
	

	

 رخصة البناء

ما ھي مھلة الترخیص بالبناء، شروط تجديده، لمن تعطى وكیف تجدد (قانون قديم، قانون جديد، 
 شروط بدء التنفیذ...)

 

 البناء لمالك العقار أو من يحل مكانه قانوناً ويجب أن يكون طلب الرخصة والخرائط موقعة من المھندس  تعطى رخصة
المھندسین وال تعطى إال بعد موافقة االدارات الفنیة المختصة وبعد دفع  المسؤول و مسجلة لدى إحدى نقابتي

 كامل الرسوم المتوجبة.

يعمل بالترخیص لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد لمرة وحدة ولمدة سنتین من تاريخ إنتھاء مفعول الرخصة 
خصة شرط تقديم طلب التجديد األساسیة ويكون التجديد معفى من الرسوم إذا لم تطرق زيادة على المساحة المر

خالل مدة اقصاھا ستة أشھر من تاريخ إنتھاء الرخصة األساسیة على أن تحتسب ھذه المھلة من ضمن مھلة 
 تجديد الترخیص.

 سنة. ١٢يمكن تجزئة الترخیص إلى مراحل وذلك لمدة  ٢م ٢٠٠٠٠إذا تجاوزت مساحات العقار 

مھلة شھرين على األكثر إذ كان العقار موضوع طلب الرخصة قائماً على يجب أن تعطى موافقة الدوائر الفنیة خالل 
طريق منفذ أو جوانب تخطیط مصدق وخالل ستة أشھر إذ كان العقار مصاباً أو مالحقاً لمشروع تخطیط أو تعديل 

 لتخطیط....محال للتصديق أو إذ توجب اصالته إلى مديرية االثار أو الطیران المدني أو وزارة الصحة.

على المرجح المختص خالل شھر من تاريخ تسجیل طلب الترخیص أن يصدر نسخة طبق األصل عن قیمة  يتوجب
 التخمین المعتمد ألرض العقار والنافذة بتاريخ الطلب.

البناء أو الھدم أو التسويات الممھدة للبناء إال بعد الحصول على الرخصة أو التصريح حسب  ال يجوز المباشرة بأعمال
 ودفع كامل الرسوم المتوجبة. األصول

يتوجب على مالك العقار صاحب الترخیص ومقاولیه عدم المباشرة بالتنفیذ قبل االستحصال على أمر مباشرة 
 بالتنفیذ موقعاً من المھندس المسؤول ومسجل لدى إحدى نقابتي المھندسین.

ن المھندس المسؤول وعلى كذلك عند صب أي بالطة أو سقف ألي طابق يجب الحصول على إذن صب موقع م
 مسؤولیته.

تعلق بشكل ظاھر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة ونسخة عن أمر المباشرة بالتنفیذ قبل المباشرة باالشغال 
  وذلك طیلة مدة األشغال.

الخرائط التعديلیة يجب أن تسجل في النقابة أيضاً ويتم دفع رسم إضافي للحصول على رخصة تعديل ملحقة ينتھي 
 فعولھا مع إنتھاء مفعول الرخصة األساسیة.م

بناء أعمال ال يمكن متابعة تعديالت داخلیة في البناء دون تغییر في الشكل الخارجي أو إرتفاع البناء في حال وجود 
  والتسويةبعدة تقديم رخصة االسكان.

	

 رخصة األشغال

حل وجودھا عدة بلوكات  في أوشروط رخصة األشغال النھائیة وآلیة منحھا لبلوك واحد في العقار 
 في نفس العقار.



	

	

المرخص به (األعمال الخارجیة والداخلیة) على مالك العقار أن يقدم لإلدارة المختصة المستندات  عند إنتھاء البناء
 التي تؤكد أن األعمال كانت تحت إشراف المھندس المسؤول والمھندسین المشتركین.

 بعد أن يتم دفع كامل الرسوم المتوجبة. لمستندات يعطى الماك رخصة االسكانعلى ا  بعد موافقة اإلدارة المختصة

في حل عدم موافقة اإلدارة المختصة بسبب عدم تطابق األعمال مع المستندات والرخصة فعلى المالك طلب 
 رخصة تعديل لكي يباشر باألعمال.

ألحد األبنیة فقط على شرط أن تكون األقسام إذا كان ھناك عدة ابنیة في عقار واحد فیسمح بإعطاء رخصة إسكان 
 المشتركة لألبنیة كاإلنارة والمرآب... قد انجزت بكاملھا.

 العقار فیمكنه تجديد الترخیص أو تعديله. يحق لمالك العقار التصرف بالقسم الغیر المنجز من

ي یة العقار بإستثناء األبنیة التأي مخالفة في أي بلوك من البلوكات من العقار يوقف العمل في كامل ابن إذا حصلت
  تم الحصول على رخصة اإلسكان لھا.

 عند الحصول على رخصة إسكان تعتبر رخصة البناء منتھیة. 

	

 تسوية األرض

 الشروط الفنیة ألعمال تسوية األرض الطبیعیة 

 خارج حدود التراجعات عن الطريق والتخطیطات واألمالك العامة: -أ

 جدران دعم:شروط الردم وبناء  -١

يسمح برفع مستوى أرض العقار الطبیعیة المنحدرة بواسطة الردم شرط أن ال تتجاوز الردمیات وإرتفاع جدران  -
 الدعم:

 م خارج التراجعات ٣.٥ •
 المسافة األفقیة اللتي تفصل جدران الدعم عن الجدار اللتي تدنوه •
 العقارات المجاورةم عن مستوى األرض الطبیعیة ضمن التراجعات عن حدود  ٢ •
 مستوى األرض الطبیعیة عند حدود العقار المالصق الذي يعلو مستوى األرض موضوع التسوية •

 شروط الحفر وبناء جدران السند: -٢

 مھما بلغ علوھا وفقاً للشروط التالیة: يسمح حفر العقار وبناء جدران ساندة -

 داعم فوقھا قسمم يمنع إقامة أي  ٣،٥إذا تجاوز علو الجدران الساندة  •
على أن ال يتجاوز إرتفاع الحائط  م يسمح برفع األرض ال الطبیعیة ٣،٥إذا كان علو الحائط الساند أقل من  •

 م ٣،٥الكامل 
أن ال يتجاوز عرض المسقط األفقي لواجھة البناء  خلف االبنیة يجب م ٣،٥الذي يتجاوز علوه  الحائط الساند •

 من الجھة األوطى للعقار
م ويجب  ٣بمحاذاة الحائط لزرع األشجار بمعدل شجرة كل  سم ٨٠تخصص مسافة ال تقل عن يجب أن  •

 م ٣،٥أن يكون علو الحائط الساند أقل من إرتفاع الطابق مع حد أقصى 
م على األكثر لتأمین المرور من البناء إلى األرض المتدرجة دون أن  ١،٢يسمح بتأمین ممر واحد بعرض  •

 عالمي اإلستثمارتحتسب ھذه الممرات في 



	

	

 ضمن حدود التراجعات عن الطرق والتخطیطات واألمالك العامة: -ب

 في العقارات المنحدرة فوق مستوى الطريق: -١

 م عن مستوى الطريق أو الرصیف المحاذي للعقار ١,٢أن ال يتجاوز إرتفاع الجدران الداعمة  •
 م  ٣يسمح بإقامة متكأ فوق الحائط الدعم ال يتجاوز ارتفاعه  •
 التنازل لدى الكاتب العدل بعدم المطالبة بأي تعويض عن األشغال المنفذة ضمن التراجع على المالك •
م باإلضافة إلى  ٣،٥مرتفعة عن الطريق  المقامة خارج حدود التراجع أن تكون يسمح للجدران الداعمة •

م عن األرض  ٣,٥لوه عن المسافة التي تفصل الجدران عن التراجع بشرط أن يكون الجدار الداعم ال يزيد ع
 الطبیعیة

درجة وأن ال يتجاوز  ٣٠يمكن رفع األرض بشكل منحدر شرط أن ال يزيد إنحدر األرض بعد التسوية عن  •
 سم  ٣٠م (حسب التراجع) ويفصل المنحدر عن الطريق بحاجز ال يقل عن  ٣،٥اإلرتفاع 

 

 ثكنة القرمید 

 دة لھا والتي تدخل في عامل اإلستثمار؟ما ھي شروط ثكنة القرمید وما ھي األقسام العائ

 الثكنة عن متر واحد. إلیه يجب أن ال يتجاوز علو المتكأ المقام فوق سطح الطابق األخیر والذي ستستند -١

 يجب أن ال يزيد اإلرتفاع األقصى للثكنة عن ثالثة أمتار.  -٢

 درجة. ٢٥ يجب أن ال يقل إنحدر الثكنة بالنسبة للمسطح األفقي عن -٣

ضمن   م ٣تعتبر الثكنة من األقسام المشتركة للبناء فیمنع فرزھا حتى ولو دخل القسم الذي يتجاوز ارتفاعه  -٤
 اإلستثمار.



	

	

 م. ١،٢من طول الواجھة دون أن يزيد عرض كل فتحة عن  ٪١٠يجب أن ال تتجاوز فتحات التھوئة والتجمیل عن  -٥

 

 

 

 

 

 

 

اإلستثمار السطحي والعام واالرتفاع األقصى. أما إذا لم تستوفى الشروط  ال تدخل ثكنة القرمید في حساب عاملي
السابقة لجھة إرتفاع المتكأ أو جھة اإلستعمال أو درجة اإلنحدار أو العلو األقصى تحتسب بكاملھا من ضمن عدد 

 الطوابق وعاملي اإلستثمار.

 

 طابق األعمدة

 حدد فقط أين يسمح ببناء طابق أعمدة

 ببناء طابق أعمدة واحد فالبناء:يمكن السماح 

 إما فوق الطوابق السفلیة المردومة •
 إما فوق األرض الطبیعیة مباشرةً  •
إما على مستوى الطريق المالصقة أو المتاخمة للبناء مع تسامح متر واحد كحد أقصى فوق الطريق أو  •

 بین البناء والطريق انشاءاتتحتھا شرط عدم إقامة أي
م يمكن أن يقام طابق األعمدة بشكل قصات  ٣٠واقعة على طريق منحدرة تزيد عن  واجھة البناءإذا كانت  •

 م  ٣٠متتالیة على أن ال يزيد طول  قصة عن 

 م  ٣,٥ يدخل طابق األعمدة في احتساب العلو اإلجملي للبناء على أن ال يتجاوز ارتفاعه

في شروط إقامة طابق تقني على أن تخصص م في األبنیة التي تستو ٤،٥ھذا اإلرتفاع وأن يبلغ  أن يتجاوز يمكن
 ھذه الزيادة لإلمدادات التقنیة فقط.

 :يقتضیه تصمیم األبنیة التالیةوفقاً لما يمكن أن يرفع ھذا العلو بعد موافقة المجلس األعلى للتنظیم المدني 

 مدخل ابنیة المستشفیات •
 مداخل الفنادق •
 مداخل األبنیة العامة •
 والتیترات والمؤتمرات  مداخل ابنیة األوبرا •
 م ٥٠يتجاوز علوھا  األعمدة المكشوفة ضمن قاعدة األبنیة التي •

 الدوبلكس



	

	

 شروط طابق الدوبلكس وكیف تحتسب في تعداد عدد الطوابق

 يعتبر طابق الدوبلكس طابق وھي على شرط أن يكون:

 م  ٢،٢إرتفاع كل من المستويین عن  •
 م  ٥،٧٥المستويین سوياً ال يزيد عن  إرتفاع •
 المستوى األعلى ثلثي مساحة المستوى األدنى مساحةتتجاوز  أال •
 يحتسب المستويین في عاملي اإلستثمار •
 يجب أن يطل كل من المستويین على الھواء الطلق أو المستوى األعلى على األقل •

 

 طابقینالطابق ك ومتى يعتبر العلو الحر للطابق السكني(كحد أدنى)

 م  ٢,٤م للغرف ذات سقف أفقي مع معدل  ٢,٨ •
 م لمسكن الناطور ٢،٢ •
 وبدًءا من ھذا العلو يعتبر الطابق كطابقین. م ٥,٧٥فھو  أما االرتفاع األقصى •

 

 المرآب

 منحدرات الدخول والخروج، عرض المدخل، الشعاع والمنعطفات:

 المنحدرات: -١

 ٪١٠عن  انحدارھمخمس أمتار ال يزيد آخر أول خمس أمتار و •
 ٪٢٠بقیة المنحدرات ال تزيد عن  •
 م  ٢,٢ ال يقل إرتفاع المنحدر الحر عن  •
 ٪١٢بإعتماد إنحدار متواصل من  م يسمح ١٥للمنحدرات التي يساوي أو يقل طولھا عن  •
  ٪٥فسحة المرآب  إنحداريجب أن ال يتجاوز  •
 ٪١٥أن يبلغ إنحدار المنحدرات  يسمح ٪٥وفي حل تواجد إنحدار  •

 :شعاع المنعطفات -٢

 م للشعاع الداخلي ٤،٥ •
 م للشعاع الخارجي ٨ •

 عرض المدخل: -٣

 م  ٣،٥سیارة أو مدخل ومخرج مستقلین عرض كل منھما  ٣٠م للمرآب الذي يتضمن أكثر من  ٥،٢٥ •
 سم ٣٠سم وعرضه عن  ٢٠يسمح ببناء رصیف علوه ال يزيد عن  •
المواقف المتوجبة للبناء الجديد وفي حال إستحالة تأمینھا في حال تغیرت وجھة إستعمال بناء يجب تأمین  •

 بدفع رسم خاص للمواقف التي ال يتم تأمینھا فقط يمكن اإلستعاضة عن المرآب

 

 اإلستعاضة عن المرآب



	

	

 اإلستعاضة عن المرآب برسم خاص: -١

يكون لملك العقار ألحق للبناء يدفع مالك العقار رسم خاص و عند إعطاء الرخصة، في حال إستحالة إنشاء مرآب
سنوات من  ٨ھذا المرآب خالل فترة اقصاھا  بالحصول على مواقف في مرآب بديل عند تأمینه في حال عدم تأمین

  تاريخ إستیفاء الرسوم يمكن لملك العقار إسترجاع أمواله بشرط أن يؤمن المواقف المطلوبة.

 الشروط التي تسمح باالستعاضة عن المرآب: -٢

 المطلوب زيادة بناء في عقار فیه بناء موجود سابقاً مع إستحالة تأمین زيادة مرآب آخرإذا كان  •
 إذا كان المطلوب تغییر وجھة إستعمال بناء مع إستحالة تأمین زيادة المواقف المتوجبة •
إذا كان العقار مصمم على شكل درج وھو مطبق بالفعل كدرج أو إذا تم تنفیذه كمنحدر يزيد انحداره عن  •

١٢% 
 إذا كان العقار إحاطة •
 إذا كان العقار يتصل بممر ال يسمح بمرور السیارات •
أو لم تتطابق انعطافتھا مع شروط  %٢٠إذا كانت أرض العقار ال تسمح بتأمین ممرا ال يزيد انحدارھا عن  •

 انعطفت ممرات المرآب
 م  ٢,٥العام بممرات يقل عرضھا عن  قبالطريإذا كان العقار متصل  •

 

 المرآب منحدراتعن  االستعاضة

 شروط اإلستعاضة عن منحدة المرآب: -١

 يسمح باالستعاضة عن منحدرات المرآب في حال:

 م ١٦م *  ١٦قیاساته  مربعاً  يستوعباإللزامیة ال  إذا كان العقار بعد التراجعات •
 سیارات بعد وضع المنحدر الالزم ٤إذا كان الطابق الواحد من المرآب ال يستوعب  •
 منحدرات تأمین في األبنیة القائمة التي يستحیل فیھا •
 يوافق علیھا المجلس األعلى للتنظیم المدني استثنائیة في حاالت •

 

 الشروط المتوجب تأمینھا في ھذه الحالة: -٢

 يتسع على سیارتین على األقل عند الدخول إلى العقار ومن دون عرقلة السیر انتظاريجب تأمین مكان  •
 مولد كھرباء لتشغیل مصعد واحد على األقليجب تأمین  •
 يجب ابرام عقد مع شركة مختصة بصیانة المصعد •
 يجب تزويد المصعد بجھاز انزار وجھاز إطفاء •
 المصاعد في المرائب العمومیة ما لم يتم تأمین منحدرات احتیاطیة استعماليمنع  •

 

 حوافز إنشاء المرآب اإلضافي

 مرائب عمومیة:أشغال األمالك العامة إلنشاء  -١

قاً مرف القسم من الملك العام لمرآب لدى المجلس األعلى للتنظیم المدني تعرض الجھة المالكة إقتراح تخصیص
 بخرائط تبین موقع و مساحة العقار والطرقات المجاورة والعقارات المجاورة.



	

	

 كمرآب عمومي.يحق للمجلس األعلى للتنظیم المدني إقتراح تخصیص قسم آخر من الملك العام  •
للتنظیم المدني تجري الجھة المالكة مزاد علني للترخیص بإشغال الملك  عند موافقة المجلس األعلى •

 العام.
تتقدم الجھة التي تم اختیارھا من التنظیم المدني لإلتفاق على شروط إنشاء المرآب العمومي وبعد  •

 اإلتفاق على ذلك يبدأ العمل.

 م في حال تأمین مرآب إضافي:زيادة نسبة اإلستعمال العا -٢

 م من زيادة عامل اإلستثمار العام في حل وافت شروط المرآب التالیة: ٥٠تستفید األبنیة التي يزيد ارتفاعھا عن 

 ومتواصلین بالطريق العام  يجب أن يكون مدخل ومخرج المرآب مستقلین عن البناء •
 سیارة على األقل ٥٠يجب أن يستوعب  •
 ٪١٠ أو ٢م^ ١٥٠٠ عمل اإلستثمار العام لكل موقف سیارة مؤمن مع حد أقصى على ٢م ١٢تتم زيادة  •

 م. ٧من نسبة عامله اإلستثمار العام وطابقین على األكثر بإرتفاع إجمالي قدره 

 

 تصريح

 ما ھي األشغال التي تتطلب الترخیص وكیف يمنح ھذا التصريح:

شكل البناء من الخارجي أو التي ال تؤثر على ھیكله أو  ال تتطلب تصريح كل األعمال الداخلیة التي ال تؤثر على
 ارتفاعه.

يجب أن يكون التصريح موقعاً من المھندس المسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المھندسین ويعطى مشروطاً 
 من:

 رئیس السلطة التنفیذية في البلدية المعنیة: •
 ٪٧٥حال كان البناء مفرزاً يجب ضم موافقة  وفي األشغال الخارجیة التجمیلیة أو الصیانة وبناء التصاوين 

 من المالكین
 

 رئیس السلطة التنفیذية في البلدية المعنیة بعد موافقة الدوائر الفنیة المختصة: •
األشغال التي ھي كالھدم أو تسوية األرض أو بناء جدران السند أو الدعم أو األشغال التي تتضمن تغییر 

 إمضاء المھندس المسؤول وتسجیل الخرائط لدى نقابة المھندسین.في ھیكل البناء. يجب الحصول على 

 ھناك بعد الشروط اإلضافیة أيضاً:

 ضمن التراجع عن العقارات المجاورة: •
التي ذكرت سابقاً أما بالنسبة ألعمال التقوية فیسمح بھا شرط أن يسجل المالك  لباألعمايسمح القیام 

 لدى كاتب العدل تعھداً بالتقید بالتراجعات المفروضة عند إضافة أي بناء علوي.
 

 ضمن التخطیط المصدق واألمالك العامة أو ضمن التراجعات عنھا: •
عن المطالبة بأي تعويض عن أي عمل انشئ ضمن تنازالً  على مالك العقار تسجیل في الصحائف العینیة

 السلطات. استملكتھاالتراجعات في حال 

 

 )٢ م ٨٠٠تفوق  التيالممرات الحرة (شروط للعقارات 



	

	

 م عندما تكون السیارات وراء بعدھا بإتجاه موازن للممر الحر ٤ال يقل عرضھا عن  •
درجة مع إتجاه الممر  ٤٥يشكل زاوية مقدارھا م عندما تكون السیارات متوقفة بإتجاه  ٥ال يقل عرضھا عن  •

 الحر
 درجة مع إتجاه الممر الحر ٩٠م عندما تكون السیارات متوقفة باتھا يشكل زاوية  ٦ال يقل عرضھا عن  •

 

 الطابق السفلي المكشوف

 شروط الطابق السفلي المكشوف:

 عدد الطوابق أو العلو األقصى: في المناطق المحدد فیھا -١

مساحة الطابق السفلي المكشوف الذي ھو ضمن اإلستثمار السطحي األقصى المسموح به على ال تدخل 
 شرط أن:

يكون مسقط البناء للطابق السفلي المكشوف والطوابق التي تعلوه ضمن اإلستثمار السطحي األقصى  •
 المسموح

نھاية الردم أن تكون م مع سماكة سقفه وعلى المساحة األفقیة بین وجھات البناء و ٣،٥ال يتجاوز علوه  •
 م  ٢≥	

 ال يتجاوز سقفه من الخارج متراً وحیداً عن مستوى أوطى نقطة من أرض العقار المعتمدة •
 من عمق القسم المكشوف من الطابق من الطابق اإلضافي ٪٦٠ال يقل عرض كامل الواجھة المردومة عن  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطابق ناتجة عن إنحدار األرض الطبیعیة وال عن ردم أن يكون الفرق بین مستويات األرض بتماس وجھات  •
 طابق أرضي لیصبح سفلي

 ال تحتسب شرفات ھذا الطابق ضمن عاملي اإلستثمار •
 يحتسب علو الطابق السفلي المكشوف ضمن اإلرتفاع اإلجمالي للبناء. •

 

 في المناطق الغیر المحدد فیھا عدد الطوابق أو العلو األقصى المسموح: -٢

إقامة طوابق سفلیة مردومة من جھة وحدة على األقل ومكشوفة من جھة أو أكثر تدخل في اإلستثمار في حل 
 العام مساحة تعادل أربعة أضعاف ارتفاعه في كل طابق لكل جھة مكشوفة على شرط:

 أن يتقید السفلي المكشوف بالتراجع المفروض عن حدود العقارات  •
المكشوف والطوابق التي تعلوه باإلستثمار السطحي األقصى أن يتقید مسقط البناء للطابق السفلي  •

 المسموح به
الطابق لجھة القسم المردوم  تدخل في عامل اإلستثمار العام مساحة تعادل أربعة أضعاف إرتفاع •

 الواجھة المردومة جزئیاً  من 



	

	

 

 

 

 

 

 

 إرتفاع البناء وعدد الطوابق 

علو ي للبناء وعدد طوابقه يقاس اإلرتفاع ابتدأً من الخط األفقي الذيفي المناطق المحدد فیھا اإلرفع األقصى  -١
سقف أعلى قسم من األبنیة الغیر  واحد عن أوطى نقطة من األرض بتماس واجھة البناء حتى مستوى متر

 المستقلة

 ثكنة القرمید ال تدخل في اإلرتفاع األقصى (كذلك األمر القفاص الدرج والمصعد...) -٢

يحتسب العلو من الخط األفقي الذي يعلو متراً وحیداً عن األرض بتماس  في العقار ابنیة غیر مستقلةإذا كانت  -٣
 حتى أعلى نقطة من أعلى بناء وجھات أوطى بناء

يحتسب عدد الطوابق إنطالقاً من القسم األدنى للبناء يضاف إلیه طابق عن كل سقف ينتج عنه إرتفاع أكثر  -٤
 األخیر للقسم األدنى الطابق م بدًءا من أرض ٥,٧٥من 

 

 شروط البناء المستقل

 م  ٤,٥أن تكون المساحة األفقیة بین المبنین تفوق مرتین التراجع وال تقل عن  -١

 أن تكون تمديدات المیاه والكھرباء... مستقلة لكل مبنى -٢

 يسمح أن يكون ھناك سفلي مردوم مشترك للبنائین -٣

المردومین بأنفاق على أن ال يتجاوز عرض المنفق العرض المطلوب للسماح بمرور يسمح أن يتصل السفلیین  -٤
 سیارة

 

 المجموعات الكبرى

 شروط:

 (بإستثناء الشرفات) م على األقل ٨يجب أن يكون عرض أية وجھة من وجھات ابنیة المجموعات الكبرى  -١

 من علو ھذه األبنیة ١/٥ال طول عن  حدود العقار مساحة خارج نطاق مراكز المحفذاتیجب أن تتراجع عن -٢



	

	

يفرض تجھیز بناء المجموعات الكبرى بمولدات كھرباء تتناسب قوتھا مع أھمیة المشروع لتشغیل المصاعد  -٣
 والتھوئة الضرورية

يفرض إنشاء المرآب الخاص للسیارات المتوجبة للمجموعات الكبرى ومرآب إضافي يستوعب ربع مواقف اللمرآب  -٤
 األول

 يفرض تجھیز األبنیة بالوسائل الالزمة لمكافحة الحريق -٥

 يفرض حجب منظر مناشر الغسیل والتجھیزات المیكانیكیة وذلك بطريقة فنیة جمیلة -٦

 تحديد موقع أجھزة التبريد على الحائط -٧

 متر مربع من المساحة المبنیة ١٠٠يجب تأمین خزان میاه مشترك سعته متر مكعب لكل  -٨

 لجمیعھا موحداً يكون تصمیم األبنیة  الن يستحسن أ -٩

 

شروط المساحات والقیاسات المتوجب توفرھا في العقار لیسمح لمالك العقار طلب اإلستفادة من 
 المجموعات الكبرى: 

في مراكز  ٢م ^  ٤٠٠٠أضعاف الحد األدنى لإلفراز في المنطقة مع حد أدنى  ١٠أن ال تقل مساحة العقار عن  -١
 خارجھا ٢م ^  ٢٠٠٠٠-المحافظات و

 من مساحة العقار للموقف أو المالعب الرياضیة ٪٢٥أن تخصص نسبة ال تقل عن  -٢

أن تخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس األعلى للتنظیم المدني ولشروط خاصة تتعلق  -٣
 بالتراجعات والمنظورات والصحة والسالمة العامة 

 

 الخمسین متراألبنیة التي يتجاوز علوھا 

 م (بإستثناء المتكآت وبیت الدرج..) يجب على البناء موافاة ھذه الشروط: ٥٠عندما يتجاوز علو البناء 

 في المساحة والقیاسات الدنیا للعقار: -١

يجب أن تقل مساحة العقار عن أربعة مرات المساحة الدنیا المفروضة لإلفراز وأن يستوعب مستطیالً قیاساته  ال
 مرتین الطول والعمق المفروضین للقطع الناتجة عن اإلفراز وفقاً لنظام المنطقة الواقع ضمنھا العقار. ال تقل عن

 في عرض الواجھة األدنى: -٢

 م ما عدا الشرفات ٨ال يجوز أن يقل عرض كل وجھة عن  •
 قاعدة البناء أكثر من المسقط األفقي للبناء يسمح أن تكون مساحة •
يجب ترك فسحات في العقار بمستوى األرض بعد التسوية وتكون نصفھا فسحات حدائق ( ال تتضمن تلك  •

 الفسحات: اإلستثمار السطحي المصمم، ممرات دخول وخروج السیرات، مواقف السیارات والدرج)

 في قاعدة البناء المرتفع: -٣



	

	

إلستثمار العام إال مرة وحدة في أول طابق إذا كان عندما يكون للبناء المرتفع قاعدة ال تدخل األعمدة في عامل ا
 م. ١٢علوه ال يتخطى 

 اقفاص الساللم والمصاعد وخزانات المیاه: -٤

م ويسمح ببناء متكآت علوھا بعلو ھذه اإلنشاءات لحجبھا حتى لو  ٦يمكنھا أن تعلو فوق سطح الطابق األخیر 
 تخطت الغالف.

 بشروط السالمة العامة. دةمتقی الدرج والمصاعد  يجب أن تكون -٥

يمكن للمجلس األعلى للتنظیم المدني بإستثناء بعض المشاريع من بعض الشروط وإلزام شروط أخرى وذلك  -٦
   حسب كل مشروع.

	

 األبنیة الغیر منجزة

 ما ھي األبنیة الغیر المنجزة ومتى تفرض الغرامات علیھا؟

لھا، قد أنجز ھیكلھا ولكن لم يتم فیھا بناء الجدران الخارجیة له أو لم انھا األبنیة التي، عند إنتھاء مھلة الترخیص 
 تستكمل واجھات البناء فیه وفقاً للترخیص.

إذا لم يتم بناء الجدران الخارجیة عند إنتھاء مدة الترخیص يمكن طلب الترخیص بذلك على أن تستوفى الرسوم  -١
 رجیة العائدة لھا حسب التخمین الرائج.كامل الطوابق التي لم تنفذ فیھا الجدران الخا عن

في حال تم تنفیذ الجدران الخارجیة دون إكمال واجھات البناء الخارجیة على مالك العقار االستحصال على  -٢
 مالیة. تصريح بإستكمال األعمال ضمن مھلة سنة واحدة من تاريخ إنتھاء مھلة الترخیص أو يتم دفع غرامات

رئیس السلطة التنفیذية في البلدية المعنیة أو المحافظ أو القائمقام في  ام، علىخالل الشھر األول من كل ع
المناطق التي ال يوجد فیھا بلدية أن يحیل الئحة بالعقارات التي تشتمل على ابنیة إنتھى مفعول ترخیصھا وأنجز 

 دون أن تنجز واجھاتھا الحتساب المساحات الغیر المنجزة. ھیكلھا

قیمة رسوم الترخیص وذلك حسب التخمین الرائج عن كل عام وتحتسب بدًءا من إنقضاء  من ٪١٥تفرض غرامة 
 سنة وحدة على تاريخ إنتھاء مھلة التراخیص بالبناء.

 تستوفي البلدية الغرامات أو تسجلھا على الصحائف العینیة العائدة للعقارات المعنیة كدين ممتاز.

	


