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قانون

تعديل المرسوم االشتراعي رقم  148تاريخ ( 1983/9/16قانون البناء)
مادة وحيدة- :

صدؽ مشركع القانكف الكارد بالمرسكـ رقـ  10841تاريخ  6أيمكؿ 2003
ّ
عدلتو
تعدمؿ المرسكـ االشتراعي رقـ  148تاريخ ( 1983/9/16قانكف البناء) كما ّ

المجاف النيابية المشتركة.

 -يعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.

الجمهورية المبنانية
مجمس النواب

قانون رقم  646تاريخ 2004/12/11

(ج.ر .رقم  66تاريخ )2004/12/16

قانون

تعديل المرسوم االشتراعي رقم  148تاريخ  ( 1983/9/16قانون البناء )
الفصل األول

في رخصة البناء

المادة األولى  :إلزامية الرخصة:

يخضع تشييد كتحكيؿ كترميـ كتجديد األبنية عمى إختبلؼ أنكاعيا لمحصكؿ عمى رخصة مسبقة

تعطى كفقان لمنصكص النافذة كباإلستناد إلى مكافقة اإلدارات الفنية المختصة المبنية عمى كشؼ

فني تجريو ليذه الغاية .إف طمب الرخصة المسبقة كخرائط البناء يجب أف تككف مكقعة مف
الميندس المسؤكؿ كفقان ألنظمة مزاكلة المينة في نقابتي الميندسيف ،كمسجمة لدل إحدل نقابتي

الميندسيف في بيركت أك طرابمس بحسب تسجيؿ الميندس المسؤكؿ ككفقان لقانكف تنظيـ مينة

اليندسة.

الرخصة المسبقة إلزامية لجميع األبنية حتى تمؾ العائدة لئلدارات كالمؤسسات العامة كالبمديات
تتقيد با
باستثناء األبنية العامة العسكرية كالتي تحدد بقرار مف مجمس الكزراء عمى أف ّ
الفنية المحددة في ىذا القانكف كاألنظمة المرعية اإلجراء.

لشركط

يعطي الرخصة المسبقة إستنادان إلى الكشؼ الفني الصادر عف اإلدارة الفنية المختصة:

 رئيس السمطة التنفيذية في البمدية المختصة لؤلبنية المنكم تشييدىا داخؿ النطاؽ البمدم. المحافظ أك القائمقاـ لؤلبنية المنكم تشييدىا خارج النطاؽ البمدم.المادة الثانية :األشغال المستثناة من الرخصة:
ُيستعاض عف طمب الرخصة المسبقة بتصريح خطي
إحدل نقابتي الميندسيف في األشغاؿ التالية:
-

-

مكقع مف ميندس مسؤكؿ كمصدؽ مف

أعماؿ الصيانة الخارجية ( طرش ،منجكر ،الخ) ..

-

بناء التصاكيف.
كافة أعماؿ الترميـ ،كذلؾ في األبنية أك
تـ تسكيتيا.
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أجزاء األبنية المكجكدة قانكنان أك التي

-

-

السكنية.

أعماؿ التمبيس.
جدراف الدعـ كأعماؿ اليدـ.

تسكية األرض الطبيعية في ضكء خرائط الترخيص

بالبناء ( مع كجكب التقيد

بأحكاـ الفقرة األخيرة مف المادة الرابعة ).

التعديبلت الداخمية ضمف الكحدة السكنية أك الحؽ المختمؼ ،التي ال تؤثر عؿ ل

العناصر اإلنشائية كاألقساـ المشتركة كالتي ال تؤثر عمى قانكنية الكحدة

إف أشغاؿ التقكية التي تتناكؿ الييكؿ األساسي لمبناء أك إبداؿ السقكؼ كالشرفات ال يسمح بيا

تـ تسكيتيا.
إال في األبنية أك أجزاء األبنية المكجكدة قانكنان أك التي ّ

تُعطى اإليصاالت بالتصريح بكافة أنكاعيا كافادات قانكنية البناء مف قبؿ المراجع المختصة
كفؽ ألحكاـ المادة الرابعة مف ىذا القانكف.
التي تعطي الترخيص بالبناء ان
تُحدد بمرسكـ ُيتخذ بناء عمى إقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد استطبلع رأم المجمس
األعمى لمتنظيـ المدني دقائؽ األشغاؿ المعنية بالتصريح الخطي كاستثناء بعض األشغاؿ مف

التصريح.

ُيعمؿ بالتصريح لؤلشغاؿ المستثناة مف الرخصة لمدة سنة كاحدة.
المادة الثالثة :شروط ومستندات طمب الرخصة:
تحدد بقرار يصدر عف كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بناء عمى إقتراح المدير العاـ لمتنظيـ

المدني الشركط الكاجب تكافرىا في طمب الرخصة المسبقة أك التصريح الخطي كالمستندات

الكاجب ضميا كشركط مسؾ سجبلت رخص البناء كالتصاريح كطرؽ إببلغيا إلى اإلدارات

كالجيات المعنية كأصحاب العبلقة.
المادة الرابعة :اصول منح رخصة البناء ومفاعيمها:
أوال  :األنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء :
يجب التقيد في إعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات كاألنظمة النافذة بتاريخ منح الترخيص،

كال سيما ما يتعمؽ منيا بالتنظيـ المدني كالصحة كالسبلمة العامة.
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أما في العقارات المصابة بتخطيط مصدؽ غير منفذ ،سكاء كاف مستممكان أك غير مستممؾ،

يعتمد التخطيط المصدؽ في كافة معطياتو لجية تحديد كيفية كصكؿ السيارات كخركجيا مف
ؼ

العقار ،كمدل كقكع النظر كالغبلؼ ،عمى أالّ يقؿ التراجع عف حدكد العقار قبؿ التخطيط عف

أربعة أمتار كنصؼ.

بداؿ مكاقؼ السيارات
كيخير المالؾ لدل تقديـ طمب الترخيص بالبناء ،بيف تسديد رسكـ است
ّ
التي يجب تأمينيا في العقار كفقان لخرائط الترخيص كاستنادان إلى القكانيف كاألنظمة النافذة ،أك

اإلبقاء عمى مكاقؼ السيارات عينان.

يخضع تجديد الترخيص بالبناء ألحكاـ ىذا القانكف كألنظمة البناء كاالرتفاقات النافذة بتاريخ منح

تجديد الترخيص ،باستثناء الحؽ الذم يككف المرخص لو قد اكتسبو بفعؿ تنفيذ أقساـ البناء
المرخص الحاممة ( :أساسات ،جدراف حاممة ،أعمدة ،جسكر كسقكؼ).

ال تعطى الرخصة إال بعد مكافقة اإلدارة الفنية المختصة كدفع كامؿ الرسكـ المتكجبة عمييا.
ثانياً  :في المهل :

مجب أف تُعطى مكافقة اإلدارات الفنية المختصة أك ترفض مع بياف جميع األسباب المعممة
لمرفض كلمرة كاحدة خبلؿ الميؿ المبينة أدناه ،عؿل أف تُحسب إعتبا انر مف تاريخ تسجيؿ الطمب

في ىذه اإلدارات:

خبلؿ ميمة شيريف عمى األكثر إذا كاف العقار مكضكع طمب الرخصة قائـ ان عمى طريؽ
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منفذ أك جكانب تخطيط مصدؽ.
-

خبلؿ ميمة ستة أشير عمى األكثر إذا كاف العقار مصابان أك مبلصقان لمشركع تخطيط أك
تعديؿ لتخطيط أك لمشركع تنظيـ عاـ محاليف لمتصديؽ ،أك إذا كاف الطمب يستكجب

إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني أك اإلدا ارت العامة المعنية األخرل
(المديرية العاـ لآلثار أك المديرية العامة لمطيراف المدني أك غيره ـ ا )...
-2

يجب عمى الدكائر المختصة األخرل

(دفاع مدني  -كيرباء لبناف – مؤسسات مصنفة...الخ)

أف تُعطي كؿ منيا المكافقة أك اؿرفض مع بياف جميع األسباب المعممة كلـ رة كاحدة كذلؾ خبلؿ
خمسة عشر يكمان مف تاريخ إستبلميا اإلحالة بذلؾ ،كاال اعتبر الطمب مكافقان عميو ضمنان مف
الدكائر المذككرة.
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اء بالمكافقة أك
 - 3يجب عمى الدكائر الفنية المختصة ،كتحت طائمة المسؤكلية ،إتخاذ قرارىا سك ن
بالرفض كتبؿمغو في الميؿ المتقدـ ذكرىا إؿل صاحب العبلقة  ،كاذا لـ تتخذ أم قرار ،أمكف ليذا
األخير التقدـ إلى المرجع المختص إلعطاء الترخيص ،مباشرة أك بكاسطة الكاتب العدؿ ،خبلؿ
ميمة ستة أشير مف تاريخ انقضاء الميؿ المحددة في البند ثانيان ،الفقرة
بكتاب يعتبر فيو نفسو مرخصان لو ضمنيان

 /1/مف ىذه المادة،

بالبناء ،مرفقان بو قيمة الرسكـ المتكجبة ،شرط تعيده

بالتقيد بمضمكف ممؼ الترخيص كبالقكانيف كاألنظمة النافذة.
ّ
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يتكجب عمى المرجع المختص ،تسميـ صاحب العبلقة ،خبلؿ مدة شير مف تاريخ تسجيؿ طمب
الترخيص ،نسخة طبؽ األصؿ عف قيمة التخميف المعتمد ألرض اؿ عقار كالنافذة بتاريخ الطمب .
في حاؿ تمنع المرجع المختص عف تسميـ صاحب العبلقة قيمة التخميف ،جاز ليذا األخير دفع
ما يعتقده متكجبان مف رسكـ عمى مسؤكليتو عمى أف تتـ المحاسبة قبؿ الحصكؿ عمى رخصة

اإلشغاؿ.

البت بأم خبلؼ فني ناتج
يعكد لممجمس األعمى لمتنظيـ المدني ،خبلؿ مدة شير عمى األكثرّ ،
بيف أصحاب العبلقة كاإلدارة كابداء الرأم في حسف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف.
ثالثاً  :مفاعيل رخصة البناء:

ال يجكز المباشرة بأعماؿ البناء أك بأعماؿ اليدـ أك التسكيات الترابية المميدة لمبناء

اك األعماؿ

المستثناة مف الرخصة إال بعد الحصكؿ عمى الرخصة أك التصريح حسب األصكؿ القانكنية

كدفع كامؿ الرسكـ المتكجبة.

-

عمى أف يتـ ذلؾ ،عند اإلقتضاء ،بإشراؼ ميندس ككفقان لمشركط التالية:

يتكجب عمى مالؾ العقار صاحب الترخيص كمقاكليو عدـ المباشرة بتنفيذ مضمكف الترخيص

قبؿ اإلستحصاؿ عمى أمر المباشرة بالتنفيذ مكقعان مف الميندس المسؤكؿ كمسجؿ لدل نقابة

الميندسيف.
-

يتكجب عمى صاحب الترخيص كمقاكليو عدـ صب أم ببلطة أك سقؼ ألم طابؽ إال بعد

الحصكؿ عمى إذف صب مكقع مف الميندس المسؤكؿ ،كعمى مسؤكليتو.
-

تتكلى نقابة الميندسيف المعنية التنسيؽ مع مختمؼ الجيات المختصة لتأميف حسف التنفيذ.
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يمكف أف يشمؿ طمب الترخيص بالبناء أعماؿ الترميـ كبناء التصاكيف كجدراف الدعـ كتسكية أرض العقار
بشكميا النيائي كاليدـ في آف كاحد ،أما إذا اقتصر الطمب عمى أعماؿ تسكية أرض العقار (حفر

فيجب أف يتضمف طمب التصريح خرائط األرض الطبيعية مكقعة مف ميندس مساح مسجؿ في
الميندسيف كمسجمة في إحدل النقابتيف أك طكبكغراؼ مجاز كمسجمة في نقابة
صكر فكتكغرافية ليا قبؿ المباشرة بالعمؿ ،كالخرائط النيائية المطمكب
في حاؿ كانت المساحة اإلجمالية

تنفيذىا.

أك ردـ

)،

إحدل نقابتي

الطكبكغرافييف المجازيف مع

السفمية الخاضعة لمرسكـ كالمطمكب الترخيص بيا تتجاكز مساحة

معينة ،يمكف لممالؾ تحت إشراؼ ميندس مسؤكؿ أف يباشر بأعماؿ الحفر كالتدعيـ إستنادان إلى ترخيص

خاص كالى خرائط الترخيص المقدمة ضمف شركط تُحدد بمرسكـ بناء عمى إقتراح كزير
العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.
ست سنكات قابمة لمتجديد لمرة كاحدة كلمدة

ُيعمؿ بالرخصة لمدة
الرخصة األساسية ،معفاة مف الرسكـ إذا لـ تط أر زيادة عمى المساحة المرخصة
قانكني ،شرط تقديـ طمب التجديد إلى الدكائر الفنية خبلؿ مدة أقصاىا

األشغاؿ

سنتيف مف تاريخ إنتياء مفعكؿ

أك عدـ كجكد مانع

ستة أشير مف تاريخ إنتياء

مفعكؿ الرخصة األساسية عمى أف تحتسب ىذه الميمة مف ضمف ميمة تجديد الترخيص دكف أف يمكف

لممالؾ إستكماؿ تنفيذ البناء خبلؿ ىذه المدة ما لـ يستحصؿ عمى تجديد الترخيص ،كعمى اإلدارات ا لفنية
المختصة البت في طمب التجديد خبلؿ ميمة شير مف تاريخ تقديـ طمب التجديد.
في حاؿ تجاكزت مساحة العقار أك مجمكعة عقارات متبلصقة مكضكع طمب الرخصة

 20.000ـ،2

يمكف تجزئة الترخيص عمى مراحؿ باالستناد إلى مكافقة المجمس األعمى لمتنظيـ المدني عمى المخطط

اإلجمالي لممشركع كالمساحات مكضكع الترخيص.

تبقى مكافقة التنظيـ المدني معمكالن بيا لجية التصميـ كالمساحات المكافؽ عمييا بغض النظر عف أم

التقيد
تعديبلت يمكف أف تط أر عمى نظاـ المنطقة المعمكؿ بو كذلؾ لمدة اثني عشر سنة(  12سنة) ،كمع
ّ

بالشركط التالية:

-

أف يككف اؿمشركع متكامبلن.

أف يخضع الترخيص ألحكاـ المادة السادسة عشرة مف ىذا القانكف

الكبرل).

 -في حاؿ كقكع العقار أك مجمكعة العقا ار

( المجمكعات

ت مكضكع طمب الترخيص ضمف منطقة غير

تحدد بعد مكافقة المجمس األعمى
منظمة كلبلستفادة مف األحكاـ المذككرة أعبلهّ ،
لمتنظيـ المدني شركط البناء عمى العقار ،كال سيما منيا عاممي االستثمار السطحي كالعاـ
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كاالرتفاعات كالغبلفات كالشركط التنظيمية كالتجميمية دكف أف تتجاكز ىذه

المعمكؿ بيا بمكجب أحكاـ المادة السابعة عشر مف ىذا القانكف بالنسبة

الشركط تمؾ

لعامؿ

االستثمار العاـ.
إف أم تعديؿ في المخطط المكافؽ عميو ،يجب أف يقترف بمكافقة المجمس األعمى
لمتنظيـ المدني دكف أف يترتب عف ذلؾ أم تمديد لمميمة المشار إلييا أعبله.
المادة الخامسة:

في تنفيذ الترخيص:

تقتصر الرخصة مبدئيان عمى األمكر الكاردة فييا ،ككؿ تعديؿ يراد إدخالو عمى البناء المر

خص بو كغير

المنفذ ،مف شأنو أف يغير المسقط الخارجي لمبناء أك تقطيعو الداخمي أك إرتفاعو بشكؿ يؤثر في مدل

كقكع النظر أك في الغبلفات أك يزيد في المساحات المرخص بيا ،يجب أف ُيعمف عنو بتقديـ خرائط
تعديمية مسجمة في إحدل نقابتي الميندسيف  .كفي ىذه الحالة ُيفرض ا لرسـ عمى ما يزيد عف المساحات
األساسية المرخص بيا عمى أساس الرسـ اإلفرادم نتيجة التخميف كفقان لمسعر الرائج بتاريخ منح رخصة

البناء األساسية ،كتُعطى رخصة تعديؿ ممحقة ينتيي مفعكليا بإنتياء مفعكؿ الرخصة األساسية.

تعديبلت داخمية دكف تغيير أساسي في المسقط

اذا كاف البناء المرخص لو كقيد التنفيذ ،يتضمف

الخارجي لمبناء أك االرتفاع ،امكف لصاحب العبلقة متابعة األعماؿ عمى مسؤكلية الميندس لحيف تقديـ

طمب رخصة اإلسكاف.

تُعمؽ بشكؿ ظاىر في مكقع الكرشة نسخة عف الرخصة المسبقة الممنكحة كنسخة عف أمر المباشرة قبؿ
المباشرة باألشغاؿ ،كذلؾ طيمة مدة األشغاؿ ،كحتى الحصكؿ عمى رخصة اإلشغاؿ ( السكف ) النيائية
لكامؿ أجزاء البناء.
لمالؾ العقار عند حصكلو عمى رخصة أك كصؿ بالتصريح كعند المباشرة بالعمؿ حؽ إستعماؿ

الرصيؼ بحد أقصى متريف شػرط تػأميف ممػر لممشػاة ضمف الػػرصيؼ ال يقػؿ عػرضو

سنتيمت انر ( 80سـ) كذلؾ طكاؿ فترة العمؿ.

عػػف ثمانيف

تُعطى الرخصة لمالؾ العقار أك لمف يحؿ محمو قانكنان مع حفظ حقكؽ الغير ،كيككف المالؾ أك مف يحؿ
محمو كالميندسكف كالمقاكلكف مسؤكليف ك هؿ فيما يختص بو ،كعمييـ إتخاذ الترتيبات البلزمة قبؿ

المباشرة بالعمؿ كأثنائو لتأميف صيانة كسبلمة كاتزاف اإلنشاءات العامة كالخاصة كسبلمة األشخاص كعدـ

عرقمة السير.
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تحدد بمرسكـ يتخذ بناء إلقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ

المدني الشركط الفنية لحؽ إستعماؿ الرصيؼ كدقائؽ مسؤكليات كؿ مف ا

لمالؾ أك مف يحؿ محمو

كالميندسيف كالمقاكليف.
إذا لـ تُنفذ كامؿ األشغاؿ مكضكع الرخصة أك التصريح ضمف الميؿ القانكنية ،إعتُبرت األشغاؿ أك
أقساميا غير المنفذة غير مرخصة ،كأُخضع تنفيذىا لمحصكؿ عمى رخصة جديدة أك لتقديـ تصريح جديد
حسب طبيعتيا كلدفع الرسكـ الـ تكجبة عنيا.

عند انتياء ميمة الترخيص ،تعتبر أشغاؿ البناء ال تستكجب دفع رسكـ ترخيص جديدة بمجرد انتياء
أجزائو الحاممة

(أساسات ،جدراف حاممة ،كافة الجد

راف الخارجية ،أعمدة ،جسكر ،سقكؼ

) .أما

األشغاؿ الداخمية كالخارجية المتبقية ،فتعتبر مف األعماؿ التكميمية اؿ تي تستكجب الحصكؿ عمى كصؿ
بالتصريح.

بعد انتياء مفعكؿ الرخصة كفي حاؿ عدـ إكماؿ كاجيات البناء الخارجية ،عمى مالؾ العقار إنياء األعماؿ
التكميمية لمكاجيات ضمف ميمة سنة كاحدة مف تاريخ انتياء ميمة الترخيص ،كاال تفرض غرامات عف
األعماؿ غير المنفذة لمكاجيات تساكم

( )%15خمسة عشر بالماية مف قيمة رسكـ الترخيص حسب

التخميف الرائج عف كؿ عاـ ،كتسجؿ عمى الصحيفة العينية لمعقار كديف ممتاز.
عمى البمديات تنفيذ ما ذكر أعبله بعد إجراء تخميف لمترخيص كفقان لؤلصكؿ كتبميغ الدكائر المختصة.
إف األبنية القائمة التي إنتيى مفعكؿ ت رخيصيا ،كالتي أُنجز ىيكميا كلـ تُنجز كاجياتيا بعد ،تخضع
ألحكاـ الفقرة أعبله لجية غرامات التأخير  .كيتـ تخميف الرسكـ كتسرم الغرامات بعد سنة مف تاريخ
صدكر ىذا القانكف.
يطبؽ ىذا البند عمى األبنية المخالفة لجية إزالة المخالفات كانجاز الكاجيات أك ىدـ البناء بكاممو.
إف األشغاؿ الداخمية كاألعماؿ التكميمية الخارجية غير المنفذة تخضع لئلستحصاؿ عمى كصؿ بالتصريح
أك رخصة ترميـ كفقان لنكع األشغاؿ غير المنفذة ،كال يعفي اإلستحصاؿ عمى التصريح أك رخصة

الترميـ مالؾ العقار مف الغرامات المفركضة لمفترة السابقة لتاريخ التصريح كفقان ألحكاـ ىذه المادة.
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رخصة اإلشغال (السكن):

المادة السادسة:

أوالً  -رخصة اإلشغال ،أنواعها وآلية منحها:

عند إكماؿ البناء المرخص بو ،بما فيو الكاجيات الخارجية ،عمى المالؾ أف يتقدـ مف اإلدارة

الفنية المختصة بطمب الحصكؿ عمى رخصة اإلشغاؿ

( السكف ) مرفقان بالمستندات المطمكبة

كخرائط األشغاؿ المنفذة مسجمة لدل إحدل نقابتي الميندسيف تبيف أف التنفيذ تـ تحت إشراؼ

الميندسيف الـ كقعيف عمى الخرائط كؿ حسب اختصاصو طبقان لؤلنظمة المرعية
لمترخيص أك التعديؿ المنفذ ككفقان ألنظمة نقابتي الميندسيف مع اؿتقيد بما يمي:

-

كطبقان

تعطى رخص إشغاؿ نيائية لكامؿ األعماؿ المرخص بيا أك تعطى لكؿ بناء أك بمكؾ
عمى حدة (درج كمصعد مستقؿ ) شرط أف تككف األقساـ المشتركة التي يستفيد منيا ىذا

البمكؾ منجزة.
-

تعطى لجزء مف بناء رخصة أشغاؿ جزئية كشرط أف تككف أعماؿ كاجيات البناء

كأقسامو المشتركة منجزة.

عند إعطاء رخصة اإلشغاؿ النيائية لكافة األعماؿ المرخصة تعتبر رخصة البناء منتيية حكمان
حتى كلك لـ تكف ميمة العمؿ بيا قد انقضت بعد.

ُيعطي رخصة اإلشغاؿ ( السكف ) المرجع الذم أعطى الرخصة المسبقة لمبناء باإلستناد إ
مكافقة اإلدارات الفنية المختصة.

لى

تحدد بمرسكـ يتخذ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى

لمتنظيـ المدني شركط إكماؿ البناء المرخص بو كالمستندات المطمكبة إلعطاء رخصة إشغاؿ

نيائية كاممة أك جزئية أك رخصة إشغاؿ مؤقتة كا ممة أك جزئية  .كتحدد شركط تقديـ ىذا الطمب
كمسؾ السجبلت كاإليصاالت العائدة لو بقرار يصدر عف كزير األشغاؿ العامة بناء القتراح

المديرية العامة لمتنظيـ المدني.
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ثانياً  -التعديالت عمى البناء المرخص:

عند كجكد تعديبلت عمى الترخيص ،يتكجب تقديـ خرائط تبيف كضع البناء بعد التنفيذ مكقعة مف

الميندس المسؤكؿ ،كفي حاؿ كجكد زيادة في المساحة المرخص بيا أك تعديؿ أساسي في
تصميـ البناء ،تُسجؿ ىذه الخرائط التعديمية لدل إحدل نقابتي الميندسيف في بيركت كطرابمس.

إذا تبيف أف البناء مطابؽ لمتصاميـ التي عمى أساسيا أُ عطيت الرخصة ،أك يختمؼ عنيا إنما بقي

مطابقان لمنصكص النافذة عند منح الترخيص كلؤلحكاـ الخاصة المحددة في رخصة البناء في

حاؿ كجكدىا  ،تُعطى رخصة اإلشغاؿ ( السكف ) بعد مكافقة اإلدارات الفنية المختصة ،كبعد أف
تككف قد ُدفعت عند اإلقتضاء كافة الرسكـ كالغرامات المترتبة كفقان لمسعر الرائج بتاريخ منح

رخصة البناء األساسية عف المساحات اإلضافية المنفذة دكف ترخيص.

في حاؿ عدـ مطابقة البناء أك أم جزوء منو لمنصكص النافذة ،عمى المالؾ أف يقكـ تحت إشراؼ
الميندس المسؤكؿ مكقع طمب الرخصة باألعماؿ البلزمة ليصبح البناء ـ

طابقان كعميو بعد ذلؾ

أف ُيعمـ اإلدارة كأف يتقدـ بخرائط جديدة عند اإلقتضاء مكقعة مف الميندس المسؤكؿ كمسجمة
لدل إحدل نقابتي الميندسيف في بيركت كطرابمس.
ثالثاً  -في المهل:

م
يجب أف تُعطى رخصة اإلشغاؿ أك تُرفض خبلؿ شير عمى األكثر مف تاريخ تقديـ الطمب  .كؼ
حاؿ الرفض يجب أف تُبيف أسبابو كلمرة كاحدة كتُحدد ماىية كمكقع المخالفة.

أما إذا إنقضت الميمة المذككرة كلـ ُيبت بالطمب بالمكافقة أك بالرفض ،أمكف لطالب الرخصة
إعتبار نفسو مرخصان لو حكمان باإلشغاؿ عمى مسؤكليتو كأف ُيعمـ اإلدارة خطيان بذلؾ ،شرط أف

تككف اإلنشاءات مطابقة لمترخيص كلمنصكص النافذة ،كأف يدفع الرسكـ القانكنية في حاؿ كجكد

زيادات قانكنية عمى المساحات الكاردة في الترخيص األساسي خبلؿ شيريف عمى األكثر مف
تاريخ إنقضاء الميمة المحددة أعبله.

المادة السابعة :إفراز البناء
مع مراعاة أحكاـ الماد ة  26مف القانكف رقـ  539تاريخ ُ ،1996/7/24يحظر عمى الدكائر
العقارية كالمساحة إفراز البناء إف ار انز نيائيان إلى حقكؽ مختمفة ما لـ يبرز صاحب العبلقة

رخصة إشغاؿ ( سكف ) صادرة حسب األصكؿ كافادات صادرة عف اإلدارات المختصة تثبت
أنو قد تـ كصؿ البناء بالشبؾة العامة لمكيرباء كالمياه .
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ُيستعاض عف رخصة اإلشغاؿ بأحد المستندات التالية:
-1

إفادة مسندة إلى قيكد رسمية صادرة عف رئيس السمطة التنفيذية في البمدية أك عف

المحافظ أك القائمقاـ في حاؿ عدـ كجكد بمدية ،كاذا تعذر ذلؾ لعدـ اإلثبات يمكف

اإلستناد إؿل إفادة صادرة عف الدكائر المالية المختصة في المحافظات تثبت أف البناء قد
أنجز قبؿ تاريخ . 1971/9/13
-2

إفادة مف اإلدارة الفنية المختصة تثبت أنو لـ ُيبت بطمب رخصة اإلشغاؿ بالمكافقة أك
بالرفض ضمف المدة المنصكص عنيا في المادة السادسة أعبله مرفقةن بإفادة مف

الميندس المسؤكؿ ( مكقع طمب الرخصة ) تثبت مطابقة البناء لمرخصة المعطاة.
المادة الثامنة :فضالت األمالك العمومية والخصوصية:
إف شراء فضمة أمبلؾ عمكمية أك خصكصية عائدة لمدكلة أك لمبمديات

ناتجة عف تنفيذ تخطيط

بناء عمى إنياء اإلدارة الفنية المختصة .
أك استمبلؾ ال يتـ إال بعد مكاؼ
قة اؿجوة مالكة الفضمة ن
أما شراء فضبلت األمبلؾ الخصكصية فيتـ كفقان ألحكاـ ؽانكف التنظيـ المدني ،كىي ليست

إلزامية إلعطاء الترخيص.

يتكقؼ إعطاء رخصة البناء في ىذه الحاؿ عمى دفع تأميف مف قبؿ المالؾ يكازم ثمف الفضمة
اؿمقدرة عمى أساس التخميف المعتمد لمعقار لفرض رسـ البناء عمى أف تجرم فيما بعد معامبلت
اإلسقاط كالتحديد كالضـ عمى نفقة

طالب الشراء  .تعتبر الفضمة في ىذه الحالة مضمكمة إلى

العقار األساسي إذا تكفرت فيو شركط الضـ المنصكص عمييا في القكانيف العقارية كاال اعتبرت
الفضلة كحدة عقارية مع العقار األساسي.

تسرم ميؿ منح الترخيص بالبناء المشار إلييا في المادة الرابعة مف ىذا القانكف بعد دفع التأميف

المشار إليو أعبله.

يحدد ثمف الفضمة نيائيان مف قبؿ المجنة المحددة في المادة  80مف القرار رقـ  26/275كفقان

لمسعر الرائج بتاريخ دفع التأميف كفي حاؿ الخبلؼ عمى الثمف تفصؿ بذلؾ لجاف االستمبلؾ

اإلستئنافية المختصة عمى نؼس األسس كذلؾ خبلؿ سنة مف تاريخ دفع التأميف ،كبعد مركر ىذه
الفترة ،يعتبر التأميف المدفكع ثمنان ليذه الفضمة كيتكجب عمى الدكائر العقارية ضـ ىذه الفضمة

إلى العقار األساسم.
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إف عممية ضـ اؿفضمة إلى العقار ليست إلزامية لئلدارة إذا أعمنت تخصيصيا لئلستعماؿ العاـ.

الفصل الثاني

في الشروط الفنية لمبناء
المادة التاسعة :الغالف:
إف غبلؼ البناء ىك الحجـ الذم يجب أف يبقى البناء ضمنو ،كيتككف مف مسطحات كخطكط

عامكدية كمائمة مع عدـ إمكانية تجاكز اإلرتفاع األقصى المحدد في نظاـ المنطقة التي يقع فييا

العقار.

بناء إلقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد
ُيحدد ىذا الغبلؼ كطرؽ تطبيقو بمرسكـ ن
إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

المادة العاشرة:

النتوء عن الغالف

 -1النتوءات عن الخط الغالفي المنصوب من جهة الطريق:
يسمح بالنتكء عف الخط الغبلفي المنصكب مف جية الطريؽ فقط لمشرفات الحرة غير المقفمة

كلمرفارؼ كألقفاص السبللـ كالمصاعد كلحكاجب الشمس (  ) Brise Soleilكلمكرانيش كلكسائؿ
الزخرفة كالتجميؿ كأحكاض الزىكر كلئلعبلنات

كلثكنات القرميد كلممتكآت كالجدراف التي تقا ـ

فكؽ سطح الطابؽ األخير لحجب أقفاص السبللـ كالمصاعد كخزانات المياه كاالنشاءات التقنية،

كألعماؿ العزؿ الحرارم كمنع النش التي ال يتجاكز عمكىا خمسكف سنتيمت انر 50 /سـ /عف

سطح الطابؽ األخير.

 -2النتوء عن الخط الغالفي المنصوب من جهة الفسحات:
يسمح بالنتكء عف الخط الغبلفي المنصكب مف جية الفسحات ألقفاص السبللـ كالمصاعد

كلمكرانيش كلكسائؿ الزخرفة كالتجميؿ كأحكاض الزىكر كلحكاجب الشمس كلثكنات القرميد

اص السبللـ كالمصاعد
كلممتكآت كالجدراف التي تُقاـ فكؽ سطح الطابؽ األخير لحجب أقؼ
كخزانات المياه كاإلنشاءات التقنية كألعماؿ العزؿ الحرارم كمنع النش التي ال يتجاكز عمكىا
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خمسكف سنتيمت انر  50/سـ /عف سطح الطابؽ األخير ،بنفس الشركط التي يسمح بيا لمنتكءات
عف الخط الغبلفي المنصكب لجية الشارع.

بناء إلقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى
ُ
تحدد بمرسكـ ن
لمتنظيـ المدني شركط كمكاصفات النتكءات مكضكع البنديف (  ) 1ك (  ) 2مف ىذه المادة.

 -3النتوء اإلستثنائي:
يمكف بمرسكـ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد استطبلع رأم المجمس األعلى
لمتنظيـ المدني النتكء عف الخط الغبلفي لبعض أقساـ األبنية الصناعية كأماكف العبادة إذا كانت
طبيعة تككينيا كتخصيصيا يفرض ذلؾ شرط عدـ كجكد أسباب تحكؿ دكف ىذا النتكء كسبلمة

المبلحة الجكية.
المادة الحادية عشرة:

مدى وقوع النظر:

إف مدل كقكع النظر قك المسافة بيف الخط العامكدم المنصكب بتماس الكاجية عند محكر

الفتحة التي تضيء كتيكم الغرفة كبيف الخط العامكدم المنصكب عمى حدكد العقار أك خط
عامكدم آخر.

تكاؿ ىذه المسافة داخؿ حقؿ كقكع النظر كعمى محكر الفتحة ( نافذة أك باب زجاجي أك كاجية

زجاجية ) كذلؾ مف أبرز نقطة مف ىيكؿ البناء مقابؿ الفتحة.

يمكف أف يمتد مدل كقكع النظر عبر حدكد العقار لعقار آخر إذا ُكجدت إرتفاقات كحقكؽ بيذا
المعنى مسجمة في صحيفة العقاريف المعنييف.

إف الغرؼ المعدة لمسكف أك لئلقامة نيا انر أك ليبلن كنيا انر ،يجب أف يككف ليا مدل كقكع نظر

بناء القتراح
كاحد عمى األقؿ عمى فسحات أك عمى طرقات تُحدد مكاصفاتو كشركطو بمرسكـ ن
كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

ال تُعتبر غرفاً يتوجب لها مدى وقوع النظر:
 - 1بيكت الدرج -الحمامات -بيكت الخبلء -مداخؿ الشؽؽ السكنية شرط أف ال تتعدل

مساحتيا عشرة بالماية مف مساحة الشقة -غرؼ االنتظار لممكاتب التجارية كلمميف الحرة
شرط أف ال تتعدل مساحتيا عشريف بالماية مف مساحة المكتب مع حد أقصى ثبلثيف

مت انر مربعان ( 30ـ -) 2الممرات -البيك -االكفيس -غرؼ الككم -غرؼ المكنة  -غرؼ
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الخدـ -غرؼ الغسيؿ كالمطابخ ،كيشترط اال تزيد مساحة المطبخ اك غرفة الغسيؿ اك

غرفة الككم اك غرفة المكنة أك غرفة الخادمة عف ثمانية امتار مربعة كاف تككف الغرؼ
المذككرة في ىذا البند مستقمة عف بعضيا البعض

 -قاعات المحاضرات كالرياضة-

صاالت السينما -صاالت العرض -بيك الفنادؽ كالمصارؼ كالمؤسسات الخاصة

كالعامة -المبلىي كالمطاعـ كالمقاىي -المختبرات -غرؼ التظيير كالتصكير كاألشعة
كالعمميات كالمعاينة -غرؼ الماكينات -المعامؿ

(أقساميا الصناعية ) -الينغارات-

المستكدعات -أبنية مزارع تربية الدكاجف كالحيكانات -المحبلت التجارية -المكاتب العائدة
ليذه القاعات كالصاالت كالغرؼ -المكاتب في الفنادؽ كالمستشفيات.
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ال تعتبر الغرؼ الناتجة عف تقطيع القاعات بحكاجز زجاجية ،غرفان يتكجب ليا مدل

-3

إف األقساـ ا لسابؽ ذكرىا في البنديف (  ) 1ك(  ) 2كغرؼ األبنية المشابية مف جية

كقكع نظر شرط أف ال تقؿ المساحة الشفافة منيا عف ستيف بالماية (.)% 60

االستعماؿ لمغرؼ كاألقساـ الكاردة أعبله كال تستكجب بطبيعتيا تأميف كجية نظر،

تحدد كيفية تيكئتيا بمرسكـ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ.

المادة الثانية عشرة:

تراجع األبنية:

مع اإلحتفاظ بإرتفاقات التراجع المفركضة كالتي يمكف أف تُفرض الحقان بمكجب أنظمة تتخذ
بمراسيـ في مجمس الكزراء ،يجب أف تُشاد األبنية:
 -1عمى جوانب الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحمية:
كفقان لمتراجع المفركض بمكجب مرسكـ تراجعيا الخاص.
 -2عمى جوانب الطرقات الداخمية:
كفقان لمتراجع المفركض عف حدكد العقار بمكجب نظاـ المنطقة في المناطؽ المنظمة ،عمى
أف ال يقؿ عف أربعة أمتار كنصؼ عف محكر الطريؽ الذم يقؿ عرضو عف ستة أمتار

كثبلثة أمتار في المناطؽ غير المنظمة.

 -3عمى جوانب السكك الحديدية:
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ك ارء خط يبعد ثبلثة أمتار عمى األقؿ عف حدكد أمبلؾ السكؾ الحديدية.
 -4عمى جوانب األقنية " المحصورة ":
كفقان لمتراجع المفركض عف حدكد العقار بمكجب نظاـ المنطقة ،مع حد أدنى متريف عف

حدكد العقار.

 -5عمى جوانب مجاري المياه الشتوية الطبيعية:
كراء خط يبعد أربعة أمتار كنصؼ عف حدكد مجرل الماء.
 -6عمى جوانب األنو ر:
كراء خط يبعد عشرة أمتار  10/ـ /عف حدكد مجرل النير ما لـ تنص األنظمة
الخاصة لممنطقة عمى خبلؼ ذلؾ.
 -7عن حدود األمالك العمومية األخرى:
كراء خط يبعد ثبلثة أمتار  3/ـ /عمى األقؿ خارج حدكد مدينة بيركت كمتريف داخميا
عف حدكد األمبلؾ العامة.
المادة الثالثة عشرة:

إرتفاقات خاصة

أوالً  -شروط خاصة بحقوق األشخاص المعوقين:

 220تاريخ  2000/5/29المتعمؽ بحقكؽ

ُيفرض عمى كافة األبنية التقيد بأحكاـ القانكف رقـ
األشخاص المعكقيف كبكافة المراسيـ التطبيقية الصادرة عمبلن بو.

ثانياً  -إرتفاقات خاصة بالسالمة العامة والصحة والمنظورات المعمارية:
 - 1يمكف بمرسكـ بناء عمى إقتراح كزير األشغاؿ العامة

كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى

لمتنظيـ المدني فرض شركط كمبادئ لدراسة متانة األ بنية كإلستعماؿ مختمؼ مكاد البناء كفرض
شركط خاصة لحماية األبنية مف أخطار الحريؽ أك لتحمؿ البناء نتائج العكامؿ الطبيعية مف زالزؿ

كسكاىا ،كمنع إستعماؿ بعض المكاد في البناء أك فرض شركط إضافية حكؿ إمكانية إستعماليا إذا

كانت تشكؿ خط انر عمى السبلمة العامة كالصحة.

إلى حيف صدكر مراسيـ السبلمة العامة كتضمنيا مكاصفات خاصة بالزالزؿ ،يتكجب بالنسبة
لؤلبنية التي يزيد عدد طكابقيا عف الثبلثة أك يزيد ارتفاعيا عف عشرة أمتار فك

األرض ،اعتماد تصميـ لمقاكمة اليزات األرضية ،بحيث ال يقؿ العامؿ الزلزالي
15

ؽ سطح

(

Seismic

 )Zone Perimeterالمستعمؿ في التحميؿ كالتصميـ عف  /0.2 /أك ما يعادؿ ) )Zone 2 B

مف .U.B.C

تُحدد بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بناء إلقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع
رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني نكعية المشاريع التي تحتاج لمكتب تدقي ؽ فني كالشركط
كالمراحؿ الكاجب إعتمادىا لمكاتب التدقيؽ الفني كصبلحيات ىذه المكاتب.
كتحدد بمرسكـ أيضان بناء القتراح كزيرم األشغاؿ العامة كالنقؿ كالكزير المختص ،التراجعات

-2

المفركضة عمى نكعية المشاريع العامة المرتبطة بالسبلمة العامة ( خطكط نقؿ الطاقة .) ...

تفرض عمى بعض األبنية شركط خاصة إضافية تتعمؽ بالسبلمة العامة كالصحة كالمنظكرات

المعمارية كالمكاصفات الفنية المبنانية كتأميف تجييزات إضافية متناسبة مع أىمية البناء.

تحدد األبنية كالشركط الخاصة المذككرة أعبله بمرسكـ بناء إلقتراح كزير األشغاؿ العامة

كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

يجب أف تراعي مراحؿ إنشاء البناء كاشغالو ،كىدمو اذا دعت الحاجة ،أصكؿ حماية البيئة
كاستدامة مكاردىا الطبيعية ( مياه ،ىكاء ،أرض ككائنات حية) كما حددىا القانكف رقـ /444

 ( 2002حماية البيئة).
-3

يمكف أف تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكاـ
بالنظر إلى مكاقعيا كأحجاميا كمظاىرىا

خاصة ،كيمكف أف ترفض إذا كانت األبنية

الخارجية ،كاإلنشاءات المنكم تشييدىا أك تغييرىا مف

شأنيا أف تضر بالصحة كالسبلمة العامتيف أك بالمنظكرات الطبيعية أك بالبيئة أك باؿ

منظكرات

المعمارية ،أك إذا كانت ىذه األبنية تفرض عمى الجماعات العمكمية تنفيذ تجييزات جديدة.
-4

ذكرىا

يمكف أف ُيفرض عمى طالب الرخصة عند منحو إياىا ،بمكجب األحكاـ الخاصة الكارد
في الفقرات السابقة ،تحقيؽ أشغاؿ مختمفة كعمى األخص شبكة طرؽ ،شبكة مياه ككصميا

بالشبكة العامة أك إنشاء خزاف لجمع مياه الشتاء لئلستعماؿ المنزلي ،تصريؼ المياه المستعممة
(كصؿ البناء بشبكة المجارير العامة في حاؿ كجكدىا اك إنشاء حفرة صحية بالتصميـ كالحجـ
المناسب لحاجة البناء أك إنشاء محطة تكرير تبعان لمشركط كالمكاصفات التي تحدد بمرسكـ

إلقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني )،
كتجييز المساحات المخصصة لممبلعب كلممكاقؼ كالفسحات الحرة أك المشجرة

جديدة ،مساىمةن إما نقدان كاما بتقديـ األراضي مجانان لتنفيذ التجويزات العامة
األبنية المنكم تشييدىا ،كالتي تصبح ضركريةن بمجرد تشييد ىذه األبنية.
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بناء

اإلنارة ،ترتيب

أك غرس

أشجار

المتعمقة بحاجات

تُحدد ىذه األحكاـ الخاصة في رخصة البناء كتُذكر صراحةن في قرار منحيا كال تُسمـ رخصة
اإلشغاؿ (السكف ) إال بعد قياـ صاحب الرخصة بتنفيذ المكجبات المفركضة.
حينما تعتبر السمطة المكمفة بإعطاء رخصة البناء كجكب إخضاع ىذه الرخصة ألحكاـ
خاصة لـ تحددىا المكافقة الفنية أك تعتبر أف األحكاـ الخاصة التي حددت ىي غير مناسبة ،فإف

السمطة المكمفة بإعطاء الرخصة تمتزـ بالقرار الذم يتخذه المجمس األعمى لمتنظيـ المدفم بيذا
الصدد.

إف الدراسات التنظيمية كشركط البناء ،في المناطؽ المنظمة كغير المنظمة ،التي يتـ المكافقة
عمييا بقرار مف المجمس األعمى لمتنظيـ المدني ،تصبح ممزمةن لمسمطة المكمفة منح الترخيص

بالبناء ،كذلؾ في كؿ ما ال يتجاكز شركط األنظمة المصدقة  ،عؿل أف يصدر المرسكـ التنظيمي
خبلؿ ثبلث سنكات مف تاريخ صدكر القرار.

-5

يمكف أف تُرفض رخصة البناء أك أف ال تعطى إال ضمف شركط تُحدد في المكافقة الفنية عمى
الترخيص إذا كانت العقارات مكضكع الطمب كاقعة في مناطؽ يتعرض فييا البناء كشاغمكه

لمخطر كالفيضانات أك األرض المعرضة لئلنزالؽ أك اإلنييارات.

إلقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم

بناء
ُُ تحدد ىذه المناطؽ بمرسكـ ُيتخذ ن
المجمس األعمى لمتنظيـ المدني ،كال يتكجب لطالب الرخصة أم تعكيض مف أم نكوع في حاؿ
رفضيا أك مف جراء فرض شركط ينتج عنيا تكاليؼ إضافية عمى المستفيد.

-6

عندما ترفض رخصة البناء أك عندما تعطى بشرط التقيد بأحكاـ خاصة تطبيقان لمبنكد

 /3/ك/4/

يمكف لطالب الرخصة إذا إعتبر أف األحكاـ الخاصة غير قانكنية أك متجاكزة الحد أك غير

مبلئمة ،أف يعرض القضية عمى كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ تبمغو
القرار.
يفصؿ كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ باألمر بعد إستطبلع رأم المجمس

األعمى لمتنظيـ المدني،

كال يحكؿ ذلؾ دكف المراجعات القضائية التي يحؽ لطالب الرخصة كلمسمطات المكمفة إعطاء

رخصة البناء المجكء إلييا.
المادة الرابعة عشرة:

معدل اإلستثمار السطحي وعامل اإلستثمار العام :
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أوالً-

إف معدؿ اإلستثمار السطحي ىك النسبة بيف مساحة المسقط األفقي لمبناء كمساحة العقار
عامؿ اإلستثمار العاـ فيك النسبة بيف مساحة البناء عف كامؿ طكابقو المحسكبة

كمساحة العقار.

 .أما

في اإلستثمار

محسب معدؿ االستثمار السطحي كعامؿ اإلستثمار العاـ عمى أساس مساحة العقار بعد التخطيط
المصدؽ كبصرؼ النظر عف كجكد حقكؽ إرتفاقات لمصمحة العقارات المجاكرة.في حاؿ

إستنفاذ عكامؿ اإلستثمار في عقار ما فإنو ال يمكف البناء عمى أم قسـ مقتطع منو ميما كانت

أسباب ىذا اإلقتطاع حتى كلك كاف تنفيذان لتخطيط مصدؽ.

في حاؿ كجكد تخطيط مصدؽ عمى عقار مبني لـ تُستنفذ فيو عكامؿ اإلستثمار بكامميا بعد ،فبل
ُيمكف البناء في االقساـ المتبقية منو إال بحدكد ما تبقى مف إستثمار لمعقار بعد اإلقتطاع شرط
أف يككف القسـ الذم سيقاـ عميو البناء صالحان لمبناء كعقار مستقؿ مكجكد.

ثانياً  -أجزاء األبنية التي ال تػدخػؿ مساحتيا في حسػاب عػامػؿم اإلسػتػثػمػار العاـ اك السطحي كعػدد

الطػكابػػؽ ضمف شركط معينة تحدد بمرسكـ:

 - 1مساحة الشرفات كالفرندات كالمكجيات غير المقفمة كالفسحات المسقكفة غير المقفمة بمقدار ما ال

تزيد مجمكع مساحتيا في كامؿ البناء عف  ( %20عشريف بالـ اية ) مف مساحة االستثمار العا ـ

المصمـ شرط أف ال تزيد مساحة الشرفات في أم طابؽ عف  ( %25خمسة كعشريف بالماية ) مف
تتجاكز

مساحتو المصممة كذلؾ في جميع األبنية ،بإستثناء األبنية الصناعية التي يجب أف ال
مساحة الشرفات فييا نسبة  ( %5خمسة بالـ اية ) مف مساحة كؿ طابؽ.

مصنعة مف مكاد شفافة غير ممكنة كالتي تكضع عمى
تعتبر البرادم المؤلفة مف درفات متحركة
ّ
الشرفات بمثابة برادم تقميدية ال تحتاج ألم ترخيص أك تصريح.

-

تُحتسب مف ضمف مساحة الشرفات المشار إلييا أعبله:
مساحات تقنية لمطابؽ.
ممرات لمكصكؿ الى غرفة الخادمة كغرفة الغسيؿ كغرفة المكنة كالتي ال

تزيد مساحة كؿ منيا عف ثمانية أمتار مربعة.
-

الممرات المسقكفة لمكصكؿ بيف مختمؼ األبنية في المشركع عمى أف

ال يتجاكز

عرضيا الحر  2.50ـ ( متراف كنصؼ ) ،كال يزيد عمكىا عف ارتفاع الطابؽ كأف

ال يقؿ عف  2.20ـ ( متريف كعشريف سنتيمت انر) ،كال يزيد عددىا عف اثنيف احدىما
في الطابؽ األرضي أك األكؿ كاآلخر في أحد الطكابؽ العمكية شرط مكافقة

نسب لمممر العمكم.
المجمس األعمى لمتنظيـ المدني باؿ ة
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 -2مساحة الطوابق السفمية
-

التي ال يزيد ارتفاع

مستكل سقفيا (باطكف) عف متر كاحد فكؽ :

أم نقطة فكؽ مستكل األرض الطبيعية أك المستصمحة
الجيات الداخمية.

مستكل الخط المكازم لمطريؽ أك الرصيؼ في حاؿ ك

(المسكاة) مف جميع
جكده ،كالذم يعمكه بمتر

كاحد ،لمكاجيات األمامية.

أما الجية المجاكرة لمعقارات غير المحدد فييا عدد الطكابؽ فبل تؤخذ شقمة

أرض ىذه العقارات المجاكرة بعيف االعتبار شرط أف ال يزيد عدد الطكابؽ

السفمية المكشكفة عف اثنيف كأف ال يزيد اإلرتفاع الخارجي لمقسـ المكشكؼ

عف5 /ـ ( /خمسة أمتار ) ،شرط أف يخصص الطابقيف المذككريف لخدمة البناء
كأف يبقيا مف ضمف األقساـ المشتركة عند إفراز البناء.
تعتبر طكابؽ سفمية ال تدخؿ في حساب عاممي االستثمار:
أ -

في كافة المناطق:
الطكابؽ أك أقساـ الطكابؽ السؼلية الكاقعة ضمف التراجع عف حدكد العقار ،ما لـ تنص
األنظمة الخاصة عمى خبلؼ ذلؾ ميما بمغت مساحتيا إذا كانت مخصصة الستعماليا
كمرائب لمسيارات أك مستكدعات لخدمة البناء أك لآلالت العائدة لخدمة البناء كالتدفئة

كالتبريد.

الطكابؽ أك أقساـ الطكابؽ السفمية المخصصة ال

ستعماالت أخرل غير االستعماالت

الثبلث السابقة التي ال تتجاكز مساحتيا اإلجمالية خمسيف بالماية

( )%50مف عامؿ

االستثمار العاـ المسمكح في المنطقة كيدخؿ ما يزيد عف ذلؾ في عامؿ اإلستثمار العاـ،

باستثناء الفنادؽ كالمستشفيات كالمؤسسات السياحية التي تفرض بطبيعتيا ـ ساحة طكابؽ

سفمية أكثر مف ذلؾ.

ب-
-

الطابق السفمي المكشوف:

في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق أو العمو األقصى:
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الطابؽ السفمي المكشكؼ المقاـ ضمف االستثمار السطحي األقصى المسمكح بو كال
يتجاكز عمك سقفو ثبلثة أمتار كنصؼ مف أكطى نقطة مف األرض المسكاة كأف

ال

يتجاكز مستكل سقفو (باطكف) مت انر كاحدان بتماس إحدل الكاجيات ،عمى أف ال تقؿ
المساحة األفقية لؤلرض الطبيعية أك المسكاة بمحاذاة الكاجيات عف متريف اثنيف.
 -في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق:

في حاؿ إقامة طكابؽ سفمية مردكـ ة مف جية كاحدة عمى األقؿ كمكشك فة مف جية أك
أكثر ،يدخؿ في حساب عامؿ االستثمار العاـ مساحة تعادؿ عمؽ أربعة أضعاؼ

ارتفاعو في كؿ طابؽ لكؿ جية مكشكفة.

 -3النتوءات المعدة لمزخرفة ولمتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف وسماكة التمبيس

.

 -4الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية:
تافؽ عمييا مصمحة الكيرباء المختصة ،كأف تقع خارج حدكد
شرط أف تككف مطابقة لمخريطة التي ك
التراجعات المفركضة قانكنان باستثناء فكىة الكصكؿ إلى الغرفة كأف ال تعطؿ حؽ مركر أك مكاقؼ

السيارات أك مدل كقكع النظر.

 -5أقسام ثكنات القرميد وأعمال العزل:
ال تدخؿ في حساب معدؿ االستثمار السطحي كعامؿ االستثمار العاـ كاالرتفاع األقصى كعدد

الطكابؽ أعماؿ النش كالعزؿ الحرارم التي ال يتجاكز عمكىا خمسكف سنتيمت انر  50/سـ ،/كثكنات
القرميد عمى أف تحدد شركطيا بمرسكـ يتخذ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد استطبلع
رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

يمنع فرز الثكنة إلى أقساـ مختمفة بؿ تسجؿ مف األقساـ المشتركة في البناء.

 –6مساحة األسقف الشفافة لمفسحات:
ال تحتسب ضمف معدؿ اإلستثمار السطحي كتحتسب مرة كاحدة في عامؿ اإلستثمار العاـ ميما
بمغ إرتفاعيا.

ال تعتبر األسقؼ الشفافة في ىذه الحاؿ معطمة ؿتأميف مدل كقكع النظر كذلؾ بعد مكافقة المجمس

األعمى لمتنظيـ المدني كفقان لشركط تحدد في المرسكـ التطبيقي.
 -7مساحة الجدران الخارجية:
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في حاؿ كجكد حائط مزدكج لمعزؿ ،ال تحتسب ضمف معدؿ اإلستثمار السطحي كعامؿ اإلستثمار

العاـ مساحة الجدراف الخارجية ( بما فييا سماكة العزؿ في حاؿ كجكده ) كالتي تتراكح سماكتيا بيف
اثنيف كعشريف سنتيمت انر  22 /سـ /ك خمسة كثبلثيف سنتيمت انر  35 /سـ /كيدخؿ ما يزيد عف ذلؾ
في حساب عاممي االستثمار السطحي كالعاـ.

بناء إلقتراح كزير األشغاؿ العاـ ة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى
تحدد بمرسكـ ن
لمتنظيـ المدني مكاصفات الحائط المزدكج.
 -8الدرج والمصعد:
ال تحتسب ضمف معدؿ االستثمار السطحي كعامؿ االستثمار العاـ ،مساحة الدرج الرئيسي
كالمصعد لكؿ بناء أك بمكؾ ،شرط أف ال تتجاكز مساحتيا

 20/ـ / 2عشركف مت انر مر بعان،

يضاؼ إلييا 6/ـ /2ستة أمتار مربعة لكؿ مصعد إضافي ،كيدخؿ ما يزيد عف ذلؾ في معدؿ

االستثمار السطحي كعامؿ االستثمار العاـ ،كذلؾ ال تحتسب مساحة درج اإلغاثة إذا كجد شرط
أالّ تتجاكز ىذه المساحة 15/ـ /2خمسة عشر مت انر مربعان ،كيحتسب ما يزيد عف ذلؾ ضمف

مساحة الشرفات.

ثالثاً  -أجزاء األبنية التي ال تػدخػؿ في حسػاب عػامػؿ االستثمار العاـ كعػدد الطػكابػػؽ

ضمف شركط

معينة تحدد بمرسكـ :
-1

مساحة أقفاص السبللـ كالمصاعد كخزانات المياه كاالنشاءات التقنية كالتجييزات العائدة لخدمة

البناء المقامة فكؽ سطح الطابؽ األخير.

-2

مساحة مسكف الناطكر لغاية خمسة كثبلثكف مت انر مربعان 35/ـ /2في الطابؽ األرضي أك ما بيف

–3

مساحة المتختات  :المقامة فكؽ غرؼ الغسيؿ -غرؼ الككم  -غرؼ المكنة  -غرؼ الخدـ –

األرضي كاألكؿ لكؿ بمكؾ ميما كانت نكعية االنشاءات األخرل فييما.

الحمامات – بيكت الخبلء  -األكفيس  -الممرات الداخمية ،مداخؿ الشقؽ  -المطابخ.

المتختات المقامة ضمف المخازف كصاالت العرض في الطابؽ شرط أف ال تتجاكز مساحتيا ثمثي

مساحة ىذه القطع كأف ال يككف ليا أم مدخؿ خارجي.
-4

مساحة الطكابؽ كأجزاء اإلنشاءات التقنية التي يجب أف
إفراز البناء كالتي تشمؿ ما يمي:
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تبقى ضمف األقساـ المشتركة في حاؿ

أ – الطابؽ أك الجزء مف الطابؽ اؿذم مستعمػؿ كػطابػؽ تقني شرط أف ال يزيد إرتفاعو
الحر عف 1,90 /ـ /ماية كتسعيف سنتيمت انر .

ممكف إقامة أكثر مف طابؽ تقني كاحد في األبنية التي يتجاكز

عدد طكابقو ا اثني عشر

طابؽ عمكيان شرط أف ُيضـ إلى ممؼ طمب رخصة البناء الدراسة الفنية المبررة لذلؾ كأخذ
ان
مكافقة المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.
ب -المساحات المستخدمة لمتجييزات التقنية ضمف المناكر  .ككذلؾ الممرات كاألدراج
ضمف المناكر التي تحتكم تجييزات تقنية مع مراعاة شركط السبلمة العامة.
 –5مساحة طابق أعمدة:
 -1المقامة ضمن المسقط األفقي ألكبر طابق عموي ،كذلؾ كفقان لما يمي:

أ  -اؿمقاـ ة إما فكؽ الطكابؽ السفمية المردكمة أك عمى األرض الطبيعية مباشرةن كاما عمى
مستكل الطريؽ المبلصقة أك المتاخمة لمبناء المطؿ عمييا مع تسا مح متر كاحد كحد
أقصى فكؽ مستكل الطريؽ أك تحتو ،شرط عدـ إمكانية إقامة أية إنشاءات بيف البناء
كالطريؽ.

ب -يسمح ضمف طابؽ األعمدة كبمساحة ال تتجاكز  ( %5خمسة بالماية ) مف معدؿ
االستثمار العاـ بإنشاء قفص لمسبللـ كالمصاعد كمدخؿ مقفؿ كمسكف الناطكر كغرؼ

عدادات اؿكيرباء كالمياه كزاكية لبلنتظار كقاعة اجتماعات لشاغمي البناء كمستكدع

صغير لخدمة البناء ال تتجاكز مساحتق أربعة أمتار مربعة (4ـ )2ككؿ ما ىك معد لغير

االستثمار كذلؾ لكؿ درج رئيسي  .كيحسب كؿ ما يزيد عف ذلؾ في عامؿ االستثمار العاـ

دكف احتسابو في عدد الطكابؽ اذا لـ يشتمؿ الطابؽ عمى أية استعماالت أخرل.

يمنع فرز محتكيات ىذه األقساـ مف طابؽ األعمدة إلى أقساـ خاصة مختمفة بؿ يسجؿ
مف األقساـ المشتركة في البناء.

ج  -يدخؿ إرتفاع طابؽ األعمدة في إحتساب العمك اإلجمالي لمبناء ،عمى أف ال يتجاكز
ىذا اإلرتفاع ثبلثة أمتار كف صؼ كيمكف تجاكز ىذا االرتفاع إلى  4.5 /ـ /أربعة أمتار
كنصؼ كذلؾ فقط في األبنية التي تستكفي شركط إقامة طابؽ تقني دكف االستفادة مف

الطابؽ المذككر ،عمى أف يخصص التجاكز في ارتفاع طابؽ األعمدة لمتمديدات التقنية.
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 -2المقامة ضمف االستثمار السطحي األقصى المسمكح

أف ال يزيد ارتفاعيا الحر عف متريف كثبلثيف سنتيمت انر

المعدة لممرآب المتكجب ،شرط
بو
ّ

(  2.30ـ ) كشرط عدـ استعماؿ

سقفيا ألم غرض.

رابعاً -تطبؽ أحكاـ المادة أعبله عمى كافة األبنية الجديدة كتمؾ غير الحائزة عمى رخصة اإلشغاؿ  .أما
في حاؿ طمب التر خيص بإضافة مساحة بناء إضافية عمى بناء قائـ حائز عمى رخصة إشغاؿ،
فتطبؽ أحكاـ المادة أعبله فقط عمى األجزاء المضافة.
الم ادة الخامسة عشرة :اإلنشاءات المسموح إقامتها ضمن التراجع المفروض قانوناً:
أوالً  -ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطيط الطرق وعن األمالك العمومية:

يمنع إقامة إنشاءات سفمية ،أرضية أك عمكية مف أم مكاد كانت سكاء كانت مسقكفة أك غير

مسقكفة أك كانت مقفمة أك غير مقفمة كيمنع إقامة المركبات كالمقطكرات المستعممة لغير غاية
النقؿ باستثناء غرؼ البكاب كحائط التصكينة كالرفارؼ كالبمككنات كحيطاف الدعـ كالس

تحدد شركطيا بمرسكـ يتخذ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ.

ند ،التي

ثانياً -ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة:

مع مراعاة األنظمة كاإلرتفاقات المفركضة في المناطؽ يسمح بإقامة الطكابؽ السفمية التي ال

يزيد إرتفاع مستكل سقفيا (باطكف) عف متر كاحد فكؽ مستكل األرض الطبيعية أك المسكاة.
كيسمح بإقامة جدراف إستنادية لؤلرض الطبيعية ميما بمغ إرتفاعيا
القانكني التي ال يتجاكز عمكىا المتريف كيسمح ببركز بعض
كالزخرفة كالتجميؿ التي تحدد شركطيا بمرسكـ يتخذ بناء ال

 ،كجدراف الدعـ لمردـ
اإلنشاءات العائدة لمكقاية

قتراح كزير األشغاؿ العامة

كالنقؿ.
المادة السادسة عشرة :المـجـمـوعـات الـكـبـرى:
تعتبر مجمكعات كبرل ،بمفيكـ ىذا القانكف ،مشاريع األبنية التي تتكفر فييا الشركط التالية:
–1

أف تككف مصممة عمى عقار ال تقؿ مساحتو عف عشرة أضعاؼ الحد األدنى لئلف ار ز في

المنطقة مع حد أدنى أربعة آالؼ متر مربع  4000/ـ /2في مراكز المحافظات كعشريف
ألؼ متر مربع  20.000/ـ /2خارجيا.
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–2

أف تخصص نسبة ال تقؿ عف خمسة كعشريف بالمائة  /% 25/مف مساحة العقار تجيز

كتستعمؿ حدائؽ أك مبلعب رياضية ،كتحسـ نسبة

عشرة بالمائة  /%10 /مف مساحة

العقار عند حساب عامؿ االستثمار العاـ عندما تزيد مساحتو عف عشرة آالؼ متر مربع

 /10.000/ـ.2
-3

أف تخضع لمخطط حجمي يعرض عمى مكافقة المجمس األعمى لمتنظيـ المدني ،كلشركط
اس
خاصة تتعمؽ بالتراجعات كبالمنظكرات المعمارية كبالصحة كبالسبلمة العامة كبتقديـ در ة

األثر الطبيعي كالبيئي كبتأميف تجييزات خاصة ( كيرباء ،ىاتؼ ،مياه  )...متناسبة مع

أىمية المشركع .تحدد جميعيا بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بناء القت ارح كزير األشغاؿ

العامة كالنقؿ.

يمكف أف يستثفل بناء المجمكعات الكبرل التي تنطبؽ عمييا الشركط المحددة أعبله مف

تطبيؽ الخطكط الغبلفية المنصكص عنيا في ىذا القانكف كمف االستثمار السطحي كعدد

الطكابؽ كالعمك المفركضة في نظاـ المنطقة إذا نتج عف ذلؾ مكاصفات معمارية مميزة

لممشركع نفسو كلممنطقة التي يقع فييا العقار.
المادة السابعة عشرة :المناطق المنظمة والمناطق غير المنظم ة :

إف المناطؽ المنظمة كالمحددة ليا ارتفاقات لمعدؿ كعامؿ االستثمار السطحي كالعاـ

كلمعمك أك

لعدد الطكابؽ ،تخضع ألنظمتيا الخاصة مع مراعاة أحكاـ المادة الثالثة عشر مف ىذا القانكف.
أما المناطؽ غير المنظمة كبانتظار تنظيميا

فتخضع ألنظمة بناء كفقان لطبيعتيا ( إصطياؼ،

آىمة ،غير آىمة ،زراعية ،كدياف  )..تحدد بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بعد مكافقة المجمس

األعمى لمتنظيـ المدني.

يسمح بإنشاء المؤسسات المصنفة غير المزعجة كالمضرة مف الفئتيف الثانية كالثالثة ضمف

المناطؽ غير المنظمة بعد مكافقة المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.
الم ـادة الثامنة عشرة :منظر األبنية ومتانتها:
-1

ضد خطر إنييار البناء

ُيفرض تأميف يطبؽ تدريجيان
لئلنييار كذلؾ في كافة األبنية الخاضعة لمتدقيؽ الفني اإللزامي كفقان لشركط تأميف السبلمة في
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كمو أك بعضو أك تداعيو بكجو كاضح

األبنية،عمى أف يككف التأـيف ساريان لمدة عشر سنكات مف تاريخ كضع المدقؽ الفني تقري انر نيائيان

يفيد بإنجاز البناء أك المنشأة بصكرة صحيحة دكف تحفظات أساسية.
-2

تحدد بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع
رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني نكع ية المشاريع الخاضعة لمتدقيؽ الفني اإللزامي كشركطيا
كالمراحؿ الكاجب إعتمادىا لمحصكؿ عمى التأميف لضماف سبلمة البناء.

لتحمؿ التربة صادرة عف مكتب متخصص في
-3
يجب أف ترفؽ طمبات الترخيص بالبناء بدراسة ّ
مجاؿ سبر غكر التربة كذلؾ حسب أنظمة نقابة الميندسيف بيذا الخصكص ،المكافؽ عمييا مف المجمس
األعمى لمتنظيـ المدني .

-4

يمنع إنشاء أبنية بشكؿ جسر فكؽ الطرقات إال إذا نص نظاـ المنطقة المصدؽ عمى ذلؾ  ،أك
في حاالت استثنائية تبررىا المنظكرات المعمارية الجمالية عمى أف يتـ االستثناء بمرسكـ يتخذ

في مجمس الكزراء بناء

األعمى لمتنظيـ المدني.

ؽراح كزير األشغاؿ العامة
ال ت

كالنقؿ بعد استطبلع رأم المجمس

-5

يجب أف يككف شكؿ ك ألكاف الكاجيات كالتصاكيف منسجمان مع المحيط كيعكد لئلدارات الفنية

-6

لجية الطريؽ كاذا تمنعكا يحؽ ؿ لبمدية بعد

المختصة حؽ تقدير ذلؾ عند منح الترخيص.

يمكف أف يفرض عمى المالكيف تصكيف عقاراتيـ
إخطارىـ أف تنشئ التصكينة المذككرة عمى نفقتيـ.

-7

عمى المالكيف أف يحافظكا عمى نظافة كاجيات أبنيتيـ كأجزائيا األخرل

كعمييـ عند االقتضاء

أف يقكمكا بدىنيا أك تكريقيا أك طرشيا أك ترميميا ،كاذا تمنعكا يحؽ ؿلبمدية بعد إخطارىـ أف تقكـ

بالعمؿ المذككر عمى نفقتيـ .
-8

عمى المالؾ أف يسير دكمان عمى صيانة أمبلكو المبنية كتأميف االتزاف كالمتانة البلزميف ليا

محافظة عمى سبلمة الشاغميف كالجكار .كعميو كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ أك بناء عمى طمب

البمدية المبني عمى إستشارة اإلدارات

الفنية المختصة أف يكمؼ ميندسان أك أكثر لمكشؼ عمى

البناء كالتحقؽ بالكسائؿ الفنية كالمبلئمة كتقديـ تقرير مفصؿ عف حالة البناء.

إذا ظير لمميندس أف البناء أك أقسامو قد بدت فيو إشارات

كىف ،عميو أف يبيف في تقريره سبب

ىذا الكىف كنتائجو المحتممة كأف يقترح األشغاؿ الكاجب القياـ بيا مع بياف درجة العجمة فييا.
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إذا تبيف بنتيجة تقرير الميندس أف اتزاف البناء أك متانتو

إشراؼ ميندس بتكميؼ يسجمو في إحدل نقابتي الميندسيف

مختبلف ،عمى المالؾ أف يقكـ تحت
بأعماؿ التشييد كالتدعيـ المؤقتة

البلزمة ،كأف يعمـ بما قاـ بو البمدية أك المحافظ أك القائمقاـ خارج النطاؽ البمدم  .كمف ثـ عميو
اتخاذ اإلجراءات البلزمة بعد االتفاؽ مع شاغمي البناء أك مراجعة القضاء

المستعجؿ ،إذا

اقتضى األمر ،لمقياـ بأعماؿ التقكية النيائية بعد االستحصاؿ عمى الترخيص كفؽ األصكؿ.
الجديدة.
-9

عند انتياء العمؿ ينظـ الميندس تقري انر عف األعماؿ التي قاـ بيا يشير فيو إلى حالة البناء

عندما يظير خطر انييار في البناء فإف المالؾ ممزـ بأف يجرم التدعيمات البلزمة دكف إبطاء
عمى نفقتو كمسؤكليتو كبأف يعمـ البمدية أك

المحافظ أك اؿقائمقاـ حيث ال يكجد بمدية فك انر بذلؾ

التم بدكرىا تعمـ اإلدارات الفنية المختصة باألمر .
-10

عندما يككف بناء أك جدراف أك خبلفو ينذر باالنييار كيشكؿ

بقاؤه خط انر ما كال يبادر المالؾ الى

القياـ بكاجباتو إما ألنو ال يستطيع إجراء أعماؿ التقكية البلزمة أك ألنو يمتنع عف ذلؾ،

يقتضي ىدمو خبلؿ ميمة ال

لؿبمدية
تقؿ عف خمسة عشر يكمان كال تزيد عف الش ػىريف كيمكف ػ

المعنية إخبلء البناء مف شاغميو.

إذا تعذر إببلغ المالؾ ،أك إذا تمنع عف استبلـ إنذار اليدـ يجب تنظيـ محضر بالكاقع مف قبؿ
مكظفي البمدية أك المختار حيث ال يكجد بمدية .كفي ىذه الحالة تمصؽ نسخة عف إنذار اليدـ عمى

البناء المطمكب ىدمو كنسخة أخرل عمى باب مركز البمدية أك

عمى باب مركز المحافظة أك

القائمقامية خارج النطاؽ البمدم.
تبدأ ميمة اليدـ اعتبا انر مف تاريخ تبميغ إنذار اليدـ أك الصاقو .إذا انقضت الميمة كلـ ينفذ المالؾ
أكامر اإلدارة ،تباشر البمدية بتنفيذ اليدـ عمى نفقتو ،كيمكف لمبمدية أف تبيع األنقاض المتأتية مف

اليدـ استيفاء لمنفقات.

كفي حاؿ كجكد ضركرة قصكل ليدـ أحد األبنية بناء لتقرير ا

لدكائر الفنية الذم يجب أف يبنى

عمى تقرير ميندس خبير محمؼ ،فإف ميمة اإلنذار يمكف إنقاصيا إلى يكـ كاحد ،كحينئذ يقتضي

ذكر أحكاـ ىذه الفقرة في إنذار اليدـ.
-11

يمكف بمرسكـ يتخذ بناء عمى اقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ كبعد استطبلع رأم المجمس
األعمى لمتنظيـ المدني فرض شركط خاصة لشكؿ البناء كمظيره الخارجي كالمكاد المستعممة

كذلؾ بالنسبة لرخص البناء كالترميـ في بعض المفاطؽ.
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-12

يمكف فرض إحداث ممرات كأرصفة مسقكفة ضمف األبنية الستعماؿ العمكـ تحدد شركطيا

كمكاصفاتيا بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد
إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

المادة التاسعة عشرة :الم ـرآب:
أوالً:

أحكام عامة:
يفرض إنشاء مرآب لكقكؼ السيارات في األبنية التي ستقاـ في جميع المناطؽ.

يجب أف يظير المرآب لكؿ قسـ مف البناء عمى خرائط الترخيص كيعتبر ىذا المرآب جزءان ال

يتج أز مف القسـ مف البناء الذم يعكد لو ( لشقة سكف أك لمتجر أك لمكتب أك الحتراؼ ميني)..

كذلؾ لدل تأجير ىذا القسـ أك فرزه أك بيعو  .عندما يحكؿ تصميـ البناء أك تركيز األعمدة أك
كجكد جدراف في المساحات التي ستخصص لممرآب دكف دخكؿ أك استيعاب عدد أك جزء مف

السيارات المفركضة يحؽ لئلدارة الفنية المختصة طمب إعادة النظر بتصميـ البناء أك تركيز
األعمدة كالجدراف لتأميف المرآب البلزـ المفركض عمى كامؿ استثمار العقار كاف كاف مكضكع

الرخصة يتناكؿ جزءان مف ىذا االستثمار.
يجب أف يشمؿ طمب الترخيص إلنشاء بناء أك مجمكعة أبنية يتكجب ليا أكثر مف خمسيف سيارة،

كاألبنية ذات االستعماؿ العاـ دراسة تأثير اؿ مبنى عمى حركة السير (Traffic Impact Study

) ككيفية معالجة ىذه المتغيرات.
ثانياً :اإلستعاضة عن المرآب :
-1

يمكف أف تستثنى مف شرط تأميف المرآب بعض األبنية عند كجكد استحالة فنية قاىرة تحكؿ دكف

إنشاء المرآب شرط أف يفرض في ىذه الحاالت رسـ خاص تستكفيو اؿبمدية أك المحافظة أك القائمقامية

خارج النطاؽ البمدم.

تحدد بمرسكـ يتخذ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى

لمتنظيـ المدني الحاالت التي تسمح باستثناء

بعض األبنية مف المرآب كاإلستعاضة عف ق بدفع

الرسكـ المتكجبة كما تحدد بذ ات الطريقة عدد المكاقؼ المتكجبة كفقان لكجية إستعماؿ البناء

كشركط كمكاصفات المرآب ،ك تفاصيؿ العناصر التشجيعية لؤلبنية أك أجزاء األبنية المنشأة

كالمستثمرة كمرائب جماعية في البناء زيادة عما ىك مفركض قانكنان كالعقكبات المتكجبة عند عدـ

تأميف المرآب.
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يحدد بدؿ المرآب المتكجب بقرار يصدر ع ف المجمس األعمى لمتنظيـ المدني إستنادان إلى كمفة

إنشائو مسقكفان بما يكازم

 25ـ 2لكؿ سيارة مع مراعاة ثمف المتر المربع مف أرض العقار

كعامؿ اإلستثمار العاـ في المنطقة ك يعمؿ بو طيمة السنكات التالية كفي كافة األراضي المبنانية

ما لـ يصدر تقدير آخر.
-2

فنية تحكؿ دكف إنشاء المرآب كتكجب
عند إعطاء الرخصة المسبقة  ،كفي حاؿ كجكد استحالة ّ
استبدالو برسـ خاص ،تطمب السمطة التي أعطت الرخصة مف أميف السجؿ العقارم المختص
تسجيؿ قيد عمى الصحيفة العينية لمعقار بأف لممالؾ الحالي الحؽ بذمتيا

بعدد السيارات

المدفكع بدؿ الرسـ عنيا  .يبقى ىذا القيد قائمان حتى تسكية كضع المرآب بيف السمطة مانحة

الترخيص كالمالؾ.

ينشأ حساب خاص لممرآب في الخزينة العامة لصالح كؿ بمدية عمى أف تككف عائدات ىذا

المرآب مخصصة حص انر إلقامة مرائب جماعية أك لتسكية أكضاع الذيف لـ تؤمف ليـ مرائب.
تكدع عائدات المرآب كالمساعدات العائدة لو في ىذا الحساب عمى أف تحدد بمرسكـ يتخذ في

مجمس الكزراء ،بناء عمى اقتراح كزيرم المالية كالداخمية كالبمديات ،أصكؿ العمؿ في
حساب المرآب ككيفية تمكيؿ كؿ بمدية لمرآبيا عمى أف ال تتعدل نفقات كؿ بؿ

رسـ المرآب أك المرائب الجماعية.

دية لعائداتيا مف

يحؽ لمالؾ العقار الذم سدد رسكـ إستبداؿ المرآب ،كاذا لـ تبادر السمطات المختصة خبلؿ مدة

أقصاىا ثماني سنكات مف تاريخ إستيفاء الرسكـ إلى تأميف مرآب ،إسترجاع المبالغ المدفكعة
كشطب إشارة بدؿ السيارة المدكنة ع

المطمكبة كفقان ألحكاـ ىذه المادة.

لى الصحيفة العينية لمعقار ،شرط أف يؤمف المكاقؼ

يمكف االستعاضة عف دفع البدؿ المذككر أعبله بشراء مكاقؼ سيارات في عقارات أك مباني أخرل

تتضمف مكاقؼ إضافية أك مرآب جماعي لمعمكـ كضمف شعاع  500ـ ،كذلؾ كفقان

لشركط تحدد

بمرسكـ يتخذ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى لمتنظيـ
المدني.
-3

ال يمكف إستثناء أم مجمع أبنية يضـ أكثر مف بناء كاحد في العقار مف شرط تأميف مرآب

السيارات ،كبالتالي ال يمكف في ىذه الحالة اإلستعاضة عف تأميف المرآب بدفع اؿرسـ.
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في األبنية القائمة قانوناً ( مرخصة أو تم تسوية مخالفات البناء فيها ):

ثالثاً:

-1

عند طمب تغيير كجية إستعماؿ األبنية القائمة قانكنان جزئيا أك كميا بما يسمح بو نظاـ

المنطقة أك عند التعديؿ في عدد الكحدات التي تتألؼ منيا ،يحدد عدد مكاقؼ السيارات
اإلضافية المفركض تأمينيا لؤلجزاء المعدلة كفقان ؿشركط تحدد بمرسكـ ُيتخذ في مجمس
الكزراء بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى
لمتنظيـ المدني.
-2

ال يتكجب تأميف أم مكقؼ في األبنية القائمة قانكنا (مرخصة أك تـ تسكمتيا) عند طمب
تعديؿ فييا دكف زيادة في عدد الكحدات كدكف تغيير في كجية االستعماؿ.

-3

عند الترخيص إلضافة بناء في عقار مبني ،أكانت ىذه اإلضافة فكؽ البناء المكجكد
أك عمى مساحة غير مبنية مف أرض العقار ،يتـ تاميف مكاقؼ السيارات المتكجبة لمبناء

المضاؼ فقط كفقان لنظاـ البناء اك القكانيف النافذة عند منح الترخيص بإضافة البناء.
الـمـرآب اإلضـافــي والجماعي (لمعموم):

رابعاً:

 -1الـمـرآب اإلضـافــي:

تعؼل المساحة
قانكفا ،ػ
ػ
في حػاؿ تأميف مرآب إضافي زيادة عف المرآب المتكجب

-

مف المرآب اإلضافي ،المعادلة لمساحة خمس كعشريف مت انر مربعان  25/ـ /2لكؿ

إضافية مؤمف تكقيفيا فيو مع حد أقصى يساكم مساحة المرآب المتكجب قانكنان،

كذلؾ مساحة مساكية ليا مف المرآب المتكجب قانكنا مف رسـ الترخيص

اؿتسجيؿ عمى الصحيفة العقارية بأف كجية إستعماؿ ىذا القسـ مف البناء

سيارة
كما تعفى

بالبناء كيفرض

كمرآب إضافي

لمسيارات.
-

يسمح بتأميف المرآب اإلضافي في الطكابؽ السفمية كضمف الفسحات الحرة مف أرض
العقار .كيمكف لممالؾ إذا أراد ،أف يؤمف المرآب اإلضافي في طابؽ األعمدة ككذلؾ في
الطكابؽ العمكية مف البناء كعدـ إحتساب ىذا المرآب اإلضافي في عامؿ اإلستثمار العاـ
كعدد الطكابؽ شرط التقيد بالخط الغبلفي كاالرتفاع المفركض في نظاـ المنطقة.
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 -2الـمـرآب الجماعي لمعموم :
-

يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي لمعمكـ في العقارات التي ال تقؿ

عف األلؼ متر مربع ،كيمكف تخصيص قسـ مف
-

مساحتيا

المبنى الستعماؿ تجارم عمى أف ال

يقؿ عدد مكاقؼ السيارات المخصصة لمعمكـ عف المائة سيارة.

ال تحسب ضمف عامؿ االستثمار العاـ كمعدؿ االستثمار السطحي مساحة البناء أك القسـ

مف البناء المخصص كمرآب جماعي لمعمكـ عمى أف يتقيد بالتراجعات المفركضة قانكنان

كبالخط الغبلفي ،كتطبؽ عمى المرآب الجماعي اإلعفاءات الكاردة في البند رابعان –

الفقرة  /1/أعبله مف ىذه المادة ( المرآب اإلضافي ).

يسمح لمالؾ العقار المبني كمرآب جماعي لمعمكـ بنقؿ ثبلثة أرباع رصيد عامؿ االستثمار
العاـ ( غير المستعمؿ لبناء تجارم ) إلى عقار أك عقارات أخرل ضمف نفس المنطقة العقارية

التي

التقيد ببقية شركط الترخيص بالبناء في العقار أك العقارات
كنؼ
س المنطقة االرتفاقية شرط ّ
تـ نقؿ رصيد عامؿ االستثمار العاـ إلييا بما فييا الخط الغبلفي.

ال يجكز أف ينقؿ إلى أم عقار في نفس المنطقة العقارية كنفس المنطقة االرتفاقية ما يزيد
عف العشريف بالماية (  ) %20مف عامؿ استثمار ىذا العقار كشرط مكافقة المجمس األعمى

لمتنظيـ المدني عمى المكقع المقترح لمزيادة.

خبلفان ألم نص آخر يمكف الترخيص بإشغاؿ األمبلؾ العمكمية غير البحرية العائد

الدكلة كالبمديات مف أجؿ بناء مرائب لمعمكـ كاستثمارىا ألجؿ محدد كذلؾ بمكجب عقكد

ة لكؿ مف

يجرييا الكزير المختص بنتيجة مزايدة عمنية تحدد فييا مدة اإلشغاؿ كالرسكـ المتكجبة عنو

كحقكؽ الشاغؿ في حاؿ إلغاء إجازة اإلشغاؿ ،عمى أف تصدؽ ىذه العقكد بمراسيـ تتخذ في
مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير المختص.
مع مراعاة األحكاـ العامة الكاردة في المادتيف الرابعة عشرة كالتاسعة عشرة مف ىذا القانكف
لجية المرآب كالطكابؽ السفمية ،تستفيد األبنية التي يزيد ارتفاعيا عف خمسيف مت انر  50/ـ/
كالمجمكعات الكبرل مف زيادة في عامؿ االستثمار العاـ في حاؿ أمف صاحب البناء أك

المجمكعة مرآبان إضافيان مستقبلن لو مدخؿ كمخرج خاص بو متصؿ مباشرة بالطريؽ العاـ

يستكعب عمى األقؿ خمسيف سيارة بمكاقؼ مستقمة عمى أف تسجؿ ممكية ىذا المرآب عمى

البمدية المختصة.
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اسـ

تحدد نسبة الزيادة في عامؿ االس تثمار العاـ باثني عشر مت انر مربعان

 12/ـ /2عف كؿ مكقؼ

سيارة شرط أف ال تتجاكز ىذه الزيادة ألؼ كخمسماية متر مربع 1500 /ـ / 2ميما بمغ عدد

المكاقؼ في المرآب اإلضافي كنسبة عشرة بالمائة / %10/مف عامؿ االستثمار العاـ ،عمى

أال

تزيد عف طابقيف عمى األكثر كبعد مكافقة المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

تحدد دقائؽ إدارة المرائب بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء.

في حاؿ استحاؿ تأميف مرآب متكجب قانكنان عمى مؤسسة سياحية في األبنية القائمة
نفاذ ىذا القانكف ،يمكف لممؤسسة السياحية التي تشغؿ البناء القائـ أك أم قسـ منو

بتاريخ

أف تدفع رسـ

مرآب سنكم لصالح البمدية يبمغ نسبة خمسة بالمائة  / %5/مف قيمة رسـ المرآب المحددة بحسب

التخمينات المعتمدة كفؽ األنظمة المعمكؿ بيا.

تطبؽ أحكاـ الفقرة األكلى عمى المؤسسات السياحية التي سكؼ تشغؿ أبنية أك أقساـ أبنية قائمة

بتاريخ نفاذ ىذا القانكف ش رط أف تككف ىذه األبنية مرخصة قانكنان كغير مخالفة لقكانيف البناء

المعمكؿ بيا.
 -3شروط عامة:

السقؼ
يجػب أف ال يتعدل العمك الحر متراف كخمسكف سنتيمت انر (2.50ـ ) تحت ػ

-

كمتراف كعشركف سنتيمت انر (2.20ـ) تحت الجسكر المدالة.
-

يجب أف يشمؿ طمب الترخيص إل نشاء مرآب جماعي لمعمكـ دراسة تأثير مبناه عمى
حركة السير ( )Traffic Impact Studyككيفية معالجة ىذه المتغيرات ،كفي حاؿ

المرآب الجماعي يتكجب تقديـ دراسة تفصيمية لكاجيات المبنى.
في حاؿ تغيير كجية استعماؿ المرآب اإلضافي أك المرآب الجماعي لمعمكـ ،تعتبر اإلف

المرخصة ليذه الغاية غير قانكنية كيمكف لمدكلة أك البمديات ىدميا أك مصادرتيا.

شاءات

يمكف بيع أك تأجير المساحات المخصصة كمكاقؼ إضافية أك مرائب جماعية لمعمكـ دكف

إمكانية تغيير كجية استعماليا كفي حاؿ تغيير كجية إستعماؿ المرآب

( إضافي أك جماعي

لمعمكـ ) تعتبر اإلنشاءات المرخصة ليذه الغاية غير قانكنية كيمكف لمدكلة أك البمديات ىدميا أك
مصادرتيا.
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في االرتفاع الحر تحت السقف:

الـمــادة العشرون:

يحدد بمرسكـ يتخذ بناء القتراح كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى
لمتنظيـ المدني االرتفاع الحر األدنى كاألقصى تحت السقؼ لمختمؼ أنكاع الغرؼ كاألبنية حسب

كجية استعماليا.

المادة الحادية والعشرون:
ال يجكز تحكير كجية استعماؿ المرآب المحدد عند الترخيص ألم سبب كاف.
أما في حاؿ تحكير كجية استعماؿ البناء كميان أك جزئيان لكجية استعماؿ أخرل مسمكحة

المنطقة ،كاذا كانت كجية االستعماؿ الجديدة تحتاج إلى مرآب أكبر مف المساحة المخصصة

في

كمرآب لكجية االستعماؿ األساسية ،فيتكجب عمى المالؾ إما تأميف المرآب اإلضافي ك إما دفع
البدؿ لمجزء غير المؤمف مف المرآب بما يساكم التكاليؼ

الفعمية إلنشائو  ،عمى أف تحسب كفقان

لممادة التاسعة عشرة أعبله كأف يعتبر تحكير كجية استعماؿ البناء كجميع ما نتج عنو الغيان في
حاؿ عدـ تأميف المرآب اإلضافي البلزـ أك دفع البدؿ.
الفصل الثالث
المادة الثانية والعشرون:

العقوبات

اإل زالة خبلؿ الفترة الكاقع ة بيف تاريخ الترخيص

إذا حصمت مخالفات في البناء تستكجب

كتاريخ الحصكؿ عمى رخصة اإلشغاؿ ( السكف ) ،يقكـ الميندس المسؤكؿ بسحب تعيده فكر

حصكؿ المخالفة كاببلغ ذلؾ إلى مالكي العقار أك مف ينكب عنيـ قانكنيان كنقابة الميندسيف ،عمى

أف ُينذر المالؾ بيدـ المخالفة في حاؿ التمنع  .كعمى نقيب الميندسيف إببلغ األمر إلى اإلدارة
الفنية المختصة كالبمديات المعنية بمكجب كتب مضمكنة مع إشعار بالكصكؿ:
 - 1إذا لـ يقـ الميندس المسؤكؿ

مكقع الترخيص بسحب تعيده كاببلغ نقابة الميندسيف

المعنية ،عمى مديرية التنظيـ المدني أك محافظ المنطقة أك رئيس السمطة التنفيذية في

البمدية المعنية ،اإلببلغ عف المخالفة األكلى كذلؾ بميمة شير كاحد مف تاريخ

المخالفة ،الى نقيب الميندسيف المعني الذم يعكد لو كحد أدنى تكجيو تنبيو إلى

الميندس كأك اتخاذ اإلجراءات كالعقكبات المسمكية كفؽ نصكص قانكف مزاكلة
رقـ .97/636
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المينة

-2

كفي حاؿ التكرار كبع د تبمغ النقيب حسب ما كرد في الفقرة السابقة (  ،) 1يعكد لمنقيب
أمر تكقيؼ جميع المعامبلت الفنية العائدة لمميندس في النقابة لمدة تتراكح بيف ثبلثة

أشير كستة أشير حسب أىمية المخالفة كأك اتخاذ اإلجراءات كالعقكبات المسمكية كفؽ

نصكص قانكف مزاكلة المينة رقـ

 97/636كذلؾ خبلؿ شير ـ ف تاريخ تبمغ النقيب

بتكرار المخالفة.
 -3كفي حاؿ التكرار لممرة الثالثة ُيقصى الميندس ،بقرار مف كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ
بناء لطمب المدير العاـ لمتنظيـ المدني أك محافظ المنطقة أك رئيس السمطة التنفيذية في
ن
البمدية المعنية عف جميع الصفقات التي تجرييا اإلدارات كالمؤسسات العامة كالبمديات،

باإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية التي يمكف أف تُتخذ بحقو لدل دكائر الدكلة كالتي
يمكف أف يتضمنيا ىذا القرار ،كذلؾ بميمة شير مف تسمـ كزير األشغاؿ العامة كالنقؿ

الطمب.

كفي ىذه الحالة يعكد لممجؿس التأديبي لدل نقابة الميندسيف المعنية أمر إتخاذ تدابير أقسى عند
اإلقتضاء ،كذلؾ ضمف ميمة أقصاىا ثبلثة أشير مف تاريخ تبمغيا المخالفة مف قبؿ المدير العاـ

لمتنظيـ المدني أك محافظ المنطقة أك رئي ػػس البمديػػة المعنية المػ ػرفؽ بتقريػػر مف رئيس اإلدارة التي

تعطي المكافقة الفنية عمى الترخيص.

يتعرض متعيد التنفيذ ( المقاكؿ ) لمصادرة العدة كلمعقكبات التي يتعرض ليا المالؾ المخالؼ،

كما ُيقصى مؤقتان أك نيائيان عف جميع الصفقات التي تجرييا اإلدارات كالمؤسسات العامة
بناء لطمب المدير العاـ
كالبمديات بمكجب قرار يصدر عف كزير األشغاؿ العامة
كالنقؿ ن

لمتنظيـ المدني أك محافظ المنطقة أك رئيس البمدية المعنية.

إف التحقيؽ الذم يجرم عمى طمب الرخصة كعمى تصاميـ البناء ،ككذلؾ المراقبة التي تقكـ بيا

اإلدارة أثناء تنفيذ الترخيص ال ُيمزـ ىذه األخيرة عند كجكد المسؤكلية.
المادة الثالثة والعشرون:

كؿ حفر أساسات أك بناء أك ترميـ أك تحكم ر يباشر بو دكف ترخيص أك تصريح حسبما يككف

العمؿ خاضعان لرخصة أك لتصريح أك يجرم خبلفان لمرخصة أك لمكصؿ بالتصريح يكقؼ حتمان
كينظـ بحؽ المالؾ كالمسؤكؿ عف التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة كعمى صاحب

بدكف إبطاء بطمب رخصة أك بالتصريح حسب االقتضاء.
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الشأف أف يتقدـ

إذا ظير أف اإلنشاءات ال تتنافى مع التخطيط كال مع الشركط

الكصؿ بالتصريح مع فرض غرامة تعادؿ

القانكنية ،تعطى الرخصة أك

ضعفي قيمة جميع الرسكـ المتكجبة عف القسـ الذم

يككف قد تـ .يعتبر تامان كؿ بناء صب سؽفو.
تعتبر الغرامة كالرسكـ دينان ممتا انز عمى العقار كال تعطى براءة ذمة مف البمدية إال بعد استيفائيا
كتسكية كضع المخالفة.

يجب عمى مالؾ اإلنشاءات التي تتنافى مع التخطيط أك التي تخالؼ قكانيف كأنظمة البناء النافذة

ىدميا ،كاذا لـ يفعؿ تكلت اإلدارة اليدـ على نفقتو كمسؤؿمتو كاستكفيت منو األكبلؼ بطريقة جباية
رسكـ الدكلة كالبمديات .يجب أف يعيف محضر ضبط مخالفة البناء مكقع المخالفة كماىيتيا كتاريخ
حصكليا بصكرة دقيقة كالمرحمة التي كصؿ الييا المخالؼ بتاريخ تنظيـ محضر

الضبط.

تسجؿ المخالفة ،بناء عمى طمب البمدية أك اإلدارة الفنية المختصة ،عمى الصحيفة العينية لمعقار
كال تشطب إال بعد تسكية أكضاعيا أك إزالتيا.

المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب المسؤكؿ الذم يخالؼ أحكاـ ىذا

/ 2,000,000/
لبنانية).

القانكف كالنصكص التي تتخذ

( مميكني ليرة لبنانية ) إلى

لتطبيقو بغرامة مف

 ( /100,000,000 /مئة مميكف ليرة

إف المخالؼ الذم يكاصؿ العمؿ بعد أف يككف قد أكقؼ يعاقب بغرامة مف

/ 4,000,000/

(أربعة ـ الييف ليرة لبنانية ) إلى  ( /200,000,000 /مئتي مميكف ليرة لبنانية) كبالسجف مف
أسبكع إلى  15يكمان أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف عمى أال يحكؿ ذلؾ دكف إزالة المخالفة عند االقتضاء.

المادة الخامسة والعشرون:

الفصل الرابع  -أحكام عامة

مع األخذ بأحكاـ المادة الحادية عشر ة مف ىذا القانكف لجية امتداد كقكع النظر  ،تطبؽ أحكاـ

قانكف البناء ضمف حدكد كؿ عقار بمفرده أك مجمكعة عقارات مبلصقة غير قابمة لمضـ قانكنان ،

دكف عمى الصحيفة العينية لكؿ عقار مف العقارات المتككنة منيا ،إشارة بأنيا
شرط أف يككف قد ّ
تشكؿ كحدة عقارية غير قابمة لمتجزئة .أما إذا كانت العقارات المبلصقة قابمة لمضـ قانكنان ،فيجب

ضميا لتصبح عقا انر كاحدان.
المادة السادسة والعشرون:
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يمغى قانكف البناء الصادر بالمرسكـ االشتراعي رقـ  148تاريخ  1983/9/16كالمرسكـ

االشتراعي رقـ  45تاريخ  ،1985/3/23كما تمغى النصكص العامة كالخاصة كالتي تتعارض
كأحكاـ ىذا القانكف.

تظؿ المراسيـ كالق اررات التطبيقية الممحقة بقانكف البناء رقـ

 83/ 148تاريخ ،83/9/16

الممغى بمكجب ىذه المادة معمكال بيا حتى صدكر المراسيـ كالق اررات التطبيقية الممحقة بيذا

القانكف ،كذلؾ في كؿ ما ال يتعارض مع مضمكف ىذا القانكف.

المادة السابعة والعشرون:
إف ػ
لصاحب الرخصة المعطاة قبؿ صدكر ىذا القانكف حؽ الخيار بيف ت نفيذىا أك تعديميا كفقان
ألحكاـ ىذا القانكف أك لمقكانيف النافذة بتاريخ الحصكؿ عمى الرخصة.

المادة الثامنة والعشرون:

في خبلؿ ستة أشير مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف  ،كبإستثناء ما ُنص عمى صدكره بمرسكـ يتخذ
في مجمس الكزراء ،تصدر جميع النصكص التطبيقية بما فييا اؿرسكمات التفصيمية ،بمكجب
مراسيـ تتخذ بناء القتراح كز ير األشغاؿ العامة كالنقؿ بعد إستطبلع رأم المجمس األعمى

لمتنظيـ المدني.
المادة التاسعة والعشرون:
يعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.
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