 

 .أن ال يعرقل قيام الكشك حركة السير والمشاة او يحجب الرؤية أمام السيارات  -ب 

  .متر ٣٠٠ن ال تقل المسافة بين األكشاك المقامة عن أ -ج 
 .الجسور   واص الشوارع والطرق أو في نقطة تقابل شارعين أو مداخلنن ال يقام الكشك على أ -د 

  .كون من مواد سهلة الفك والتركيبوأن ي، أال تشوه المنظر الجمالي للشارع أو المنطقة   -ه 
  .ال يجوز إشغال الطرق والشوارع بعربات متنقلة أو بمفارش أو بعربات يد لعرض وبيع البضائع    )١٠٨(مادة



  ٤٥

  الفصل الثالث
  إشغال الطرق بالخيام

لخيام لغرض األفراح أو غيرها الحصول على ترخيص بذلك مـن المكتـب   يجب عند إشغال الطرق با  )١٠٩(مادة
  .ص بعد دفع الرسوم المقررة لذلك المخت

  :  ما يلي إشغال الطرق بالخيامب الترخيص يراعى عند  )١١٠(مادة 
  . أن يترك فراغ كاف في الشارع أو الطريق لمرور السيارات  -١
ـ ارع المسفلت من أي أضرار قد يسببها تثبسداد تأمين لضمان إصالح الطريق أو الشاستيفاء  -٢ ت ي

إلى المرخص له بعد رفع إرجاعها بحيث يتم  الخيام بأوتاد في الشارع أو إتالف أي ممتلكات عامة
أما إذا حدث إتالف أو أضرار فيجب إصالحه علـى نفقـة   خيام وعدم حدوث أضرار أو إتالف ال

  . المخالف 
  .زيد مدة الترخيص عن ثالثة أيام تال أن -٣

  الفصل الرابع
  إشغاالت الطرق بمواد البناء والهدم

  :التالية يجوز الترخيص بإشغال الطرق بمواد البناء أو الهدم وفقاً للضوابط والشروط  )١١١(مادة
  :إشغاالت الطرق بمواد البناء ومعايير ضوابط : أوالً

الشـوارع   فيارة في ذلك أسوار حماية الم عن ثلث عرض الطريق بماعرض ما يتم شغله زيد يال أ -١
  .  متر١٦تزيد عرضها عن  التي ال

  . لبناء لال تزيد مدة األشغال عن مدة الترخيص الممنوح أ -٢
لحماية المشاة والسيارات والممتلكات العامة والخاصة  مؤقت مسافة األشغال في عمل سور تستغلأن  -٣

  . وتشوين مواد البناء وتجهيزها 
  . تلف أو ضرر بالطريق أو الشارع على نفقة المخالفأن يتم إصالح أي  ىعل رعمل سياج أو سو -٤

   :ضوابط إشغاالت الطرق بمخلفات الهدم: ثانياً
أن يتم عمل سور أو سيباح حول المبنى الذي سيتم هدمه كلياً أو جزئيـاً لحمايـة الممتلكـات     .١

  . الخاصة أو العامة ودفع الضمانات المقررة لذلك 
  . لى نفقة المخالف بأول ع لأن يتم نقل مخلفات الهدم أو .٢
  . أن يتم تنظيف الشارع أو الطريق فور االنتهاء من عملية الهدم  .٣

  : فات لاحتساب قيمة ضمان رفع المخ ضوابط :ثالثاً
  . مساحة المبنى وعدد طوابقه  .١
  . فات لة المخطبيع .٢
  .  منهاخلص تالمسافة بين أماكن المخالفات وأماكن ال .٣



  ٤٦

  . ثافة المرورية عرض الشارع وحركة المرور عليه والك .٤
  . المدة التي ستستغرقها عمليه رفع المخلفات  .٥
  . فات لرفع المخ والهدم عملية اآلليات والمعدات المستخدمة في  .٦

  .             بالكامل   إليه المرخص له برفع مخلفات الهدم يتم إرجاع قيمة الضمان إذا قام:رابعاً
يتم مصادرة فها ل صهصخماكن الماألإلى أو جزئياً كلياً فع المخلفات ونقلها المرخص له عن ر أمتنعأما إذا               

برفع المخلفات على نفقة المخالف يضاف إليها المصـاريف اإلداريـة   المختص الضمان ، ويقوم المكتب 
المكتب المختص التنسيق   ويجب علىضمان ال قيمة هذا  دفعمن العبادة  دور تعفى مكتب والتي يحددها ال

  .وزارة األوقاف مع
تـاريخ تقـديم    على المكتب المختص البت في طلبات تراخيص إشغاالت الطرق خالل مدة خمسة أيام من-١)١١٢(مادة

الموافقة عليه مـن المكتـب    الطلب ، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب اعتبر ذلك بمثابة
  . المختص على األشغال 

بات بإشغال الطرق وفقاً لمقتضيات السالمة واألمن والصحة العامة أو للمكتب المختص إن يعدل في الطل -٢
  . ةنحركة السير والمرور أو جمال وتنسيق المدي

ط التي يجب على المرخص له إتباعها والرسـوم المسـتحقة   والترخيص مدة صالحيته ، والشرفي يحدد  -٣
، وفي حالة المخالفة يعتبر الترخيص قانوناً ، وال يستخدم الترخيص إال في الغرض الذي صدر من أجله 

صالحية الترخيص لمدة أخرى بحيث ال تزيد عن سـتة  مدة ويجوز في حاالت الضرورة تمديد  ، الغياً
  . من قيمة الترخيص األول كرسوم تجديد %) ٢(أشهر ويتم عند كل تجديد دفع 

ذا طرأت ظروف أو مبررات خيص الصادرة عنه بإشغاالت الطرق إاللمكتب المختص تجميد صالحية التر-٤
  . تستدعي ذلك 

مدة صالحية الترخيص أو عند إخطاره بتجميد الترخيص الممنـوح لـه أن    انتهاءعلى المرخص له فور  -٥
الصالحية أو اإلبالغ بتجميـد   انتهاءخمسة أيام من تاريخ  ةيبادر بإزالة المخالفات من الشوارع خالل مد

ن أن يقوم بإزالة المخلفات يقوم المكتب المختص بإزالة المخلفـات  نقضت هذه المدة دوافإذا . الترخيص 
  . مالية ال تزيد عن ضعف نفقات اإلزالة  ةعلى نفقته مع إلزام المخالف بدفع غرام

تـراخيص إشـغاالت   التظلم من القرارات التي تصدر من المكتب المختص بشـأن  لصاحب الشأن يجوز  -٦
ت اخمسة أيام من تاريخ إبالغه بها وله الحق في الطعن في قـرار إلى لجنة التظلمات خالل مدة الطرق 

  . القضاء  أماملجنة التظلمات 
بعض األحياء أو الشوارع من تطبيق أحكام مواد هذا الفصـل لمـدة ال    استثناءيجوز للمحافظ بقرار منه -٧

  . تزيد على سنة 
  
  
  



  ٤٧

  العاشرالباب 

  األحكام المتعلقة بالمدن التاريخيةالضوابط و 
األحكـام المتعلقـة بالمنـاطق والمـدن التاريخيـة       يراعى عند إصدار الترخيص االلتزام بالضوابط و  )١١٣(مادة

  .والقرارات النافذة واللوائح المنصوص عليها في القوانين
أي مبنـى أو معلـم   ترميم أو تعليه أو تعديل أو هـدم  إعادة بناء أو بخيص ال يجوز لمكاتب الوزارة التر  ) ١١٤(مادة

والـدليل   تحددها الهيئـة تاريخي إال بعد موافقة الهيئة العامة للمدن التاريخية وبالشروط والضوابط التي 
اإلرشادي والئحة المعايير القياسية لترميم وإعادة تأهيل المدن والمواقع التاريخية الصادر بها قرار مـن  

  . الوزير 
األسلوب السليم في أعمال البناء والترميم علـى أن   إتباعيخية على حائزي المباني والمعالم والمواقع التار  )١١٥(مادة

يكون تنفيذ أيا منها تحت إشراف الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مـع التقيـد بالمخططـات    
  . الحضرية المعتمدة 

  عشرالحادي الباب 

  لجنة التظلمات
  الفصل األول

  هاقراراتذ خااللجنة ومهامها واجتماعاتها وكيفية اتتشكيل 
  : تشكل على النحو التالي) لجنة التظلمات(تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة تسمى    )١١٦(مادة

 .اًرئيس                 .رئيس الوحدة اإلدارية -١

  .نائبـاً        مين عام المجلس المحلي ا -٢
  . عضواً             .رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي -٣
  . عضواً  .المحافظة/العاصمةبأمانه  الوزارةمدير عام مكتب  -٤
  .عضواً              .مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية -٥
  .عضواً     .)مهندس(بمكتب الوزارةالتخطيط إدارة مدير  -٦



  ٤٨

  :بالنظر في التظلمات اآلتية والبت فيهاالتظلمات  تص لجنةتخ   )١١٧(مادة
لمتعلقة بتنفيذ أحكام القـانون وهـذه   المقدمة من ذوي الشأن ضد قرارات المكتب المختص االتظلمات  -١

  .االصادرة بموجبهموالقرارات  الالئحة
  .الترخيصأو تجديد التظلمات المتعلقة برفض إصدار أو تأخير  -٢
  .ترخيصالالتصاميم المقدمة مع طلب الحصول على  المتعلقة بالدراسات والمختص قرارات المكتب  -٣
  .التظلمات المتعلقة بخط التنظيم أو حد الطريق  -٤
  .التظلمات المتعلقة بأسباب الهدم أو اإلزالة الكلية أو الجزئية لألجزاء المخالفة من المباني -٥
  .التظلمات المتعلقة بأعمال الترميم والصيانة  -٦
  .تراخيصالسحب أو إلغاء أو تجميد أو تجديد تعديل أو التظلمات من قرارات  -٧
  .المختص طبقاً للقانون يقررها المكتب التظلمات من القرارات الخاصة بالمخالفات والعقوبات التي -٨
  .التظلمات ضد محاضر الوقف أو اإلزالة  -٩

تعقد اللجنة اجتماعاتها للنظر في التظلمات المقدمة لها مرتين على األقل في الشهر أو كـل مـا دعـت     -١ )١١٨(مادة
  .الضرورة إلى ذلك

ن ، على أاآلخرين من أعضائها  اللجنة صحيحة إال بحضور رئيسها وحضور ثالثة اجتماعاتال تكون  -٢
  .المحافظة/ باألمانةالوزارة  يكون من بينهم مدير عام مكتب

مسـبباً  على اللجنة البت في التظلمات المقدمة إليها خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الـتظلم    )١١٩(مادة
دأ مدة الشـهر مـن تـاريخ رد    لتسبيب قراره فتبالمختص وذلك باستثناء حالة إعادة التظلم إلى المكتب 

  .المختص المكتب
تسبيب قراره والرد على سـكرتارية اللجنـة بأسـباب    المحافظة / الوزارة باألمانةعلى مدير عام مكتب   )١٢٠(مادة

ثالثة أيام وتحتسب مدة الشهر من تاريخ وصول القرار مسبباً مـن المكتـب    لىالقرار خالل مدة تزيد ع
  .لية ذلكالمختص ويتحمل المدير مسؤو

الحاضـرين فـإذا تسـاوت    أعضـائها  تتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة باألعمال اإلدارية بأغلبية أصوات  -١ )١٢١(مادة
  .اللجنة األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس

بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمواضيع الفنية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين بشرط أن يكـون   -٢
  .المحافظة/باألمانة  الوزارةمكتب عام هم مدير من بين

اللجنة دون أن يكون له صوت معدود فـي الجلسـات    اجتماعات حضوراً قانون مقدم التظلم أو من يمثلهل  )١٢٢(مادة
  .ويجوز للجنة التصويت على القرارات بدون حضوره

  
  الفصل الثاني

  إجراءات عمل اللجنة



  ٤٩

مة بمقر مكتب الوزارة ويصدر بتعيينها وتحديد أعضاءها قـرار مـن رئـيس    يكون للجنة سكرتارية دائ  )١٢٣(مادة
  .الوحدة اإلدارية

تقدم التظلمات إلى سكرتارية اللجنة في المواعيد المحددة في القانون على النموذج المعد لهـذا الغـرض     )١٢٤(مادة
  : مبيناً فيه 

  .القرار المتظلم منه -١
  .وأسبابها  االعتراضاتأوجه   -٢
التي يستند إليها ويجب إرفاق أصول هذه الوثائق مع الطلب ويسلم للمـتظلم سـند    األدلةوالوثائق  -٣

 .بذلك

تقوم سكرتارية اللجنة بتسجيل التظلم في السجل  الخاص بذلك وساعة وتاريخ تقديمـه ونـوع الوثـائق       )١٢٥(مادة
م الملـف بحسـب   رق، هذه الوثائق في ملف خاص مكتوب عليه بخط واضح  وتحفظالمرفقة به وعددها 
  .والمرفقات نوع التظلم  و، اسم مقدم التظلم التسلسل في السجل 

على سكرتارية اللجنة مراجعة القرار المتظلم منه وأسبابه وموضوع التظلم فإذا كان القرار غير مسـبب    )١٢٦(مادة
  .لتسبيب قرارهالمختص على رئيس سكرتارية اللجنة إعادة التظلم و القرار إلى المكتب 

 على سكرتارية اللجنة إخطار رئيس اللجنة بالتظلمات المقدمة إليها لتحديد موعد الجتماع اللجنة للنظـر  -١ )١٢٧(ادةم
  .فيها

 االجتماعفور تحديد الموعد من قبل رئيس اللجنة ، على سكرتارية اللجنة إخطار أعضاء اللجنة بموعد  -٢
  .اللجنة اجتماعات بمواعيد وجدول األعمال كما يجب عليها أن تخطر مقدمي التظلم

القرار الالزم بشأنه ، أمـا   واتخاذاللجنة أثناء نظر تظلمه يتم نظر التظلم  اجتماعإذا لم يحضر المتظلم  -٣
اللجنة ، فإذا تغيب للمـرة الثانيـة    اجتماعالضرورة حضوره فيجب إعادة إخطاره بموعد  استدعتإذا 

تظلم عذراً مإذا قدم ال ه أو شطبهئشهر من تاريخ إلغا مرورإال بعد  ويشطب تظلمه وال يلتفت إليه يلغى
 .مقبوالً

فـي السـجل    االجتماعـات على سكرتارية اللجنة التأكد من توقيع رئيس وأعضاء اللجنة على محاضر   )١٢٨(مادة
والجهات المعنية علـى النمـوذج   المختص الخاص بالمحاضر ، ويتم إعالن القرار إلى المتظلم والمكتب 

هذا الغرض ويوقع عليه رئيس اللجنة وذلك خالل مدة أسبوع من التاريخ المحـدد فـي محضـر    المعد ل
  .االجتماع

  الفصل الثالث
  الطعن في قرارات اللجنة

المحكمـة   إلىمباشرة اللجوء  المختصة كما يجوزاالبتدائية أمام المحكمة يجوز الطعن في قرارات اللجنة  -أ )١٢٩(مادة
  :يةالحاالت اآلتفي  المختصة

  .للنظر في التظلمات المدة المحددةإذا لم تبت اللجنة في تظلمه خالل  -١
  .إذا رفضت اللجنة تظلمه بدون إبداء أسباب  -٢



  ٥٠

إذا تبين أن هناك غش أو تزوير أو تعديل في التظلم أو تواطؤ من قبل سـكرتارية اللجنـة أو أحـد     -٣
  .أعضائها

ة ستين يومـاً مـن   المختصة خالل مد االبتدائيةة يجوز للمتظلم أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكم -ب
  .االستعجالوتكون لقضايا البناء المنظورة أمام المحاكم صفة  قرارالب هتاريخ إخطار

على طلب المتظلم أن تأمر بوقف أي إجراء يقوم به المكتب المختص بصفة مؤقتة لحين  يجوز للجنة بناء  )١٣٠(مادة
ستثنى من ذلك القرارات الصادرة من المكتب المختص بوقـف أعمـال   الفصل في التظلم المقدم إليها وي

  .البناء أو التحفظ على اآلالت والمعدات واألدوات التي قد تكون في المبنى المخالف
  رشالثاني عالباب 

  ختامية أحكام
أصلي أو  كوثيقة دالة على الملكية أو أي  حق عيني يصخارالتال يجوز ألي شخص أو جهة االحتجاج ب  )١٣١(مادة

  .المبنىحق للغير على األرض أو  أي مساس بأي األرض أوالمبنى ، كما ال يترتب عليهتبعي على 
مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات النافذة ، ال يجوز للجهات المعنية إدخال خدمات الكهربـاء والميـاه     )١٣٢(مادة

وفقـاً  من المكتب المختص  يص صادررختوالصرف الصحي والتلفون وغيرها إلى أي مبنى إال بموجب 
  . ألحكام القانون وهذه الالئحة

  . لدى الجهات ذات العالقة  بصور طبق األصل منه واالحتفاظ هوثيقة أساسية يجب طلب يصرخالتعتبر يو
ندات الرسومات والبيانات بالمسـت  يجب أن يتم تنفيذ البناء أو األعمال المرخص بها وفقاً لألصول الفنية و  )١٣٣(مادة

التي منح الترخيص على أساسها وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المعتمدة ويتحمـل  
  .المشرف مسؤولية ذلك أو المكتب صاحب المبنى والمهندس

السالمة واألمان المنصوص عليها في هذه الالئحة أثنـاء البنـاء أو    احتياطاتعلى المرخص له أن يتخذ   )١٣٤(مادة
أو إشغاالت الطرق للمحافظة على الجيران والمـارة وممتلكـاتهم وممتلكـات الدولـة والهيئـات      الهدم 

األعمـال  تنفيـذ  تسبب فيه بسـبب  يوالمؤسسات العامة ، ويتحمل مسؤولية إصالح أي ضرر أو تلف قد 
وعلى المكتب إخطار المتسبب بضرورة إصالح الضـرر أو  تحت إشراف الجهة المختصة ها لالمرخص 

أسبوع من تاريخ إحداث الضرر ، فإذا أمتنع أو رفض  علىفي الممتلكات العامة خالل مدة ال تزيد  التلف
من قيمـة الضـرر   % ١٠فعلى المكتب أو الجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المتسبب مع دفع غرامة 

 قيـام المكتـب   المخالفة وفقاً ألحكام قانون تحصيل األموال العامة ، وال يمنع ذلـك مـن   قيمة ليوتحص
  .الضرورة ذلك اقتضتبوقف أعمال البناء أو سحب الترخيص إذا  المختص

يجب على الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات موافـاة مكاتـب الـوزارة      )١٣٥(مادة
ات توضيح مواقع هذه الخدمات في الرسومالمختص بصور من مخطط التمديدات األرضية وعلى المكتب 

  .التصاميم الهندسية للمبنى و
ال يجوز القيام بأي عمل من أعمال البناء أو الهدم قبل غروب الشمس أو قبل شروقها إال بتصريح كتابي   )١٣٦(مادة

  .من المكتب المختص ووفقاً للشروط والضوابط اآلتية



  ٥١

  : تطلب العمل بعد الغروب وبعد الشروق تالظروف التي : أوالً 
  .المختص التي تتطلبها ظروف المبنى ويقدرها المكتب االستعجالحاالت  -١
   .على ذلك  إذا نصت األوامر القضائية -٢
  .الرسمية  االحتفاالت -٣
  .الظروف البيئية -٤

  .الشروط التي يجب مراعاتها عند منح التراخيص: ثانياً 
  .أن تتم هذه األعمال بأقل عدد من العمال -١
  .أال تستخدم فيها آليات ومعدات تزعج السكان -٢
  .اجتماعيةال يتسبب عن هذه األعمال أضرار بيئية أو أ -٣
 .أن تتم األعمال بوتيرة أسرع من المعتاد -٤

قوانين الطيران شروط وظروف وضوابط   خاصة في المناطق المجاورة للمطارات فيجـب   اقتضتإذا   )١٣٧(مادة
  .هذه الشروط مراعاة



  ٥٢

   :لعاصمة وجميع محافظات الجمهورية ويستثنى من ذلك أمانة اهذه الالئحة على القانون وتسري أحكام    )١٣٨(مادة
  .القرى والمناطق الريفية

 .المناطق الخالية المحددة في قانون التخطيط الحضري

ويجوز ألسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقاً لغرض وطني أو مصلحة اقتصادية أو مراعـاةً  
مبنى معين من تطبيق اشتراطات البنـاء المنصـوص    لظروف العمران إعفاء مدينة أو منطقة أوجهة أو

عليها في القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة بموجبها وذلك دون المساس بحقوق الغيـر ويصـدر   
  .باإلعفاء قرار من الوزير بناء على طلب المحافظ والجهة المعنية والمكتب المختص

المجمعات السكنية والتجارية والحكومية إال بعد الحصـول علـى   ال يجوز استخدام أو استعمال أو إشغال   )١٣٩(مادة
وشـروط  وهـذه الالئحـة   القانون  ألحكامإذن كتابي بذلك من المكتب المختص للتأكد من مطابقة البناء 

  .الترخيص
يب أن يقـوم بتسـب   وهذه الالئحةعلى المكتب المختص عند إصدار قراراته المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون   )١٤٠(مادة

  .قراراته ويؤدي عدم التسبيب إلى بطالن القرار
  :  الصالحيات اآلتيةقانون اليكون لمأموري الضبط القضائي وفقاً ألحكام   )١٤١(مادة

  .دخول المباني تحت اإلنشاء في أي وقت من األوقات  -١
  .مرخص بهاوغير المرخص بها ال مواقع األعمالدخول  -٢
  .وقف التجاوزات واألعمال المخالفة  -٣
أو نقلها إلى مكان آمن أو الهدم تحفظ على األدوات والمهمات واآلليات الموجودة في مواقع البناء ال -٤

  .كدليل ضد المخالف الستخدامها المختص بالمكتب
بالمخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة  باألجهزة األمنية لوقف األعمال التي تتم أثناء الليل االستعانة -٥

.  
  .المشرف أو صاحب المبنىأو المكتب الهندسي من المهندس  أخذ التعهدات الالزمة -٦
يتم إثبات المخالفات في محضر على النموذج الخاص بذلك ويرفع في اليوم الثاني مباشـرة إلـى    -٧

مدير الذي عليه أن يستدعي المخالف لمناقشته في المحضر وأخـذ التعهـدات أو الضـمانات أو    ال
المخالف ، فإذا أمتنع  المكتبالمباني خالل المدة التي يحددها  التأمينات الالزمة وإزالة المخالفة من

أو الهدم أعمال البناء على المكتب وقف ين تعيالحضور أو رفض تقديم الضمانات أو التعهدات من 
إلى النيابة العامة ، ويظل العمل موقوفاً لحين صدور قرار قضائي مـن المحكمـة   ورفع المحضر 

 .المختصة

معه عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه  مسئوالأو المعهود إليه بإدارته  االعتباريمثل الشخص يكون م  )١٤٢(مادة
  .العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانونبعن أي مخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة ويعاقب 

يد الترخيص الممنـوح لـه أن   مدة صالحية الترخيص أو عند إخطاره بتجم انتهاءعلى المرخص له فور   )١٤٣(مادة
الصالحية أو اإلبـالغ بتجميـد    انتهاءيبادر بإزالة المخلفات من الشوارع خالل مدة خمسة أيام من تاريخ 



  ٥٣

نقضت هذه المدة دون أن يقوم بإزالة المخلفات يقوم المكتب المختص بإزالـة المخلفـات   االترخيص فإذا 
  .ضعف نفقات اإلزالة تزيد علىال بدفع غرامة مالية نفقة المخالف مع إلزامه على 

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  )١٤٤(مادة
  

  برئاسة مجلس الوزراء صدر

  هـ١٤٢٩/  رمضان  /     22    بتاريخ 

  م٢٠٠٨/       ٩/           ٢٢      الموافق
                

  
  رعلي محمد مجـو.د    عمر عبد اهللا الكرشمــي.م

  رئيـس مجلس الوزراء    وزير األشغال العامة والطرق
 


