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عةد يععقةب بالمهةا يوال ويعمفة  قةو عقةديو لقانون المدينة أربعةة أبعةاد رسي،ةةال أه و ةوال أوه  ب        
عناصةةر ع،ةةاعد قةةو علويةة  المبةةدأ الد،ةةعورظ ال ةةات بالو ةةاست اه عماعيةةة المرعب ةةة بالمق يةةة 

عد آ ر يرعب  با،عحداث و،اس   ديدة لبنةا  ن ةاو حضةرظ م عقةت الحضرية ون او المدينة؛ وب  
عد فالث يععقةب بللقةا  الضةو  عقةع العمقيةات المععققةة بةا دارة وعن يمه عن  ريب المحقيات؛ وب  

و  عد ال ات بععريت الو،اس  القانونية المعمو  بها لقوصالديمقرا ية لشسون المدن؛ وأ يرا  الب  
 إلع عن يو شام  لإل، ان العشواسو قو المنا ب الحضرية ال اصة والعامة.

 
لقد  الت قانون المدينةة بمههومةه ال ديةد  اقةة العقاليةد المويقةة قةو القةدو والمرعب ةة بالقةانون    

المدنو وعمد إلع إر،ا  الدعاسو لنموذج قانونو ،يا،و  ديد وصوه  إلع عن يو قواعةد ا،ةعل   
الحضر والعح و قو عمقية الععمير والعنميةال و اصة عن  ريب عبنو وإقرار العو ه  األرض قو

اآلعو ال ات بحقوب المق ية الحضريةال ققد أ د  ذا العشريع حب المق ية الحضةريةال شةري ة أن 
ع ةةةون دعةةةاسو الو يهةةةة اه عماعيةةةة را،ةةةيةال وذلةةةا مةةةا عحةةةددص العشةةةريعات الحضةةةرية ال اصةةةة 

مهاو ال،ق ات المحقية عب  العح و قو عمقية العنمية  الحضرية وذلا بالمحقيات. ويد   ضمن 
عةةن  ريةةب صةةياية ،يا،ةةات عةةن و عمقيةةة ا،ةةعل   األراضةةو وععواقةةب مةةن   لهةةا بالضةةرورة 
المصالح الهردية لم ا األراضو مع المصالح اه عماعية والفقاقية والبيسية ال اصة بال ماعةات 

   . ووصوه  إلع عحقيب ذلا الهدتال عمدت الح ومةات إلةع  األ رىال وعقا المرعب ة بالمدينة
بةةين المصةةالح الهرديةةة  (المحعمةة )مةةنح المحقيةةات ال،ةةق ة ال اقيةةة لعحديةةد ن ةةاب ذلةةا العةةوا ن 

والمصالح ال ماعية وال ات با،عل   ذلا المصدر الذظ ه يع ةدد والضةرورظ لعمقيةة العنميةة 
ريةال وذلةةا مةةن  ةة   إعمةةا  عةةدد مةةن القةةوانين الم،ةةعدامة قةةو المةةدنال أه و ةةو األرض الحضةة

والو،اس  ال اصة بالعن يو والع  ي  الحضرظ. لقد ن و قانون المدينة الو،اس  القانونية المعبعة 
أيضا  إلع ا،عحداث و،اس   ديةدة وصةوه  إلةع عحقيةب  تال وعمد8811العو عولدت عن د،عور 

لو،اس ال وي ب ذلةا قةو الحقيقةةال بل،ةقوب ن اب العم  المحقو وعو،يعه. ويم ن ا،عل    عقا ا
م دوج ه يهدت إلع عن يو عمقية ا،عل   األراضو وإعمار ا قح،بال ب  يهدت عقع األ ت 
أيضةةا  إلةةع علويةة  عقةةا العمقيةةة قةةو ضةةو  "مههةةوو لقمدينةةة" يم ةةن الععبيةةر عنةةه مةةن  ةة   ال  ةةة 

 .محقيةالرسي،ية ال
 
ققد عو قا العشابا الواضح بين العن يمات الحضرية أما قو م ا  الو،اس  الحضرية ال ديدةال    

ومن ةةب عحديةةد األ،ةةعار قةةو ال،ةةوب العقاريةةةال وذلةةا مةةن  ةة   إعمةةا  و،ةةاس  عهةةدت إلةةع منةةع 
احع ا  األراضو بلرض العربح من بيعها قو الم،عقب ال وعهدت  ذلا إلع ح ةب األدوات العةو 

األرضال و ةةو األمةةر الةةذظ عقةةرص ع ةةرم مههةةوو الهصةة  بةةين حةةب العمقةةا وإم انيةةة البنةةا  عقةةع 
العشةةريعات الحضةةرية. واععمةةادا  عقةةع  ةةذا القةةانونال ع ضةةع  اقةةة األراضةةو الهضةةا  أو ييةةر 

م،علقة والعو عقع قو منا ب ععمعع ببنية عحعية  يدة لعشريع ي و  لقدولة الحصو  عقع مقابة  ال
ع األرض والعةو ن ير البنا  عقع األراضو الحضريةال وع ضع أيضا  لقضراسب المهروضةة عقة

ععصاعد بمرور الوقتال وع ضع  ذلا لن او البنا  ال برظ والعق،يو الهرعوال وذلا بمةا يعماشةع 
عقةا الوفيقةة  و عبنةو  مع الم،اقة المقررة لقمن قة قو إ ار ال  ة الرسي،ية العامة.ويبعث إقةرار

و و  -ن  دوىبصيت من األم  لقمدن العو حاولت موا هة العو،ع األققو ال محدود ول ن دو
و و األمر  -العو،ع الذظ يع،و بال ور عقع المنا ب الهشة أو عقا الم صصة لقحها  عقع البيسة

الذظ ععصت به المدنية المعوحشة العو عحمة  قةو  ياعهةا ال فيةر مةن عوامة  ال  ةر والعةو أدت 
العمةة  بالح ومةةات إلةةع اهحعيةةاج ال معقةةو  إلةةع اه،ةةعفمار قةةو م ةةا  العو،ةةع قةةو بنةةا  شةةب ات 

 مف  أعما  عمهيد ال ربال الصرت الصحوال ا ضا ةال والنق . -ال اصة بالبنية العحعية



عةةرض معيشةةة ق ةةات ه ي،ةةعهان بةةه مةةن ال،ةة ان ل  ةةر داسةةو. واأل ةةو مةةن ذلةةا أن عقةةا العمقيةةة ع  
وي رم  ذا العشريع ق رة األرض الم قَقة من     إر،ا  حب عمقا األراضوال وإقةرار الح ةو 

مبالغ ن ير الحصو  عقع عةرا يت البنةا ال و ةو األمةر الةذظ يشة   أحةد الو،ةاس  ال ات بدقع 
المعبعة قو عمقيةة العنميةة الحضةرية. واله ةرة قةو م مقهةا ب،ةي ةال قةلذا  ةان مةن الوا ةب عمةاي  
إم انات األراضو الحضرية الم عقهة عبعةا  لمةا عقةررص ال،يا،ةات الحضةرية ) قةلذا  ةان لقمنةا ب 

حعية  يدة أن ععصت ب فاقة ،ة انية عاليةةال ومنةا ب أ ةرى أن ععصةت ب فاقةة العو ععمعع ببنية ع
 ةةلن عقةةع مةةف   قةةو المنةةا ب المعرضةةة با،ةةعمرار  -،ةة انية من هضةةة ن ةةرا  ل  ورعهةةا الشةةديدة

ل نهيارات األرضية أو لم ا ر الهيضانات(ال قلنه يصبح من ال ور معاقبة م ا األراضو  قو 
و ةو األمةر الةذظ لةو ي ةن أبةدا   -هادة من ذلا الوضةع بصةورة قرديةة عقا الحالة  أو عر هو ل ،ع

ناع ا  عن أعما  قاو بها م ا األراضو قو المواقع العو يمق ونها. وقو  ذص ينهص  حب أ،ا،و 
ينبلو أن ععمعع به  اقة الق اعات الحضرية عن اهحعماهت وا م انيات العو حددعها ال،يا،ات 

 الحضرية.
 
ه  الذين دأبوا  ة   العمقيةة العشةريعية ال ويقةة العةو مةر بهةا ذلةا القةانون عقةع لقد حاو   ؤ  

  صةةت عقةةا الو،ةةاس  وعصةةوير ا عقةةع أنهةةا "ضةةريبة  ديةةدة" أو و انعقةةاد عقةةا اآلليةةات ال ديةةدة
"مصةةادرة لحقةةوب المق يةةة ال اصةةة". ويهةةدت  ةةذا ال،ةةياب إلةةع ققةةب الوضةةع القةةاسو قعقيةةا  قةةو 

هرد ققة بمق ية األراضو وبحب عقدير األ،عار قو ال،ةوب العقاريةة و ةو ويعمف  قو ع -م عمعاعنا
األمر الناعج عن م موعةة مةن اه،ةعفمارات العامةة وال ماعيةة العةو يعحمقهةا داقعةوا الضةراسب. 
ويؤدظ العمقا ال ات لقفروة العامة إلع إعما  نوت من اآلليات الشر،ة العو عهدت إلع إ،عفنا  

و و ما يش     را  دا ما  يحو  عمقية العنمية الحضرية وا عمةار  بعض األراضو وإقصاسهاال
إلةةع م ةةرد منةةعج عقةةارظال وقةةو ذلةةا إن ةةار لحةةب عمةةوو المةةوا نين قةةو اه،ةةعهادة مةةن العناصةةر 

 األ،ا،ية الم ونة لقبنية العحعية الحضرية.
 
عحقيةب العةراب  عنع بعد أ،ا،و آ ر لقانون المدينة بالحا ة إلع إقرار عم  المحقيات بهةدت ي     

والع امةة  بةةين الع  ةةي  الحضةةرظال العشةةريعال وال،يا،ةةات الماليةةة وا دارة وصةةوه  إلةةع إ،ةةبا  
الصةبلة الديمقرا يةة عقةع عمقيةةة صةنع القةرار المحقيةة وربةة  عمقيةة ع  ةي  األراضةو بلعةةداد 
المي انيةةةال ومةةن فةةو إضةةها  الصةةبلة الشةةرعية عقةةع ن ةةاو قةةانونو حضةةرظ  ديةةد عةةرعب   ةةذورص 

م عمع. وقد اعحدت آليات عديدة لعل يد قاعقيةة مشةار ة األقةراد والهيسةات قةو عمقيةة الع  ةي  بال
الحضرظ وا دارةال وذلا عن  ريب عقد  ق،ات اه،عمات العامة و ق،ات المشاوراتال وإنشا  
الم المال وإ را  الدرا،ات المععققة بالبيسة وبلفر ال وارال وعش يع المبةادرات الشةعبية ال اصةة 

عراح قةةوانين حضةةرية  ديةةدةال وقةةوب  ةة  ذلةةا عل يةةد قاعقيةةة المشةةار ة قةةو صةةياية المي انيةةة بةةاق
 العامة لقمدينة.

 
يدعو قانون المدينة إلع إ را  درا،ات عععقب بلفر ال وار وذلةا  حةداث نةوت مةن الع ةورات   

رعب  العو يرى قانون المحقيات أنها ضرورية  عمةا  علييةرات  امةة ورسي،ةة قةو المن قةةال وعة
عقا الدعوة بعو،يع قاعدة منح الموا نين الم،ةاحة ال اقيةة لقمشةار ة قةو عمقيةة صةنع القةرارات 

 ال اصة بالعنمية الحضرية.
 
ير،خ القانون ال ديد أيضا  أ مية إر،ا  الدعاسو لقيةاو ع قةات  ديةدة بةين الدولةةال والق اعةات   

وعمقيةات الةرب  الحضةرظ العةو  ال اصة والعامةال و اصة من     عع ية  عمقيةات المشةار ة
ع رظ دا   إ ار قانونو ،يا،و مالو عو عحديدص بوضوح. و بقةا  لقةانون المدينةة قةلن العمقيةات 
الحضرية العو عشعرا قيها ال فير من ال هةات مةا  ةو إه عحديةدات واضةحة لمنةا ب معينةة قةو 

ة ل ،ةعل   وال،ة نع   دعةوعمفةالمدينة ع ون قو حا ة إلع حدوث العديد مةن العحةوهت بهةاال و



وذلةةا بمنةةلى عةةن القواعةةد العامةةة العةةو عح ةةو المدينةةةال ويم ةةن عنهيةةذ عقةةا العمقيةةات بالععةةاون بةةين 
الم اال والمقيمينال والمنعهعين بلراضيهاال و ذلا الم،عفمرين من الق ات ال ات. وي،مح قانون 

لوقت من قةوانين المحقيةات المدينة بوضع عقا العمقيات قو حي  العنهيذال بيد أنه يع قب قو نهم ا
العو ع،مح بقياو عقا العمقيات أن ععضمن مةا يقةوال البرنةامج األ،ا،ةو لقمن قةة وال  ةة الرسي،ةة 
المحددة لهاال و ذلا برنامج ال دمة اهقعصادية واه عماعية لق، ان والذظ يعلفر مباشرة بالعمقية 

م اورة. وعهدت عقا ا  را ات إلع با ضاقة إلع الدرا،ة ال اصة بلفر العمقية عقع المنا ب ال
مهةةاداة أن عصةةبح عقةةا العمقيةةات م ةةرد إ ةة ب عشةةواسو لحريةةة البنةةا  عحقيقةةا  لمنةةاقع  اصةةةال أو 
عصةةبح م ةةرد عمقيةةات ب،ةةي ة ع ةةرى ل يةةادة قيمةةة العقةةارات وبالعةةالو عصةةبح  ةةاردة ل نشةة ة 

 وال، ان من ذوظ الد   المحدود.
 
م ةةن مدينةةة قةةد أقةةر أيضةةا  الوفةةاسب والو،ةةاس  القانونيةةة العةةو ع  أ يةةرا  ولةةيم آ ةةرا ال قةةلن قةةانون ال  

المحقيات من عع ي  البرامج ال اصة بعن يو حيا ة األرضال وذلا مةن شةلنه أن يضةهو الصةبلة 
الديمقرا ية عقع شرو  اهنعهات باألرض الحضرية وال، نع قيها. وقد ذ ب قانون المدينة إلةع 

  ال ماعو لقو،اس  القانونية العو عن و الحقةوب الد،ةعورية أبعد من ذلا عندما أقر حب اه،عل 
الم هولة قو حالعو العقادو الم ،ب لقمق ية )و و ما يعاد  الحيا ة المعا ،ة أو وضع اليد( وحب 
اهنعهات واه،ةعل   )و ةو صةورة مةن صةور الحيةا ة اهي اريةة العةو ينعهةع بهةا الم،ةعهيد مةدى 

ا  با،ةع داو عقةا الحقةوب الد،ةعورية قةو عن ةيو عمقيةة ا ،ة ان الحياة(ال و،مح ذلةا القةانون أيضة
 العشواسو قو األراضو ال اصة والعامة عقع العوالو.

 
لقد اععرض الرسيم عقع ذلا الق،و ال ات بقانون المدينة والةذظ عنةع بصةياية وفيقةة فالفةة    

ال وذلةا أل،ةةباب عععقةب بحةب اهنعهةةات واهمعيةا   ال ةات با،ةةعل   العقةار قةو أيةةراض ال،ة نع
ا  را  العمهيدظ  1008أيقو /،بعمبر  4وقع الرسيم مع ذلا قو  وقانونيةال وبيسيةال و،يا،ية. 

إلصة ح لوذلةا بعةدما رأى ا عمةات الحشةود النشة ة قةو المنعةدى القةومو  12110المؤقت رقةو 
 ات الحضرظال وقد أقر ذلا ا  را  الحب الش صو )وليم حب اهمعيا  الم قب الم هةو  لق،ةق

العامة قح،ب( قو اهنعهات لهةؤه  الةذين يشةلقون األراضةو العامةة حعةع ذلةا العةاريخ المةذ ور 
أع صال ومنح  ؤه  قو     روت معينة امعيا ا  ي ه  لهةو حةب ا،ةعل   األرض قةو أيةراض 
ال، نع. وقد أقر ا  را  العمهيدظ المؤقت أيضا  بعض ال روت العو عمنح لقمحقيةات الحةب قةو 

منا،ةةبة إلةةع منةةا ب أ ةةرى ععمعةةع ب ةةروت أقضةة . ولةةذلا الايقو األراضةةو العامةةة ييةةر نقةة  شةة
ا  را  أ مية ا عماعية و،يا،ية قصوىال بيد أن ع بيقه يع قب  هود قانونية و،يا،ية وإدارية 
مر  ة من  انب المحقياتال وذلةا لقعهاعة  مةع األوضةات القاسمةة بصةورة قانونيةة م سمةة ع ةون 

 من المصالح اه عماعية والبيسية. معنا،بة مع يير ا
 
يحوظ القانون م موعة من المبادئ العو ععبر بوضوح عن مههةوو المدينةة و  يهيةة الع  ةي     

وا دارة الحضريةال ويضو ذلةا القةانون أيضةا  ،ق،ةقة مةن الو،ةاس  العةو ) مةا يةوحو ا،ةمها( ه 
م،احة  اقية  - ما  و وا ب -قانونعمف  إه  رقا  لقوصو  إلع اللايات المنشودة. ويعرا ذلا ال

ل ةة  وحةةدة محقيةةة لعقريةةر عقةةا اللايةةات وععريههةةا بصةةورة واضةةحةال وذلةةا اععمةةادا  عقةةع عمقيةةة 
ديمقرا ية وعامة. ويمف   القانون قو    ما ذ رناص من قب  "صندوب أدوات" م صت  عما  

ة ل   مدينة يال    الرسي،ال،يا،ات الحضرية المحقية. ويحدد ععريت "المدينة العو نبليها" قو 
مدى الهاعقية العو يع،و بها حشد عقا الو،اس  من عدمه و يهية وضعها قو حية  العنهيةذ. وعععمةد 

ظ ع،ير ذال  ال بيعة العو عمي  عدا   عقا األدوات العو أقر ا القانون وا،عل لهاال و ذلا اهع اص
م عمع المدنو لقمشار ة قو عقا الم،يرة قيه عقع العمقية ال،يا،ية ومدى ع حو  اقة القوى قو ال

من عدمه. وي د  ؤه  المشار ين قو إحةداث عحةوهت قةو المةدن العةو عع ةه نحةو العلقةب عقةع 
الن او الحضرظ الذظ يع،و بو ود  و  اس  من اه،عفنا اتال وألةوان مةن المحابةاةال وصةور مةن 



مةن قبة  قةلن المواققةة عقةع أظ ال،قب والنهب الضارظال بليعهو قةو قةانون المدينةة. و مةا عقمنةا 
إ ةةرا  قةةانونو مةةا  ةةو إه بدايةةةال ولي،ةةت نهايةةة لقعمقيةةة اه عماعيةةة. ويمفةة  عنهيةةذ ذلةةا القةةانون 
وإعمالهال وععميو ع بيب المبادئ العو وردت قيه وا،ع دامها قو إعادة إعمار أراضو األمة عحةد  

ا  ذلةا القةانون األمة  قةو بنةا  ،اقر يمي  ال،نوات األولع من عمر قانون المدينةال ويع و إعمة
 مدن ععمعع بم يد من العد  وال ما  ويي،ر إم انية ذلا.
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 ،يا،ة الحضرية ويير ا من ا  را ات.العامة ال  مة  عما  ال

 رسيم ال مهورية 
 نعقن قرارات ال ون رم الو نو ونصدب عقع القانون اآلعو نصهال

 الهص  األو 
 

 إرشادات عامة
 

ع  بب نصوت  ذا القانون قو عنهيذ ال،يا،ة الحضريةال و و موضوت المواد رقو  المادة األولعال
 من الد،عور الهيدرالو. 811&  811
وحيدةال يعمة   ةذا القةانونال والمعةروت با،ةو قةانون المدينةةال قةو  ة  األحةوا  عقةع عقريةر  ققرة

المعايير ال  مة لعر،يخ الن او العاو ومههوو المصقحة اه عماعية القذان يقننان ا،عل   الفةروة 
 بيسو.الحضرية لصالح النهع العاوال ول هالة األمان والرقا ية لقموا نينال ولقحها  عقع العوا ن ال

 
ي مةن يةرض ال،يا،ةة الحضةرية قةو إضةها  نةوت مةن الن ةاو عقةع عمقيةة العنميةة  المادة الفانيةال

الشةةامقة لقو ةةاست اه عماعيةةة ال اصةةة بالمدينةةة والمق يةةة الحضةةريةال وذلةةا مةةن  ةة   اعبةةات 
 ا رشادات العامة العاليةال

  نعهةةات بةةاألرض  هالةةة الحةةب قةةو العمعةةع بمةةدن م،ةةعدامةال و ةةو مةةا يههةةو عقةةع أنةةه حةةب اه -8
 الحضةةرية وا،ةةعل لهاال وحةةب الحصةةو  عقةةع م،ةة نال والعمعةةع ببيسةةة صةةحية وبنيةةة عحعيةةة 
حضريةال وحب العمعع بمواص ت مريحة وآمنة وحب اهنعهات بال دمات العامةال و ذلا حب 

 العم  والعمعع ب دمات عرقيهية وذلا لصالح األ يا  الحالية والقادمة؛
ديمقرا يةةة عةةن  ريةةب مشةةار ة ال مةةا ير والهيسةةات الممفقةةة إعمةةا  نةةوت مةةن ا دارة ال  -1

ل اقة ق اعات الم عمع قو صةياية مشةروعات و  ة  وبةرامج العنميةة الحضةرية وعنهيةذ ا 
 ومراقبعها؛

إعما  نوت من الععاون بين الح وماتال وق ات األعمةا  ال ةاتال والق اعةات األ ةرى  -1
 لح الم عمع    ؛قو الم عمع وع ري،ه ل دمة عمقية العمدن وذلا لصا

ع  ةةي  عمقيةةة ععميةةر المةةدن وعنميعهةةاال و ةةذلا ع  ةةي  عمقيةةة العو يةةع الم ةةانو لق،ةة ان  -4
وعمقية عو يع األنش ة اهقعصادية لإلدارة المحقية ولقمقا عةة العةو عقةع قةو ن ةاب ،ةق عهاال 
سةة وذلا لعهادظ العشوص الحضرظ المرعب  بالنمو وما ي،ععبع ذلا من اآلفار ال،ةقبية عقةع البي

 وعصحيح ذلا العشوص؛



عةةةوقير  اقةةةة المعةةةدات ال  مةةةة لقنمةةةو الحضةةةارظ ولعنميةةةة الم عمةةةعال وعةةةوقير و،ةةةاس   -5
المواصةة ت وال ةةدمات العامةةة ال اقيةةة لمواقةةاة ا عمامةةات ال،ةة ان وحا ةةاعهوال وع ةةون عقةةا 

 ال دمات معنا،بة قو نهم الوقت مع ال،مات العامة المحقية لقمدينة؛
 ما يقوال ظهادعوالعح و قيهال وذلا لعن يو ا،عل   األراضو  -6

 اه،عل   يير الصحيح لقفروة العقارية قو الحضر؛-أ
منا،ب أو الذظ يهعقر إلةع القياقةة وذلةا قيمةا يععقةب بةاألرض العقارب حاهت اه،عل   يير -ب

 الحضرية؛
ب الةذظ منا،ةالالعق،يو ال  سو ل رضال أو البنا  عقيهةاال أو اه،ةعل   الملةالع قيةه أو ييةر  -ج

 يضر بالبنية العحعية الحضرية؛
عل،يم أنش ة عنموية أو أعما  مةن المم ةن أن عصةبح مرا ة  عحعةاج إلةع و ةود مواصة ت  -د

 ل دمعهاال وذلا دون عبصر بلفر ذلا عقع البنية العحعية المعصقة بها؛
الةذظ احع ا  الفروة العقارية الحضرية بلةرض العةربح مةن بيعهةا قةو الم،ةعقب ال و ةو األمةر  -ص

 يؤدظ إلع ا،عل لها من البا ن أو عدو ا،عل لها عقع ا   ب؛
 عد ور حالة المنا ب الحضرية؛ -و
 ا دياد معدهت العقوث واهنحدار البيسو؛ - 

إحةةداث نةةوت مةةن الع امةة  بةةين األنشةة ة الحضةةرية واألنشةة ة الريهيةةةال مةةع الن ةةر بعةةين  -2
حقيةةةة ولقمقا عةةةة العةةةو عقةةةع قةةةو داسةةةرة اهععبةةةار لقنمةةةو اهقعصةةةادظ اه عمةةةاعو لةةةإلدارة الم

 ،ي رعها؛
إقرار معايير إنعةاج ال،ةقع وال ةدمات المعصةقة بالعو،ةع الحضةرظ ومعةدهت ا،ةعه  ها  -1

بحيث ع ون معنا،بة مع حدود المعدهت ال  مة لقحها  عقع المقومات البيسيةال واه عماعية 
عةةةو عةةةد   عحةةةت ن ةةةاب واهقعصةةةادية لةةةإلدارة المحقيةةةة قةةةو الحضةةةر والمنةةةا ب األ ةةةرى ال

 ،ي رعها؛
 العو يع العاد  لقمصالح واألعبا  العو عنعج عن عمقية العمدين؛ -8

بين األدوات العو ع ةدو ال،يا،ةات اهقعصةادية والماليةة والضةراسب  وقيبإحداث نوت من الع 80
مةةن ناحيةةة وأو ةةه ا نهةةاب العةةاو مةةن ناحيةةة أ ةةرى وذلةةا ل دمةةة أيةةراض العنميةةة الحضةةريةال 

لع إع ا  أولوية ل ،عفمارات العو يعولد عنها رقا ة عامةة قةو الم عمةع وعمعةع  اقةة ووصوه  إ
 قسات الم عمع بفمار ذلا الر ا ؛

 إنعاش اه،عفمارات الح ومية العو ع،ببت قو ارعهات قيمة الفروة العقارية قو الحضر؛88
لفقةةاقوال والعةةاري وال العمةة  عقةةع حمايةةة البيسةةة ال بيعيةةة والبيسةةة المبنيةةةال وحمايةةة العةةراث ا 81

والهنوال وال بيعوال واألفةرظال والحهةا  عقةيهو مةن عوامة  الهنةا  ومحاولةة بعةث روح اهنععةاش 
 قيهو؛
عقةةد  ق،ةةات ا،ةةعمات مشةةعر ة مةةع ال،ةةق ات المحقيةةة وال مةةا ير المهعمةةة بعمقيةةات الععميةةر 81

بيسةة ال بيعيةة أو البيسةة والعنمية واألنش ة العو ربما عحم  قو  ياعها آفارا  ،قبية قد عؤفر عقع ال
 المبنيةال وقد عش     را  عقع راحة ال، ان أو أمانهو؛

عن ةةيو قواعةةد عمقةةا األراضةةو وقواعةةد العمةةدين ال اصةةة بالمنةةا ب العةةو يق نهةةا قسةةات مةةن -84
ال،ة ان مةةن ذوظ الةةد   المحةدودال وذلةةا مةةن  ة   إقةةرار معةةايير  اصةة لقعحةةو  إلةةع المدنيةةةال 

شةةةلقها والبنةةةا  عقيهةةةاال مةةةع الن ةةةر بعةةةين اهععبةةةار إلةةةع الموقةةةت وأ ةةةرى ه،ةةةعل   األرض و
 اه عماعو اهقعصادظ لق، ان والمعايير البيسية؛

العمةة  عقةةع عب،ةةي  العشةةريع ال ةةات بالعق،ةةيو الهرعةةو لةة رضال وال ةةات أيضةةا  با،ةةعل   85
،ةير األرضال وال،عو إلع عي،ةير القواعةد المن مةة لشةل  األرض والبنةا  عقيهةا وصةوه  إلةع عي

ال،ةةبي   حةةداث ان هةةاض قةةو الع ةةاليت عقابقةةه  يةةادة قةةو المعةةروض مةةن األراضةةو والوحةةدات 
 ال، نية؛



إقرار قاعدة من الم،اواة قو الشرو  المهروضة عقع  اقة العم   ،ةوا   ةانوا منعمةين إلةع 86
ب ةة الق ات العاو أو ال اتال والذين يشار ون قو دقع م،ةيرة العنميةة والععميةر واألنشة ة المرع

 بعمقية العمدين والعو ععم  من أ   الصالح اه عماعو العاو؛
 

 المادة الفالفةال
يةةد   قةةو منةةا  ا عصةةات الح ومةةة الهيدراليةةة مةةا يقةةو ذ ةةرصال وذلةةا با ضةةاقة إلةةع العديةةد مةةن 

 اه عصاصات والم،سوليات األ رى المععققة بال،يا،ة الحضريةال
 ن الحضرظ؛إقرار عشريع  ات بالمعايير العامة لققانو-8
إقةةرار عشةةريع يحةةدد معةةايير الععةةاون بةةين الح ومةةة الهيدراليةةةال والوهيةةاتال والحةةو الهيةةدرالوال -1

والمحقياتال وذلا قيما يععقةب بال،يا،ةة الحضةريةال مةع الن ةر بعةين اهععبةار إلةع عةوا ن عمقيةة 
 العنمية والرقا ة الناع ة عنها وذلا عقع الم،عوى القومو؛

بعع يةة  بةةرامج عشةةييد الم،ةةا نال وعح،ةةين  ةةروت ا ،ةة انال وشةةب ات العمةة  عقةةع المبةةادرة -1
 الصرت الصحو الرسي،يةال وذلا بالععاون مع الوهيات الم عقهةال والحو الهيدرالو والمحقيات؛

وضع إرشةادات عامةة لقعنميةة الحضةريةال بمةا قةو ذلةا عمقيةات ا ،ة انال وشةب ات الصةرت -4
 الصحو الرسي،يةال وو،اس  النق  الحضرية؛

إعةةداد   ةة  و نيةةة وإققيميةةة والعمةة  عقةةع عنهيةةذ اال وذلةةا لعن ةةيو مشةةاريع العنميةةة والععميةةر -5
 ال اصة بالمقا عات وعقا المععققة بالعنمية اهقعصادية واه عماعية.

 
 
 

 الهص  الفانو
 أدوات ال،يا،ة الحضرية

 الق،و األو  
 األدوات بصهة عامة

 المادة الرابعة 
  ر ا ويير ا عحقيقا  أليراض  ذا القانونالع ،ع دو األدوات العالو ذ

 
إعةةداد   ةة  قوميةةة وإققيميةةة و  ةة  أ ةةرى عقةةع م،ةةعوى الدولةةةال وذلةةا لعن ةةيو مشةةروعات -8

 العنمية ال اصة بالمقا عاتال وعقا المععققة بالعنمية اهقعصادية واه عماعية؛
 
ا ب الع مةةع ع  ةةي  المنةةا ب الحضةةرية المرعب ةةة بالعاصةةمةال والم عمعةةات الحضةةرية ومنةة-1
 ققيمية الصليرة؛ا 
 
 إعداد     عقع م،عوى ا دارة المحقيةال والعر ي  بو ه  ات عقع ما يقو ذ رصال-1
 إعداد   ة رسي،ة؛ -أ 
 عن يو العق،يمات الهرعية ل راضوال و يهية ا،عل   األراضو وشلقها؛ -ب
 عحديد الح او البيسو لقمدن؛ -ج
 ؛وضع   ة عصقح لعدة أعواو قادمة -د 
 إ را  عن يمات قيما يععقب بالمي انية وإعداد مي انية ،نوية؛  -ص
 إدارة ال  ة ال اصة بالمي انية بصورة  ماعية؛ -و
 إعداد    ال وصياية برامجال وعصميو مشروعات ل   ق ات عقع حدة؛ - 
 إعداد     عنموية ع عنع بال انب اهقعصادظ واه عماعو؛ -ح
 



 دارات العامة لقضراسبالدور المؤ،،ات المالية وا  -4
 قرض ضراسب عقع العقارات واألراضو الحضرية؛ -أ
 عحصي  ر،وو ن ير إد ا  أظ نوت من العح،ينات عقع الفروة العقارية؛ -ب
 اعبات ،يا،ة منح الحواق  المالية وا عانات وذلا من   انة الدولة؛ -ج
 
 دور المؤ،،ات القانونية وال،يا،يةال -5
 ال اصة بل را ات الع صيت؛ إعما  العن يمات -أ
 إدارة القواعد ال اصة بحقوب المرور وال وار؛ -ب
 وضع الحدود ا دارية؛ -ج
 ع  ي  المبانو أو الفروة العقارية قو الحضر بصورة عامة؛ -د
 ععيين المحميات ال بيعية؛ -ص
 عل،يم منا ب ذات أ مية ا عماعية  اصة؛ -و
 ض؛منح اهمعيا  ال ات با،عل   األر - 
 منح اهمعيا  ال ات با،عل   العقارات أليراض ال، نع؛ -ح
 الهرض ال برظ لمبدأ ا،عل   األرض بلظ صورة من الصورال أو عق،يمهاال أو البنا  عقيها؛ - 
وضةةع قواعةةد  اصةةة بمبةةدأ العقةةادو الم ،ةةب لقمق يةةة )وضةةع اليةةد( وذلةةا قيمةةا يععقةةب بةةالفروة  -ا

 العقارية الحضرية؛
 المالا قو ال، ح؛ عقرير أحقية - 
 عن يو القواعد ال اصة بحب الشهعة؛ -و
 إصدار شهادات بر،وو لقبنا  قوب األرضال أو لعليير نوعية النشا ؛ -ن
 العنا   عن عرا يت البنا ؛ -م
 القياو بعمقيات الععمير وذلا من     الم موعات العقارية ال برى؛ -ت
 ال اصة بمق ية األرض؛ ةعن يو القاعد-ت
و العون الهنو والمشورة القانونية بالم ان لقم عمعات وال ماعات العو ه عح ع با عماو عقدي-ت
  بير؛
 إ را  ا،عهعا ات ومشاورات عامة؛-ب
 
إعةداد العقةةارير ال اصةةة بةةاألفر البيسةةو لقمشةةروعاتال وعقةةا ال اصةةة بةةلفر البنةةا  عقةةع ال ةةوار -6

 وذلا قب  البد  قو عنهيذ مشروعات الععمير.
و،اس  العو ورد ذ ر ا قو  ذا المقا  لعشريع  اتال مع مراعاة أن ي ون منصوصا  ع ضع ال-أ

 عقيه قو  ذا القانون.
قةةو حالةةة عنهيةةذ بةةرامج ومشةةروعات لإل،ةة ان عح ةةع با عمةةاو ا عمةةاعو  بيةةر وععبنةةع  يسةةات -ب

ح ومية م،سولية ع وير ا وعنهيذ ا قو من قة معينةة عقةع و ةه ال صةوتال قلنةه يم ةن الععاقةد 
    ماعو لقعمعع باهمعيا  ال ات بحب ا،عل   الفروة العقارية العامة.بش 
ي ب أن ع ضع األدوات العو  رى ذ ر ا والدعوة إلع إنهاذ ا قةو  ةذا المقةا  والعةو ععةولع -1

م،سولية ا نهاب عقيهةا صةناديب المحقيةات لرقابةة ا عماعيةةال وبةذلا نضةمن مشةار ة  اقةة قسةات 
 ات م عقهةال وحر اتال و يسات قو عقا الم،يرة.الم عمع المدنو من م عمع

 
 

 الق،و الفانو
 العق،يو الهرعو ل رضال والبنا  عقيهاال أو ا،عل لها  بريل  

 



ال يحدد قانون المحقيات ال ات والمعمو  به قو المنا ب العو عد   ضمن ن اب  المادة ال ام،ة
قيهاال واه،عل   ال برظ ل راضو ال  ة الرسي،ية القواعد المن مة لعق،يو األراضوال والبنا  ع

الهضا ال واألراضو الحضرية ال ارظ ا،ةعل لها أو عقةا العةو لةو يةعو ا،ةعل لها عقةع ا  ة ب. 
 ويقرر ذلا القانون الشرو  ال اصة بعنهيذ اهلع امات المشار إليها آنها  والمواعيد النهاسية لذلا.

 عععبر األرض العقارية عحت اه،عل   قو حالةال-8
إذا  ةةان معةةد  اه،ةةعل   أقةة  مةةن الحةةد األدنةةع المنصةةوت عقيةةه قةةو ال  ةةة الرسي،ةةية أو -أ

 العشريعات ذات الصقة؛
 )معارضة(.-ب
 
ع  ةةر ا دارة المحقيةةة المالةةا بضةةرورة اهنصةةيات لقمع قبةةات والشةةرو  المنصةةوت عقيهةةاال -1

 وي ب ع، ي  ا   ار قو الم عب العاو لعوفيب المق ية العقارية.
 
 ون ش   الععام  مع ا   ار  العالوالي -1
يبعث ا   ار مو ت من ا دارة المحقية الم عصة لمالا األرضال أو ألظ شة ت منةو  بةه -أ

 م،سولية ا دارة وذلا إذا  ان المالا شر ة؛
ي  ر المالا عن  ريب ا ع ن إذا قشقت ف ث محاوهت    ارص باأل،قوب المةذ ور آنهةا  -ب

 قو البند )أ(؛
 
 ه يم ن أن ع ون المواعيد النهاسية المشار إليها آنها  قو المعن األولو لققانون أق  منال-4
عاو واحد يبدأ مةن لح ةة ا   ةارال وذلةا  ع ةا  مهقةة  اقيةة لع،ة ي  المشةروت لةدى ال هةة -أ

 المحقية الم عصة؛
 البنا ؛عامان يبدأن من لح ة المواققة عقع المشروتال وذلا لقبد  قو عنهيذ الععمير و-ب
 
أما قو حالة مشروعات الععمير العو يعو عنهيذ ا عقع ن اب وا،عال يد   ضمن ،ق ة القانون -5

المحقو ال ةات المشةار إليةه آنهةا  قةو صةدر القةانون الةدعوة إلةع إنهةا  بعةض مراحة  المشةروت 
عميةر وذلا قو بعض الحاهت اه،عفناسية ضمانا  لعل يد أن المواققةة  ةا ت لمشةروت العنميةة والع

.    
 
 

وذلا بعةد انعهةا  -يحو  انعقا  المق ية ،وا  حدث أفنا  الحياة أو بعد وقاة المالاالمادة ال،اد،ةال 
اهلع امات ال اصةة بالعق،ةيوال والبنةا ال أو اه،ةعل   المنصةوت عقيهةا  -المدة المحددة لإل  ار

ن أظ ععةةارض مةةع قةةو المةةادة ال ام،ةةة مةةن  ةةذا القةةانون إلةةع الشةة ت المعنةةا   لةةهال وذلةةا بةةدو
 المواعيد النهاسية المحددة.

 
 

 الق،و الفالث
  الضراسب المعصاعدة المهروضة عقع الفروة العقارية

 
ال قةةو حالةةة عةةدو اهلعةة او بالشةةرو  والمواعيةةد النهاسيةةة المقةةررة قةةو بدايةةة المةةعن المةةادة ال،ةةابعة 

عبةات ال  ةوات المقةررة قةو القانونو ال ات بالمادة ال ام،ة من  ذا القانونال أو قو حالة عدو ا
البند ال امم من المادة ال ام،ة من  ذا القانونال عهرض ال،ق ة المحقية مةا عةراص مةن الضةراسب 
عقع األرض الحضرية ،وا   انت  الية أو عقيها مبةانوال وععصةاعد عقةا الضةراسب مةع مةرور 

 ال منال وذلا من      يادة معد  الضريبة ل    مم ،نوات مععاقبة.



القانون ال ات المشار إليه آنهةا  قةو صةدر الهقةرة ال ام،ةة مةن  ةذا القةانون قيمةة ال،ةعر  يحدد-أ
الضةةريبو الةةذظ يةةعو ع بيقةةه ،ةةنويا  بحيةةث ه ي يةةد عةةن ضةةعت القيمةةة المنصةةوت عقيهةةا لق،ةةنة 

 %  حد أقصع. 50   ال،ابقةال وه عععدى عقا ال يادة معد 
  أو اه،ةعل   المنصةوت عقيهةا  ة    مةم قو حالة عدو اهلع او بشرو  العق،يوال والبنةا-ب

،نواتال عهرض ال،ةق ات المحقيةة الضةراسب بحةد ا األقصةع إلةع أن يةعو الوقةا  بةذلا اهلعة اوال 
 وذلا ضمانا  لحقوب اهمعيا  المنصوت عقيها قو المادة الفامنة من  ذا القانون.

منصوت عقيها قو  ذص يح ر منح أظ امعيا   ات با عها  من دقع الضراسب المعصاعدة ال-ج
 الهقرة.

 
 الق،و الرابع

   الع صيت عن  ريب الدقع قو ال،ندات
 

إذا لةةو يقعةة و المالةةا قةةو  ةة    مةةم ،ةةنوات مةةن قةةرض الضةةراسب المعصةةاعدة المةةادة الفامنةةةال 
بنصوت العق،يو والبنا  أو اه،عل  ال ينعق  الع صيت لق،ةق ة المحقيةة عةن  ريةب الةدقع قةو 

 ،ندات الدين العاو.
ي ب أن ع ون ،ندات الدين العاو قد حصقت من قب  عقع مواققة الم قةم الهيةدرالو ويةعو دقةع -أ

قيمعها     مدة عشر ،نوات عقةع أق،ةا  ،ةنوية مع،ةاوية ومععاقبةةال وع ةون مضةمونة بالقيمةة 
 الهعقية لقععويض ومعدهت الهاسدة القانونية المقررة ب،عة قو الماسة ل   عاو.

 لقععويضال القيمة الهعقية-ب
عع م القيمة األ،ا،ية لح،اب الضراسب المعصاعدة المهروضة عقع األرض الحضرية ،وا  -8

 انت قضا  أو عقيها مبانال مع  صو م موت المبالغ النهاسية المعضمنةال وذلةا بح،ةب األعمةا  
يه قو العو أن  عها الح ومة قو المن قة العو عقع قيها األرضال وبعد نهاذ مدة ا   ار المشار إل

 البند )ب( من المادة ال ام،ة من  ذا القانون؛
 
 ه عح،ب معدهت األرباح المعوقعة وال ،اسر والهواسد الععويضية.-1
 
 يح ر ا،ع داو ال،ندات المذ ورة قو  ذص المادة قو دقع الضراسب.-1
 
عن  مم عبادر ال،ق ة المحقية إلع ا،عل   األرض اه،عل   األمف  قو     مدة ه ع يد -4

 ،نوات عبدأ من اليوو الذظ آلت قيه مق ية األرض إلع ال،ق ات العامة.
 
عمنح الح ومة مباشرة حب ا،عل   األرض عن  ريب العنا   أو نق  اهمعيا  إلع الليرال مع -5

 مراعاة أن يعو ذلا عن  ريب الم اد العاو.
 
رة قةو البنةد ال ةامم مةن ي ضع ال رت الذظ آلت إليه مق ية األرض قو    الشةرو  المقةر-6

 ذص المادة لةنهم اهلع امةات ال اصةة بالعق،ةيو والبنةا  واه،ةعل   المنصةوت عقيهةا قةو المةادة 
 ال ام،ة من  ذا القانون.

 
 الق،و ال امم

  حقوب اهنعهات والعقادو الم ،ب لقمق ية المقررة ه،عل   الفروة العقارية الحضرية
 

حاس  لمق ية ق عة أرض قو الحضر أو مبنع عص  م،احعه إلع ي ون لقش ت الالمادة العا،عةال 
ماسعين و م،ين معرا  مربعا  لمدة  مةم ،ةنوات مععاليةة بة  منةا تال والةذظ ي،ةع دو ذلةا العقةار 



 قامعه أو  قامة عاسقعهال أن يقر مق يعه لذلا العقار  الما لو ي ن مال ا  ألظ أرض أو عقار آ ةر 
 قو الحضر.

  ية إلع الر   أو المرأة أو    ماال ،وا   انا مع و ين أو ه.ينعق  ،ند المق-أ
 ه ي و  ع ديد الحقوب الممنوحة بمو ب  ذص المادة لنهم الحاس  أل فر من مرة واحدة.-ب
ن قو العمعع ب ام  حقوب الحيا ة العةو  انةت مقةررة لمةورفيهو  المةا وي،عمر الورفة الشرعي-ج

 الذظ ورفوص قيهال وذلا إعماه  لنصوت  ذص المادة.  انوا مقيمين قو العقار قو الوقت
ع ون األراضو الحضرية العو ع يد م،احعها عةن مةاسعين و م،ةين معةرا  مربعةا  المادة العاشرةال 

والعو يشةلقها ،ة ان مةن ذوظ الةد   المةن هض لمةدة  مةم ،ةنوات مععاليةة بة  منةا تال بحيةث 
اس  عقةع حةدةال قابقةة لع بيةب مبةدأ العقةادو ي ون من الم،عحي  عحديد األرض العةو يشةلقها  ة  حة

الم ،ب لقمق ية عقيها بصورة  ماعيةال  المةا لةو ي ةن ال،ة ان الحةاس ون لعقةا األراضةو م  ةا  
 ألظ عقار آ ر ،وا  قو الريت أو قو الحضر.

ي ون لقمالا أن يضيت لمدة حيا عه مدة حيا ة العقارات الممقو ة أل، قه  الما  انةت الصةقة -أ
 ل قيهماال وذلا وصوه  إلع ح،اب المدة ال منية العو قررعها  ذص المادة. م،عمرة

ي ون لققاضو أن يحدد األش ات الذين يعضمنهو مبةدأ العقةادو الم ،ةب لمق يةة العقةارات قةو -ب
الحضر والذظ يعو ع بيقه بش    ماعوال وذلا عن  ريب إصةدار ح ةو يم ةن ا،ةع دامه  ح ةة 

 ب ،ندات المق ية العقارية. فبات المق ية قو م عب عوفي
ي صت القاضو قو ح مه ق عة من األرض ل   حاس  عقع حدة بحيث ع ون م،اوية لقق ع -ج

األ ةرى الم صصةةة لبقيةة الحةةاس ينال وبلةض الن ةةر عةن ح ةةو ق عةة األرض العةةو يشةلقها  ةة  
قيه  حاس  عقع حدةال إه قو حالة و ود اعهاب م عوب ومشعرا بين أ فر من وهية وي ون مقررا  

 ع صيت أنصبة م عقهة لقحاس ين.
ع ون ال،ق ة المشعر ة أل فر من وهية يير قابقة ل نق،او وه يم ةن إنهاسهةا إه إذا قةرر ذلةا -د

فقفةةو أعضةةاسها عقةةع األقةة ال وذلةةا قةةو حالةةة عنهيةةذ عمقيةةة العمةةدين والععميةةر بعةةد عل،ةةيم ال،ةةق ة 
 المشعر ة.

المشةةعر ة ال اصةةة بليقبيةةة أصةةوات أعضةةا  ال،ةةق ة  عحةةدد القةةرارات المععققةةة بةةلدارة ال،ةةق ة-ص
المشةةعر ة الحاضةةرينال وذلةةا يع قةةب مةةن األعضةةا  اآل ةةرين اهمعفةةا  لققةةراراتال ،ةةوا   ةةانوا 

 مواققين عقيها أو ه أو  انوا ياسبين عن محضر اه عمات.
 

عةو عقةاو ال ععوقت  اقةة األعمةا  والقضةايا واهلعما،ةات وعصةرقات الحيةا ة الالمادة الحادية عشر
ب صوت العقارات ال اضعة لمبدأ العقادو الم ،ب لقمق يةال  الما  انت دعةوى العقةادو الم ،ةب 

 ال اصة باألرض الحضرية معققة ولو يعو اع اذ أظ عصرت بشلنها. 
 

اليد   ضةةمن األ ةةرات الشةةرعية المصةةرح لهةةا بلقامةةة دعةةوى بشةةلن ع بيةةب المةةادة الفانيةةة عشةةر
 ض الحضرية ما يقو ذ رصالالعقادو الم ،ب لمق ية األر

 الحاس  ل رضال ،وا   ان قردا ال أو  ماعةال أو نا  حيا ة األرض ل،بب عارض؛-أ
 الحاس ين ل رض قو حالة الحيا ة المشعر ة؛-ب
القةةاسمين باألعمةةا  بةةده  مةةن الحةةاس ين األصةةقيينال وذلةةا بةةلن ي ونةةوا مةةف    ماعةةة مةةن أقةةراد -ج

شرعية قانونيةال وذلا  الما  انت مهوضةة بوضةوح مةن الم عمع قامت عقع أصو  ،قيمة ولها 
  انب  ؤه  الذين عمفقهو لحيا ة األرض.

عع قب الدعوى ال اصة بلر،ةا  العقةادو الم ،ةب لمق يةة األرض الحضةارية عةد    مةن  انةب -د
 الناسب العاو.

المحةةا و  يعمعةةع مقةةيو الةةدعوى ب اقةةة الع،ةةهي ت والم،ةةاعدات القانونيةةة الم انيةةة العةةو عقةةدمها-ص
 والم اعب ال اصة بع، ي  ،ندات المق ية العقارية.

 



ال يم ةن إقامةة دعةوى العقةادو الم ،ةب لمق يةة األرض الحضةرية  ل،ةقوب مةن المادة الفالفة عشر
أ،اليب الدقات الذظ يهدت إلع الحصو  عقع ح و ي ون بمفابة ،ند صحيح و،قيو لقمق يةة يم ةن 

  ية العقارية.ع، يقه قو م عب العوفيب ال ات بالمق
 

ال يعمفةة  األمةةر ا  راسةةو المعبةةع قةةو حالةةة العقةةادو الم ،ةةب لقمق يةةة العقاريةةة المةةادة الرابعةةة عشةةر
 الحضرية قو رقع دعوى م،عع قة أماو المحا و.

 
 الق،و ال،ادم

 ال ات بمنح اهمعيا ات ال اصة با،عل   المق ية العقارية أليراض ال، نع
 

 (المادة ال ام،ة عشرال )معارضة
 المادة ال،اد،ة عشرال )معارضة(
 المادة ال،ابعة عشرال )معارضة(
 المادة الفامنة عشرال )معارضة(
 المادة العا،عة عشرال )معارضة(

 المادة العشرونال )معارضة(
 
 الق،و ال،ابع 

 ال ات بحقوب ال، ح
ي ةةو  مالةةا األرض الحضةةرية لقليةةر حةةب ا،ةةعل   ،ةة ح األرض المةةادة الواحةةدة والعشةةرونال 

قو ة لهال وذلا لمدة محددة أو يير محددةال ومن     ح ة م، قة قو الم عب العةاو لعوفيةب المم
 المق ية العقارية.

يشةةةم  حةةةب ال،ةةة ح الحةةةب ال ةةةات با،ةةةعل   األرضال والعربةةةةال والهةةةرا  المحةةةي  ال ةةةات -أ
بةةاألرضال وذلةةا عقةةع الصةةورة المقةةررة قةةو العقةةد ال ةةات بةةذلا مةةع مراعةةاة العشةةريع ال ةةات 

 الفروة العقارية الحضرية. با،عل  
 يم ن منح حقوب ا،عل   ال، ح بالم ان أو ن ير مقاب .-ب
ي ون الش ت المعمعةع بحقةوب ال،ة ح م،ةسوه  م،ةسولية  امقةة عةن دقةع الر،ةوو والضةراسب -ج

المهروضة عقةع األرضال وي ةون أيضةا  قةاب   ل ضة  ت بالم،ةسولية العةو ععحةدد ح،ةب الن،ةبة 
رض مع دقع  اقة الر،وو والضراسب المهروضة ن ير منح اهمعيا  ال ات العو يشلقها من األ

 باهنعهات بال، حال وذلا ما لو يرد نصا    قا  لذلا قو العقد ال ات باهمعيا .
ي و  العنا   عن حةب ا،ةعل   ال،ة ح لقليةرال وذلةا مةع مراعةاة الشةرو  الةواردة قةو العقةد -د

 الم عت.
  ، ح األرضال بم رد وقةاة الشة ت المعمعةع بحةب ا،ةعل   عحو  الحقوب ال اصة با،عل -ص

 ، ح األرضال إلع ورفعه.
 
ال قو حالة العنا   عةن األرضال أو حةب ال،ة ح لقليةرال ي ةون لقشة ت المادة الفانية والعشرون 

المعمعع بحقوب ال، ح ولقمالا عقع العوالو حب اهمعيةا ال عقةع أ،ةام مةن الشةرو  المع،ةاويةال 
 و من اللير.لقبو  العرض المقد

 
 ال ع نهع حقوب ال، حالالمادة الفالفة والعشرون

 بانقضا  الميعاد النهاسو المحدد لذلا؛-أ
با  هاب قو اهلع او بالشرو  الععاقدية العو يض قع بم،سولية عنهيذ ا الش ت المعمعع بحب -ب

 ال، ح.



 
ه ال امقةةة عقةةع ال ي،ةةعرد المالةةا بم ةةرد إنهةةا  حقةةوب ال،ةة ح ،ةةي رعالمةةادة الرابعةةة والعشةةرون

األرضال وعقع المراقب وا ص حات العو أ ريت عقةع األرض بةدون أدنةع م،ةسولية عةن دقةع 
 أظ نوت من الععويضاتال ما لو يرد نصا    قا  لذلا قو العقد الم عت.

قب  انقضا  الموعد النهاسو لقعقدال ع نهع حقوب ال، ح إذا قاو الش ت المعمعةع بحقةوب ال،ة ح -أ
 قو أظ أيراض أ رى يير عقا األيراض المحددة ه،عل لها قو العقد. با،عل   األرض

ع ،   ا  ةرا ات ال اصةة بلنهةا  حقةوب ا،ةعل   ال،ة ح قةو م عةب عوفيةب ،ةندات المق يةة -ب
 العقارية.

 
 
 
 

 الق،و الفامن
 حب الشهعة

 
يع و حب الشهعة لق،ق ة المحقيةة امعيةا ا   اصةا  قيمةا يععقةب بشةرا  المادة ال ام،ة والعشرونال 

العقارات قو الحضر المعروضة لقعنا   ب،عر الع قهة قيما بين األ رات ال اصة العو لها الحب 
 قو ذلا  نعي ة لق وار.

ا يقرر القانون المحقو المععمد قو أ،ا،ه عقع ال  ة الرسي،ية العامةة المنةا ب العةو ي بةب قيهة-أ
حب الشهعةال ويحدد  ذلا مدة ا عما  والعنهيةذال والعةو ه ي ةب أه عععةدى مةدة ال مةم ،ةنواتال 

 والقابقة لقع ديد بعد عاو واحد من بد  الهعرة األولع لإلعما  والعنهيذ.
ي،عقر حب الشهعة     الهعرة األولع لإلعما  والعنهيذ وعقةع الشة   المقةرر قةو الهقةرة )أ(ال -ب

 عن عدد العنا هت العو عمت بشلن األرض موضع العنا  . وذلا بلض الن ر
 

ال ي ون ممار،ة حب الشهعة عبعا  لحا ةة الح ومةة ألراضةو  ديةدة مةن المادة ال،اد،ة والعشرون
 أ  ال

 عن يو القواعد العو عح و مق ية األرض؛-أ
 عنهيذ البرامج والمشروعات ال اصة ببنا  م،ا ن ع دو شراسح عديدة من الم عمع؛-ب
 عوقير احعيا و  اقو من األراضو الحضرية؛-ج
 عن يو العو،ع العمرانو قو الحضر وعو يهه بصورة ،قيمة؛-د
 يرم القبنات األولع لقم عمع الحضرظ والعم  عقع ع هي ص ب اقة المقومات؛-ص
  قب منا ب عرقيهية والعم  عقع  يادة الم،احات ال ضرا ؛-و
أو حماية المنا ب األ رى العو لها أ مية مةن ناحيةة   قب أحيا  ع ون بمفابة محميات  بيعية- 

 الحها  عقع البيسة؛
 حماية المنا ب العو لها أ مية عاري ية أو فقاقية أو عقا العو لها أ مية  بيعية؛-ح
 )معارضة(-ا

ققرة وحيدةال يضو القانون المحقو الوارد ذ رص قو ال، ر )أ( من المادة ال ام،ةة والعشةرين مةن 
ذ ةةر ل ةة  من قةةة ي  بةةب عقيهةةا حةةب الشةةهعة ع بيقةةا  لواحةةد أو افنةةين مةةن األيةةراض  ةةذا القةةانون 

 الموضحة قو  ذص المادة.
 

ع،ةع يع  لاال يهصح المالا عن نيعه قو العنا   عن مق يعه العقارية وبذالمادة ال،ابعة والعشرون
و شةةرا  ال،ةةق ات المحقيةةةال قةةو  ةة   مةةدة ه عع ةةاو  ،ةةعين يومةةا ال أن عوضةةح  عابةةة  ريبعهةةا قةة

 األرض.



يقحب ا   ار المذ ور قو صدر المادة باقعراح الشرا  الذظ عقدو به  رت آ ر والموقةع منةه -أ
 لبيان ريبعه قو شرا  األرضال والموضح قيه شرو  الشرا  وقعرة الص حية.

عنشر ال،ق ة المحقية قو  ريدة ر،مية وقو واحدة عقع األق  أو افنعين من ال راسد ا ققيمية -ب
،عة اهنعشار صةورة ر،ةمية مةن ا   ةار المقةدو  بقةا  لقشةرو  المةذ ورة قةو صةدر المةادةال وا

 وععقن أيضا  عن ريبعها قو شرا  العقار  بقا  لقشرو  المقدمة قو  ذا العرض.
يحب لقمالا بم رد انقضا  الميعاد النهاسو المذ ور قو صدر المادة والذظ لو عهصح ال،ق ات -ج

بعهةةا قةةو شةةرا  األرض أن يقةةوو بالعنةةا   عةةن األرض ألظ  ةةرت آ ةةر المحقيةةة   لةةه عةةن ري
 بنهم الشرو  الواردة قو العرض.

يقدو المالا لق،ةق ات المحقيةة  ة   ف فةين يومةا  ن،ة ة مةن ح ةة العنةا   عةن األرض وذلةا -د
 بم رد إعماو عمقية البيع أل رات أ رى.

عةن الشةرو  الةوارد ذ ر ةا قةو العةرض ه يعمعع العنا   الذظ عو  بقا  لشرو  أ رى ع عقت -ص
 المقدو بالحقوب ال امقة العو يعمعع بها العنا   الذظ عو عقع الو ه الصحيح.

إذا حدفت الهرضةيات الةواردة قةو ال،ة ر )ص(ال يحةب لق،ةق ة المحقيةة قةو  ةذص الحالةة أن عل ةذ -و
أو بالقيمةةة  األرض بالقيمةةة األ،ا،ةةية المقةةدرة لقضةةراسب المهروضةةة عقةةع العقةةارات الحضةةريةال

 الواردة قو العرض المقدو إذا  انت أق .
 

 الق،و العا،ع
  منح اهمعيا ات ال اصة بالبنا  ن ير مقاب 

 
ي و  لق  ة الرسي،ة أن عقر بعض المنةا ب العةو يم ةن قيهةا ممار،ةة المادة الفامنة والعشرونال 

 اب  يدقعه المنعهع.حب البنا  والععقية قوب المن،وب المقرر لقدور األرضوال وذلا ن ير مق
ع بيقا  أليةراض  ةذا القةانونال ي ةون من،ةوب من قةة الةدور األرضةو معمةف   قةو الع قةة بةين -أ

 المن قة المبنية وح و األرض.
ي و  لق  ة الرسي،ة أن عقر لقن اب الحضرظ بل مقه من،وبا  موحدا  لمن قة الةدور األرضةو -ب

 ى دا   الن اب الحضرظ.األ،ا،ية أو من،وبا  ي عقت من من قة إلع أ ر
عحدد ال  ة الرسي،ة الحدود القصةوى العةو يم ةن الوصةو  إليهةا عنةد عشةييد الةدور األرضةو -ج

 األ،ا،وال مع مراعاة العنا،ب بين البنية العحعية الحالية وال فاقة المعوقع حدوفها قو    من قة.
 

العةو ي ةو  قيهةا ال،ةماح  ي و  لق  ة الرسي،ة عقرير بعةض المنةا بالمادة العا،عة والعشرونال 
بعليير النشا  المععقب با،عل   األرضال وذلا عن  ريب نشا  آ ر يعقدو به المنعهع ه،ةعل   

 األرض.
 

يقةةرر القةةانون المحقةةو ال ةةات الشةةرو  العةةو ي ةةب مراعاعهةةا لقحصةةو  عقةةع المةةادة الف فةةونال 
ا  ال ةات بعلييةر النشةا  اهمعيا  ال ات بحب البنا  قةوب األرض ن يةر مقابة ال و ةذلا اهمعية

 الم صت ه،عل   األرضال
 الصيلة الصحيحة لح،اب الر،وو؛-أ
 الحاهت العو يم ن إعهاسها من دقع الر،وو ال اصة بالحصو  عقع اهمعيا ؛-ب
 النشا  المماف  الذظ يعقدو به الم،عهيد لعليير النشا  األصقو ل رض.-ج
 

د العو عولدت عن مةنح اهمعيةا ات ال اصةة بحةب البنةا  ع  رم الموارالمادة الواحدة والف فونال  
ن ير مقاب  وعن العليير قو النشا  ال ات با،عل   األرض ل دمةة األيةراض الةوارد ذ ر ةا 

 ن من  ذا القانون.يقو ال، ور من )أ( إلع )ا( من المادة ال،اد،ة والعشر
 



 الق،و العاشر
  هة ال ات بالعمقيات الحضرية العو ععوه ا أ فر من

 
ي ةةو  لققةةانون المحقةةو ال ةةات والةةذظ يةةرع ن قةةو أ،ا،ةةه إلةةع ال  ةةة المةةادة الفانيةةة والف فةةونال 

 الرسي،ة أن يحدد المن قة العو ع  رى قيها عمقيات الععمير العو ععوه ا أ فر من  هة.
 
ععمف  العمقيات الحضرية العو ععوه ا أ فر من  هة قو م موت العةدا  ت وا  ةرا ات العةو -أ

عن،قها ال،ق ات المحقيةة بالععةاون مةع المة اال وال،ة ان المقيمةينال والقةاسمين بلنشة ة ه،ةعل   
األرض بش   داسوال والم،عفمرين مةن الق ةات ال ةاتال وذلةا بهةدت إ ةرا  عحةوهت قةو البنيةة 

 الحضريةال وإحداث عح،ينات ا عماعيةال و نو قواسد بيسية قو من قة معينة.
 
 ة العو ععوه ا أ فر من  هة أن عشم الي و  لقعمقيات الحضري-ب
إ را  ععدي ت  اصة بالمعدهت وال صاست المععققة بالعق،يو الهرعو ل رضال وا،عل لها -8

وشلقهاال و ذلا العلييرات العةو حةدفت قةو معةايير البنةا ال مةع مراعةاة العةلفيرات البيسيةة الناع ةة 
 عنهو؛

 أو العو،ع وذلا بما ه يعناقع مع العشريع الحالو. عن يو القواعد المن مة لقبنا ال أو ا ص حال-1
 

يشم  القانون ال ات الذظ يقر إ را  العمقيات الحضةرية العةو ععوه ةا المادة الفالفة والف فونال 
 أ فر من  هة ال  ة الموضوعة لعنهيذ عقا العمقيات والعو ي ب أن عشعم   حد أدنع عقعال

 لعمقيات؛عحديد لقمن قة العو ع رى قيها عقا ا-أ
 ععيين البرنامج األ،ا،و الموضوت لشل  عقا المن قة؛-ب
ععيين البرنامج المر،وو أل    دمة ال، ان الذين يعلفرون مباشةرة بعقةا العمقيةات وذلةا مةن -ج

 الناحية اهقعصادية والناحية اه عماعية؛
 بيان النعاسج المعوقع عولد ا عن عقا العمقيات؛-د
 البنا  عقع ال وار وذلا قب  الشروت قو عشييد المبانو؛ إ را  درا،ة عععقب بلفر-ص
م البة الم اال والقاسمين بلنش ة داسمة ه،عل   األرضال والم،عفمرين مةن الق ةات ال ةات -و

من الهقرة )ب( ال المادة  1ال  8بععويض عبعا  لقهواسد العو يحصقون عقيها والمذ ورة قو المدرج 
 ن؛الفانية والف فون من  ذا القانو

وضع عصور لش   إدارة العمقيات والعح و قيهاال والذظ ي ب أن يشارا قيه ممفقون من  اقة - 
 قسات الم عمع المدنو.

عو يه  اقة الموارد العو عحص  عقيها ال،ق ات المحقية عقع الو ه المذ ور قو المةدرج )و( -8
 ه ا أ فر من  هة.من  ذص المادة ناحية اه،عفمار قو العمقية الحضرية نه،ها والعو ععو

ع ةةون هييةةة وبا قةةة أظ عصةةاريح أو عهويضةةات عصةةدر ا ال،ةةق ات المحقيةةة عقةةع نحةةو ي ةة  -1
بعمقية العنمية الحضرية العو ععوه ا أ فر من  هةال وذلا عبعا  لمواققة القانون ال ات الموضح 

 قو المقدمة.
 

عمقيةات العنميةة الحضةرية العةو ي و  لققانون ال ات المععقةب بةلقرار المادة الرابعة والف فونال 
ععوه ا أ فر من  هة أن يدعو المحقيات  صدار عدد معين من العرا يت الم صصةة   ةرا  
عو،عات قو المبانو م،عقب  ال والعو يم ن العنا   عنها عةن  ريةب المة ادال أو ا،ةعل   عاسةد ا 

 مباشرة قو ا نهاب عقع ،ير العم  ال ات بعمقية ا عمار نه،ها.
ي ةةو  المعةةا رة بحريةةة قةةو العةةرا يت الممنوحةةة والم صصةةة   ةةرا  عو،ةةعات قةةو المبةةانو -أ

 م،عقب  ال بشر  أن عقعصر عقع المن قة العو عقع ضمن ن اب عمقية ععمير بعينها.



بم رد عقديو ر صة البنا ال ع ون المةوارد الناع ةة عةن مةنح العةرا يت الم صصةة   ةرا  -ب
قصورة عقع عموي  المن قة العو ي رى قيهةا البنةا  الةذظ يع ةاو  عو،عات قو المبانو م،عقب   م

الم،عويات العو يقرر ا العشريع ال ات بقواعد ا،عل   األرض ون و شةلقهاال وذلةا إلةع الحةد 
الذظ يعينه القانون ال ةات الةذظ يةد   ضةمن صة حياعه المواققةة عقةع إ ةرا  عمقيةات العنميةة 

 الحضرية العو ععوه ا أ فر من  هة.
 

 الق،و الحادظ عشر
 ال ات بالعنا   لقلير عن حب البنا 

 
قةع ال  ةة الرسي،ةة مةنح عقةو أ،ا،ةه   ي و  لققانون المحقةو المرع ةالمادة ال ام،ة والف فونال 

عهةةويض لمالةةا الفةةروة العقاريةةة قةةو الحضةةرال ،ةةوا   انةةت عقةةا الفةةروة مق يةةة عامةةة أو  اصةةةال 
ي،ة أو أظ عشريع حضرظ  ةات وذلةا قةو أظ موقةع بممار،ة حب البنا  الذظ عقرص ال  ة الرس

آ رال أو العنا   عن حةب البنةا  لقليةر وذلةا مةن  ة   ،ةند موفةب لقمق يةةال وذلةا عنةدما ع ةون 
 الفروة العقارية المشار إليها ضرورية لعحقيب األيراض اآلعيةال

 يرم القبنات األولع لقم عمع الحضرظ والعم  عقع ع هي ص ب اقة المقومات؛-أ
حها  عقع الفروة العقارية واععبار ا من ضمن المحميات إذا  انت لهةا أ ميةة عاري يةةال أو ال-ب

 بيسيةال أو  بيعيةال أو ا عماعيةال أو فقاقية؛
عقةةديو بةةرامج لعن ةةيو القواعةةد العةةو عح ةةو مق يةةة األرضال والعمةة  عقةةع عمةةدين المنةةا ب العةةو -ج

شةةروعات إ،ةة انية ع ةةدو ق ةةات عق نهةةا شةةراسح ،ةة انية ذات د ةة  مةةن هضال وال،ةةعو  نشةةا  م
 عريض من أقراد الم عمع؛

ي و  ع بيب نهم ا م انية عقع المالا الةذظ يعبةرت بلرضةه أو ب ة   منهةا لقح ومةةال وذلةا -8
 عحقيقا  ل يراض الوارد ذ ر ا قو البنود من )أ( إلع )ج( العو وردت آنها  قو صدر  ذص المادة.

صةةدر  ةةذص المةةادة الشةةرو  المععققةةة بالعنهيةةذ القةةانونو يقةةرر القةةانون المحقةةو المشةةار إليةةه قةةو -1
 لقعنا   عن حب البنا .

 
 الق،و الفانو عشر

 ال ات بل را  الدرا،ة المععققة بلفر البنا  عقع ال وار
 

يحةةدد القةةانون المحقةةو ن ةةو الع ةةوير والععميةةر العامةةة وال اصةةةال المةةادة ال،اد،ةةة والف فةةونال 
حضةرية والعةو عع قةب بالعةالو إ ةرا  درا،ةة  اصةة بةلفر عقةةا والنشةا ات المععققةة بالمنةا ب ال

األنشةة ة عقةةع ال ةةوار وذلةةا لقحصةةو  مةةن ال،ةةق ة المحقيةةة عقةةع العةةرا يت ال اصةةة بالبنةةا ال 
 والعو،عال أو القياو بعمقيات ععمير قو المنا ب الحضرية.

 
ي راعع قيه اآلفار ي ون إ را  الدرا،ات ال اصة بلفر ال وار بل،قوب المادة ال،ابعة والف فونال 

ا ي ابية وال،قبية لقععمير أو األنش ة ال اصةة بنوعيةة حيةاة ال،ة ان المقيمةين قةو عقةا المنةا ب 
 وما حولهاال وعشعم  عقا الدرا،ة عقع األق  عقع عحقي  مهص  لقم،اس  اآلعيةال

 ال فاقة ال، انية؛-أ
 المقومات؛ يرم القبنات األولع لقم عمع الحضرظ والعم  عقع ع هي ص ب اقة-ب
 القواعد العو عح و ا،عل   األرض وشلقها؛-ج
 العفمين العقارظ؛-د
 مد   و  المواص ت و،د الحا ة إلع و،اس  النق  العاو؛-ص
 و،اس  العهوية وا ضا ة؛-و
 عن،يب ال،مات ال اصة بالمنا ر ال بيعيةال والحها  عقع العراث ال بيعو والفقاقو.- 



ال اصةةة العةةو عحةةوظ الدرا،ةةات المععققةةة بةةلفر حر ةةة الععميةةر عقةةع ققةةرة وحيةةدةال ع نشةةر الوفةةاسب 
 ال وارال وعهعح ال،ق ات المحقية الم عصة باب العشاور بشلنها لقمهعمين من العامة.

 
ه يععبر إعداد الدرا،ات ال اصة بلفر حر ة الععمير عقع ال وار بدي   الهقرة الفامنة والف فونال 

عو ورد ذ ر ا وال اصة بلفر حر ةة الععميةر عقةع البيسةة المحي ةة عن القياو بلعداد الدرا،ات ال
 والعصديب عقيهاال وذلا  بقا  لقشرو  العو حدد ا قانون البيسة.

 
 الهص  الفالث 
 ال  ة الرسي،ة

ع ون الفةروة العقاريةة قةو الحضةر قةد أدت المهةاو المنو ةة بهةا عنةدما المادة العا،عة والف فونال 
ة  قامة ن او لقمدينة العو ورد وصهها قو ال  ة الرسي،ةال و هالة عواقر عهو بالمع قبات األ،ا،ي

اهحعيا ات األ،ا،ية لقموا نين وذلا قيما يععقب بنوعية الحياةال وشيوت روح العد  اه عمةاعو 
ودقع ع قة العنمية ال اصة باألنش ة اهقعصاديةال مع مراعاة الحقةوب الةواردة قةو المةادة الفانيةة 

 ون.من  ذا القان
 

عععبةةر ال  ةة الرسي،ةةةال العةو أقر ةةا القةانون المحقةةوال الوفيقةة األ،ا،ةةية واألداة المةادة األربعةونال 
 ال  مة لع بيب ،يا،ة الععمير والعو،ع قو الحضر.

عععبر ال  ة الرسي،ة  ة   ه يع ة أ مةن عمقيةة الع  ةي  المحقةوال و ي ةب أن عشةعم  ال  ة  -أ
األ،ا،ية ال اصة بالمي انيةال والمي انية ال،نوية عقع إيضاح العو عمعد لعدة أعواوال وا رشادات 

  ام  لقحقوب واألولويات المقررة قو ال  ة.
 عشعم  ال  ة الرسي،ة عقع عصور  ام  لقمقا عة المحقية    .-ب
 ي ب مرا عة القانون الذظ ي،ن ال  ة الرسي،ة مرة    عشر ،نوات عقع األق .-ج
 ةةة الرسي،ةة ومراقبةة عنهيةةذ اال ع هة  ال،ةةق ات المحقيةة العشةةريعية قةو أفنةا  عمقيةةة ا عةداد لق -د

 والعنهيذية ما يقوال
عع ي  إقامة  ق،ةات اه،ةعمات المهعوحةة والمناقشةات وذلةا بمشةار ة ال،ة ان والهيسةات العةو -8

 عمف  م عقت قسات الم عمع؛
 عواقر الع نية قيما يععقب بالوفاسب والمعقومات المععققة بهذا الشلن؛-1
 عي،ير ا   ت عقع عقا الوفاسب والمعقومات لقمهعمين بهذا الشلن.-1
 )معارضة(-ص
 

 يععبر ع بيب ال  ة الرسي،ة إل اما  لبعض المدن منهاالالمادة الواحدة واألربعونال 
 ن،مة؛ 102000المدن العو يق نها أ فر من -أ
 ، ان العواصو وأقراد الم عمعات الحضرية؛-ب
من الد،عور  811من المادة  4لمحقية األ ذ بالوفيقة العو قررعها الهقرة حيفما ععع و ال،ق ة ا-ج

 الهيدرالو؛
 ، ان المنا ب العو عح ع با عماو ،ياحو  ات؛-د
المنا ب الهامة العو عشهد عمقيات ععمير أو أنش ة أ رىال ولها قو نهم الوقت أفر بيسةو  ةاو -ص

 عقع المنا ب البيسية أو المحقية المحي ة.
لة عحقيب إن ا ات قيما يععقب بعمقيات الععمير أو يير ا من األنش ة الواردة قو الهقرة قو حا-8

)ص( أعةةة صال عةةةد   المةةةوارد الهنيةةةة واهقعصةةةادية الم صصةةةة  عةةةداد ال  ةةةة الرسي،ةةةة ضةةةمن 
 ا  را ات الععويضية المقررة.

قةة لعةوقير ن،ةمةال ي ةب إعةداد   ةة مع ام 5002000قو حالة المةدن العةو يق نهةا أ فةر مةن -1
 و،اس  النق  قو الحضرال وع ون قو نهم الوقت معنا،بة مع ال  ة الرسي،ة أو معضمنة قيها.



 
 عحوظ ال  ة الرسي،ة عقع األق  ما يقوالالمادة الفانية واألربعونال 

الع  ي  ال ات بالمنا ب الحضرية العو ي  بب قيها ن او العق،يو الهرعو ل رضال والبنا  أو -أ
  ال برظ ل رض مع مراعاة و ود بنية عحعية  يدة والحا ة الما،ةة ل ،ةعل  ال ن او اه،عل 

 وذلا  بقا  لما  ا  قو المادة ال ام،ة من  ذا القانون؛
العصةةةرقات العةةةو عع قبهةةةا المةةةواد ال ام،ةةةة والعشةةةرونال والفامنةةةة والعشةةةرونال والعا،ةةةعة -ب

 ا القانون؛والعشرونال والفانية والف فونال وال ام،ة والف فون من  ذ
 إعما  ن او لقرقابة والعح و.-ج
 
 
 
 
 

 الهص  الرابع
 

 ا دارة الديمقرا ية لقمدينة
 

ل هالةةة إدارة ديمقرا يةةة لقمدينةةةال ي ةةب الق ةةو  إلةةع ا،ةةع داو الو،ةةاس  المةةادة الفالفةةة واألربعةةونال 
 اآلعية ويير اال

،عوى الو نوال وم،عوى عقد  ق،ات لقمشاورة بشلن ال،يا،ة الحضرية المعبعةال وذلا عقع الم-أ
 الدولةال وم،عوى المحقيات؛

 عقد مناقشاتال ومشاوراتال و ق،ات ا،عمات عامة؛-ب
عقةةد مةةؤعمرات لقعةةداو  حةةو  الموضةةوعات ذات األ ميةةة الحضةةريةال وذلةةا عقةةع الم،ةةعوى -ج

 الو نوال وم،عوى الدولةال وم،عوى المحقيات؛
والبةةةرامجال ومشةةةروعات العنميةةةة عشةةة يع المبةةةادرات الشةةةعبية هقعةةةراح القةةةوانينال وال  ةةة ال -د

 الحضرية؛
 )معارضة(-ص
 

يةةد   ضةةمن ن ةةاب العمةة  المحقةةو العشةةارا قةةو إدارة المي انيةةة المةةادة الرابعةةة واألربعةةونال 
( من المادة الرابعةة مةن  ةذا القةانونال ويشةم   ةذا 1المنصوت عقيها قو ال، ر )و( من البند )

شةةاورات العامةةة لقعةةداو  بشةةلن المقعرحةةات العشةةارا عقةةد المنةةا راتال و ق،ةةات اه،ةةعماتال والم
ال اصةةة بال  ةةة العةةو ع،ةةعمر لعةةدة أعةةواوال والقةةانون ال ةةات بر،ةةو ا رشةةادات ال اصةةة بةةلدارة 
المي انيةال والمي انية ال،نويةال وذلا  شر  أ،ا،ةو مقة و لقحصةو  عقةع مواققةة م قةم المدينةة 

 عقع عقا المقعرحات.
 

مح الهيسةةات ا داريةةة الم صصةةة لمنةةا ب العاصةةمة ي ةةب أن ع،ةةالمةةادة ال ام،ةةة واألربعةةونال 
والع معةةات الحضةةرية بمشةةار ة قعالةةة عضةة قع بهةةا ال مةةا ير والمؤ،،ةةات العةةو عمفةة  م عقةةت 
شراسح الم عمعال وذلا لضمان العح و قو نوعية األنشة ة العةو يقومةون بهةا والممار،ةة ال امقةة 

 لحب الموا نة.
 
 
 
 



 
 

 الهص  ال امم
 

 إ را ات عامة
 
لقمحقيات أن عولو لمالةا العقةار المعةلفر بالشةرو  واهلع امةات العةو دة ال،اد،ة واألربعونال الما

حةةددعها صةةدر المةةادة ال ام،ةةة مةةن  ةةذا القةةانون إنشةةا  م موعةةة عقاريةةة لعةةوقير نةةوت مةةن الةةدعو 
 المادظ واهنععاش لق،وب العقارظ.

  البنية العحعية الحضريةال أو أ،قوبا  عععبر الم موعة العقارية ،بي   لدعو العمقية ال اصة بلنشا-أ
لعع ي      البنا  وذلا بعدة و،اس  يعنا   المالا من   لها عةن العقةار الةذظ يمعق ةه لصةالح 
ال،ق ة المحقيةال وبعد عنهيذ العم  يع،قوال  ل ر لهال وحدات عقاريةة مة ودة ببنيةة عحعيةة حضةرية 

 سها بالهع .منا،بةال أو يع،قو وحدات ، نية عو اهنعها  من بنا
ععنا،ب قيمة الوحةدات العقاريةة العةو يع،ةقمها المالةا مةع قيمةة العقةارات قبة  البةد  قةو عنهيةذ -ب

 العم ال مع مراعاة ما حددعه الهقرة )ب(ال المادة الفامنة من  ذا القانون من شرو .
 

ذلا ع عةةد الضةةراسب المهروضةة عقةةع الفةةروة العقاريةةة الحضةةريةال و ةةالمةادة ال،ةةابعة واألربعةةونال 
الر،ةةوو المععققةةة بعقةةديو  ةةدمات حضةةرية عامةةة مةةن قبيةة  المهةةاو المرعب ةةة بةةليراض ا عماعيةةة 

 معينة.
 

قو حالة عنهيذ برامج ومشروعات ، انية عح ع با عماو شراسح عديدة المادة الفامنة واألربعونال 
عقةود  من الم عمعال ويعولع القياو بها  يسةات أو  هةات عامةة لهةا نشةا ات قةو المن قةةال عشةعم 

 اهمعيا  ال اصة بمنح حب ا،عل   الفروة العقارية العامة عقع البنود العالو ذ ر اال
يععبر ذلا اهمعيا  من الناحية القانونية بمفابةة عقةود عامةة م،ة قةال وه ين بةب عقيةه الشةرو  -أ

 من القانون المدنو؛ 814الواردة قو البند )ب( من المادة 
د لققبو  ال برظ وذلا ن يةر  هالةة الحصةو  عقةع عقةود العموية  عععبر عقا العقود بمفابة ،ن-ب

 ال اصة ببنا  الم،ا ن.
 

ال ي ون لقوهيات والمحقيات مدة قوامها ع،عين يوما  عبدأ من اليوو الةذظ المادة العا،عة واألربعون
نميةة بدأ قيه إعما   ذا القانونال وذلا لعقرير المواعيد النهاسيةة  صةدار ا رشةادات ال اصةة بالع

الحضريةال ومنح المواققات المععققة بمشةروعات عق،ةيو األراضةو والبنةا  عقيهةاال با ضةاقة إلةع 
 إعما  نوت من الرقابة والعهعيش وعحديد أ   معين لقعوفيب واهنعها  من البنا .

ققرة وحيدةال قو حالة عةدو اهلعة او بالشةرو  المقةررة قةو صةدر المةادةال يحةب لقمالةا الحصةو  
دعها ،عين يومةا  لعنهيةذ  ة  قةانون مةن القةوانين ا داريةة المةذ ورة عقةع حةدةال والعةو عقع مهقة م

 ع ون ،ارية إلع أن عصدر و الوهيات والمحقيات قو نموذج آ ر بقوة القانون.
 

ال ي ةةب عقةةع المحقيةةات العةةو ععنا،ةةب أحةةوا  المةةدن العةةو عةةدير ا مةةع الشةةرو  المةةادة ال م،ةةون
ن مةن  ةذا القةانونال والعةو ه ي)أ(ال )ب(ال من المادة الواحدة واألربعوالمع قبات الواردة قو البند 

عمقا أظ   ة رسي،ية مععمدة قو وقت صدور  ذا القانونال أن عععمد   ة رسي،ة لعنهيذ ا وذلا 
      مم ،نوات.

 
ال ع،رظ األح او ال اصة بمنح ،ةق ات معينةة لةإلدارة المحقيةة والعمةدة المادة الواحدة وال م،ون

 عوالو عقع الحو الهيدرالو والمحاق  الذظ يح و  ذا الحوال وذلا إعماه  لهذا القانون.عقع ال



  
ال ي ةةون العمةةدة م،ةةسوه  عةةن أظ م الهةةات إداريةةة بمو ةةب القةةانون رقةةو المةةادة الفانيةةة وال م،ةةون

ال بدون أظ عد   قو ال،ق ات الممنوحة ل هةات  8881ح يران / يونيو1الصادر قو  1و418
 و  لها قرض عقوبات معينة أ رى وعنهيذ اال وذلا عندماالعامة أ رى ع 

 )معارضة(-أ
إذا انعدو اهلع او      مةم ،ةنوات بالشةرو  الوا ةب اعباعهةا والمععققةة با،ةعل   العقةار -ب

(ال 4الذظ يد   ضمن المق ية العامة بصورة منا،بةال وذلةا  بقةا  لقشةرو  الةواردة قةو ال،ة ر )
 نون؛المادة الفامنة من  ذا القا

إذا ا،علقت ا دارة المحقية المنا ب العو حصقت عقيهةا بحةب الشةهعة بصةورة ع ة  بالشةرو  -ج
 الواردة قو المادة ال،اد،ة والعشرين من  ذا القانون؛

إذا ا،علقت ا دارة المحقية الموارد العو حصقت عقيها ن ير منح ر ت البنا  ور ت عليير -د
المنصوت عقيهةا قةو المةادة الواحةدة والف فةين مةن  ةذا النشا  بش   ي الت الشرو  واألح او 

 القانون؛
إذا أنهقت ا دارة المحقية الموارد العو حصقت عقيها من القياو بعمقيات الععميةر الحضةرية قةو -ص

( من المادة الفالفة والف فين من 8يير األيراض الم صصة لها والمنصوت عقيها قو ال، ر )
  ذا القانون؛

( مةن ال،ة ر )د( مةن المةادة 1( إلةع )8مدة عنهيذ الشرو  الواردة قو البنود مةن )إذا ع   الع-و
 األربعين من  ذا القانون أو قش  قو إعمالها؛

إذا قشقت ا دارة المحقية قو اع اذ ا  را ات الضرورية ل هالة اهلع او بمةا ورد مةن شةرو  - 
 ا القانون؛قو ال، ر )ج( من المادة األربعين والمادة ال م،ين من  ذ

إذا أ ذت ا دارة المحقية عقارا  معينا  بحب الشهعة إعماه  لقشرو  الواردة قو المادة ال ام،ةة -ح
والعشةرين إلةةع المةةادة ال،ةةابعة والعشةرين مةةن  ةةذا القةةانونال و بقةا  لقشةةرو  وال،ةةعر الةةوارد قةةو 

 العرض المقدوال إذا فبت أن  ذا ال،عر أعقع من ،عر ال،وب.
 

 14الصةادر قةو  2و142ال ي عم  بلح او المادة األولةع مةن القةانون رقةو ة وال م،ونالمادة الفالف
 ( والبنود اآلعيةال1(ال وإعادة عرقيو البند الحالو )1مع إضاقة بند  ديد ) 8815عمو / يوليوال 
 ......................................................................المادة األولعال

 و الحضرظ؛إلع الن ا-1
........................................................................... 

 
وذلةا  8815ل،ةنة  2و142ال ع،ةرظ المةادة الرابعةة مةن القةانون رقةو المادة الرابعة وال م،ةون

 عقع النحو العالوال
ذا القانونال ووصوه  المادة الرابعةال ي و  إصدار أمر قانونو عقع ،بي  العحذير وذلا إعماه  له

إلع ع نب حدوث أظ  ،اسر بيسيةال أو إيقات ضرر بالم،عهيدينال أو بالن او الحضرظال أو بالفروة 
العقاريةال أو إحداث أظ إ    بالحقوب ال اصة بالحها  عقع القيو الهنيةال وال ماليةال والعاري يةال 

 وال،ياحيةال وال بيعية )معارضة(.
 

                      ال مةةن القةةانون رقةةو  11ال البنةةد  8ال البنةةد 862،ةةرظ أح ةةاو المةةادة ال عالمةةادة ال ام،ةةة وال م،ةةون
ال والةةذظ ععةةد  بمو ةةب القةةانون رقةةو 8821 ةةانون أو  / دي،ةةمبر  18الصةةادر قةةو  6و085
 ال وذلا عقع النحو العالوال 8825الصادر قو ح يران/ يونيو  6و186

 ...............................................................المادة ماسة و،بعة و،عونال 
 ...............................................................................-أ



( ال ات بةلع ن األح ةاو المععققةة بالعقةادو الم ،ةب لقمق يةةال وذلةا بلةض الن ةر عةن مةدى 11
 الن او المعبع قو عق،يو األراضو أو البنا  عقيها؛

................................................................................ 
 6و085ال مةةن القةةانون رقةةو  8ال البنةةد 862ع،ةةرظ أح ةةاو المةةادة المةةادة ال،اد،ةةة وال م،ةةونال 

 ال 18ال و 11ال 12ال مع إضاقة البنود رقو  8821الصادر ،نة 
 .......................................................................الالمادة ماسة و،بعة و،عون

( ال ات بالشرو  ا دارية أو األح او المعقنة ال اصة بمنح امعيا ات قيما يععقةب با،ةعل   12
األرض قو أيراض ال، نعال وذلا بلض الن ةر عةن مةدى الن ةاو المعبةع قةو عق،ةيو األرض أو 

 البنا  عقيها؛
 ( )معارضة(11
 لر،ا  حقوب ال، ح قيما يععقب بالفروة العقارية الحضرية؛( ال ات ب18
 

 6و085ال البنةةد الفةةانوال مةةن القةةانون رقةةو 862ال ع،ةةرظ أح ةةاو المةةادة المةادة ال،ةةابعة وال م،ةةون
 ال 10ال و88ال 81مع إضاقة البنود  8821الصادر ،نة 

 
 

 .............................................................الالمادة ماسة و،بعة و،عون
1-............................................................ 
( ال ةةةات بلر،ةةةا  إ  ةةةارات عععقةةةب بالعق،ةةةيو الهرعةةةو لةةة رضال أو البنةةةا ال أو اه،ةةةعل   81

 ال برظ ل رض الحضرية؛
 ( ال ات بلنها  عقد اهمعيا  ال ات با،عل   العقار قو أيراض ال، نع؛88
 ت بلنها  اهمعيا  ال ات بحقوب ال، ح قيما يععقب بالفروة العقارية الحضرية.( ال ا10
 

 ع ون أح او  ذا القانون ناقذة بعد ع،عين يوما  من عاريخ نشرص.المادة الفامنة وال م،ونال 
 

عامةا   881عامةا  منةذ اه،ةعق  ال و 810؛ بعةد مةرور  1008عمو  / يوليةو  80البرا ي ال قو 
 ورية.منذ عل،يم ال مه

 
  1008أيقو  / ،بعمبر  4الصادر قو  1و110ا  را  العمهيدظ رقو

 
ين و  ذا ا  را  ،ب  منح اهمعيا ات ال اصة باه،عل   ال ات لقفروة العقارية قةو الحضةر 

مةةن الد،ةةعورال وينشةةل بمو بةةه م قةةم ا نمةةا   811( مةةن المةةادة 8والةةذظ عقةةرر قةةو ال،ةة ر )
 د من ا  را ات األ رى.الحضرظ الو نوال ويعهرت منه عد

مةةن  61يقةةر رسةةيم ال مهوريةةة بمو ةةب ال،ةةق ات العةةو  ولعهةةا لةةه المةةادة رسةةيم ال مهوريةةةال 
 الد،عور  ذا ا  را  العمهيدظ الذظ ع ون له قوة القانون المق وال

 
 الهص  األو 

 ال ات بمنح اهمعيا ات المععققة با،عل   األرض
 

ا   ان ذ را  أو أنفعال م،احة مةن العقةارات العامةة عصة  يحب ل   من يحو ال ،والمادة األولعال 
ح يةةران / يونيةةو  10إلةةع مةةاسعين و م،ةةين معةةرا  مربعةةا  وعقةةع قةةو من قةةة حضةةريةال وذلةةا إلةةع 

ال ولمدة  مم ،نوات معصقة بدون أظ عنا تال وي،علقها قو أيراض ال، نع  قامعه أو  1008
العقار أليراض ال، نع وذلةا قيمةا يععقةب إقامة عاسقعهال أن يحص  عقع امعيا   ات با،عل   



بالعقةار موضةع الحيةا ةال  المةا لةةو ي ةن  ةو بةلظ شة   مةةن األشة ا  المالةا أو الم،ةعهيد بامعيةةا  
 اه،عل   ألظ عقار آ ر ،وا   ان قو الريت أو قو الحضر.

  أو عمنح المحقيات اهمعيا  ال ات با،عل   العقار قو أيراض ال، نع بدون أظ مقاب  لقر -أ
 هماال وذلا بلض الن ر عن الحالة اه عماعية.يلقمرأةال أو ل ق

 يح ر منح حب اهمعيا  الذظ قررعه  ذص المادة لنهم الش ت الم،عهيد أ فر من مرة واحدة.-ب
يحب لقورفة الشرعيينال ،وا   انوا ورفة امرأة أو ر ة ال اه،ةعمرار قةو حيةا ة العقةار الةذظ -ج

عمعع ب اقة الحقوبال  الما  ان الوارث م،عقرا  قو العقار قةو الوقةت آ  إليهو من مورفيهوال مع ال
 الذظ حدث قيه العوارث.

 
ال  قو حالة العقارات الواردة قو المادة األولع والعو عبقغ م،ةاحعها أ فةر مةن مةاسعين المادة الفانية

 انية ح يران / يونيو أليراض ال، نع شراسح ،ة 10و م،ين معرا  مربعا ال والعو يشلقها حعع 
من ذوظ الد   المن هض وذلا لمدة  مم ،ةنوات معصةقة بةدون أظ عنةا تال وحيةث ي ةون مةن 
الصعوبة بم ان عحديد م،احة العقار العو يشلقها    حاس  عقةع حةدةال  عمةنح المحقيةات اهمعيةا  
ال ات با،عل   العقار أليراض ال،ة نع بصةورة  ماعيةة  المةا  ةان الحةاس ون ييةر مةال ين 

 ألظ عقار آ ر أو معمععين بلظ امعيا  عقارظ  آ ر ،وا  قو الريت أو قو الحضر.بلظ  يهية 
ي و  لقحاس  أن يضيت إلع مدة حيا عه مدة الحيا ة ال اصة ب،قهه  الما  انت الصقة م،عمرة -أ

 بينهماال وصوه  إلع ح،اب الهعرة العو عشعر ها  ذص المادة.
ظ قررعةةه  ةةذص المةةادة ق عةةة مةةن األرض ي صةةت ل ةة  حةةاس  قةةو عقةةد اهمعيةةا  ال ةةات الةةذ-ب

م،اوية لليرص من الحاس ين بلض الن ر عةن ح ةو الق عةة العةو يشةلقها  ة  مةنهوال مةا لةو ي ةون 
  ناا اعهاب م عوب بين الحاس ين يعو بمو به ع صيت ق ع معينة لحاس يها

 ه عع او  الحصة الم صصة ل   حاس  ماسعين و م،ين معرا  مربعا .-ج
 

ي  ه  لقحاس ين حب ممار،ة الحقوب المقررة قو المادة األولع والمادة الفانيةال ويةعو فةال المادة الفال
عوفيقهةةا بانع ةةاو ضةةمن الفةةروة العقاريةةة العامةةة العةةو عصةة  م،ةةاحعها إلةةع مةةاسعين و م،ةةين معةةرا  
مربعا ال وال اصةة بالح ومةة الهيدراليةةال والوهيةاتال والحةو الهيةدرالوال والمحقيةات العةو عقةع قةو 

  قة حضرية وذلا  ما عقرر القواسح والن و المعبعة.من
 

ع ه  الح ومة لقحاس ين حب ممار،ة الحقوب المنصوت عقيها قو المادة األولةع المادة الرابعةال 
والفانيةةة وذلةةا قةةو أظ موقةةع آ ةةر إذا  انةةت الحيةةا ة عشةة     ةةرا  عقةةع حيةةاة أو صةةحة األقةةراد 

 الشايقين لق عة األرض.
 

عد الح ومة م،سولة عن  هالة الحقوب المقررة قو المةادة األولةع والفانيةة وعةن عالمادة ال ام،ةال 
ضمانة ممار،عها قو موقع آ ر وذلا قو حالة أن ع ون حيا ة األرض وشةلقها لعحقيةب أظ مةن 

 األيراض اآلعيةال
 أن ع ون األرض م صصة ل دمة المنهعة العامة؛-أ
 لعنهيذ أحد المشروعات الحضرية بها؛ -ب
 مية  اصة من ناحية األمن القوموال أو من ناحية الحها  عقةع البيسةة وحمايةة المصةادر لها أ-ج

 ال بيعية؛
 لبنا    انات وما يعبعها من أعما ؛  -د
 أو ع ون واقعة عقع   و  المواص ت واهعصاهت.-ص
 



 عحص  ال هة ا دارية عقع ،ند اهمعيا  ال ات با،عل   األرض قو أيراضالمادة ال،اد،ةال 
ال، نع من  ة   الهيسةة ا داريةة ال اصةةال أو بقةرار مةن المح مةة قةو حالةة الةرقض أو العةرا 

 وا يها .
 شهرا  لقرد عقع ال قب عبدأ من عاريخ ع،قمه. 81ي ون لإلدارة الح ومية العامة مدة قوامها -أ
يقة و ال ةرت أما قو حالة أن ع ون الفروة العقارية  اصة بالح ومة أو الوهيةات الهيدراليةةال -ب

الم،عهيد بعقديو  قب اهمعيا  ال ةات با،ةعل   األرض قةو أيةراض ال،ة نع مصةحوبا  بشةهادة 
 اصةةة مةةن ال،ةةق ة المحقيةةةال عشةةهد مةةن   لهةةا أن العقةةار يقةةع قةةو من قةةة حضةةرية وم صةةت 

 أو عاسقعه. -،وا   ان ر    أو امرأة-ل، نع الحاس 
مةن  ة   ح ةو قضةاسو ويقةرر حةب اهمعيةا  قو حالةة إقامةة دعةوى قضةاسيةال يعقةن القاضةو -ج

 ال ات با،عل   العقار أليراض ال، نع.
ي ون ،ند الحيا ة الذظ صدر بنا  عقع عصةرت إدارظ أو ح ةو قضةاسو بمفابةة ح  ةة لع،ة ي  -د

 العقار قو م عب العوفيب والشهر العقارظ.
 

رض قةو أيةراض ال،ة نع ي و  العنا   عن عقد اهمعيةا  ال ةات با،ةعل   األالمادة ال،ابعةال 
 وذلا أفنا  الحياة أو بالورافة.

 
يحب لقمحقيات إللا  عقد اهمعيا  ال ات با،عل   األرض قةو أيةراض ال،ة نع المادة الفامنةال 
 وذلا قو حالةال

 أن ي،عل  الم،عهيد العقار قو أيراض أ رى يير أيراض ال، نع ،وا  لنه،ه أو لعاسقعه؛-أ
 ية عقارية أ رى أو عقد امعيا  قو من قة حضرية أو ريهية أ رى.أو أن ي ون لقم،عهيد مق -ب

ققرة وحيدةال ي ،   إنها  عقد اهمعيا  قو م عب الشهر والعوفيب العقارظال عن  ريب إع ن من 
  انب ال،ق ة الح ومية الم عصة.

 
حب عض قع ال،ق ة الح ومية الم عصة بم،سولية عقرير الش ت الذظ عهوض له المادة العا،عةال 

ال وذلةا قةةو حالةةة أن ي ةةون  ةةذا  1008ح يةةران / يونيةةو  10ا،ةعل   األرض حعةةع            
الش ت حاس ا  لقعقار  ما لو  ان يمق ه لمدة  مم ،نوات معصقة بةدون أظ عنةا تال وأن عصة  
م،احة األرض إلع ماسعين و م،ين معرا  مربعا  وع ةون واقعةة قةو من قةة حضةريةال وأن ع ةون 

 راض ع ارية.م،ع دمة قو أي
عمةةنح ال،ةةق ة العامةةة العهةةويض ال ةةات باه،ةةعل   الةةذظ عقةةررص  ةةذص المةةادة م انةةا  وبةةدون أظ -أ

 مقاب .
ي ةةو  لقحةةاس  أن يضةةيت لمةةدة حيا عةةه قعةةرة الحيةةا ة ال اصةةة بل،ةة قه  المةةا  انةةت الصةةقة -ب

 م،عمرة بينهماال وذلا لقوقا  بشر  المدة المنصوت عقيه قو  ذص المادة.
لعهةةويض ال ةةات بحةةب ا،ةةعل   األرض المنصةةوت عقيةةه قةةو صةةدر  ةةذص المةةادة ي ضةةع ا-ج

 لققرارات والعصرقات الواردة قو المادة الرابعة وال ام،ة من ا  را  العمهيدظ.
 

 الهص  الفانو
 

 ال ات بلنشا  الم قم الو نو لقعنمية الحضرية
 

الحضةريةال وي ةون بمفابةة  يسةة ينشل بمو ب  ذص المادة الم قم الو نو لقعنميةة المادة العاشرةال 
 عامة لقعناقش والعشاورال ويعبع رسا،ة ال مهوريةال ويض قع بالم،سوليات اآلعيةال

اقعراح ا رشاداتال واألدواتال وعقرير المعايير واألولويات ال اصةة بال،يا،ةة الو نيةة لقعنميةة -أ
 الحضرية؛



ييمهاال و اصة ال،يا،ات المععققة معابعة عنهيذ ال،يا،ة الو نية ال اصة بالعنمية الحضرية وعق-ب
بلقامة مشروعات ا ، انال والصةرت الصةحوال و  ةو  المواصة تال وعقةديو عوصةيات بشةلن 

 ا  را ات الضرورية الوا ب اع اذ ا لعحقيب األ دات المر،ومة؛
عقةةديو اقعراحةةات بشةةلن إعةةداد المعةةايير العامةةة لققةةانون الحضةةرظال وإبةةدا  آرا  قةةو عشةةريعات -ج

 صة بالعنمية الحضرية وذلا بلرض إحداث نوت من العليير والععدي .ممافقة  ا
عمةو  /  80الصةادر قةو  80و152إصدار إرشادات وعوصيات  اصةة بع بيةب القةانون رقةو -د

 ال وييرص من القوانين ال اصة بلقرار معايير العنمية الحضرية؛ 1008يوليو 
ت ال اصةةة بالوهيةةاتال والمحقيةةاتال عع يةة  ،ةةب  الععةةاون بةةين الح ومةةة الهيدراليةةةال وال،ةةق ا-ص

واألحيا  الهيدراليةال والم عمع المدنو وذلا لصياية ال،يا،ة الو نية ال اصة بالعنمية الحضرية 
 وعنهيذ ا؛

 وأ يرا  إعداد القواسح الدا قية ال اصة بالم قم.-و
 

 معيةة يع ون الم قةم الةو نو لقعنميةة الحضةرية مةن رسةيم الم قةم ال والالمادة الحادية عشرال 
 العامةال واألمين العاو العنهيذظال الذين ععحدد م،سولياعهو بقرار قانونو.

ققرة وحيدةال يحب لقم قم الو نو لقعنمية الحضرية إنشا  ل ان قنية لقم،ةاعدة وذلةا  مةا عةنت 
 عقيه القواسح الدا قية لقم قم.

 
الةةو نو لقعنميةةة يقةةرر رسةةيم ال مهوريةةة شةة   البنيةةة ال اصةةة بةةالم قم المةةادة الفانيةةة عشةةرال 

الحضةريةال ويحةب لةةه عةلليت ال معيةة العامةةةال وعحديةد أعضةا  الم قةةم اه،عشةارظ ومةن ينةةوب 
 عنهوال و يسة الق ان الهنية.

 
ع ون المشار ة قو الم قم الو نو لقعنمية الحضرية ول انه الهنية بدون أظ المادة الفالفة عشرال 

 مقاب .
 

يقةةوو بهةةا أعضةةا  الم قةةم الةةو نو لقعنميةةة الحضةةرية عععبةةر المهةةاو العةةو المةةادة الرابعةةة عشةةرال 
وأعضا  الق ان الهنية العابعة له مةن قبية  ال دمةة العامةةال ويةعو دقةع ععةويض ن يةر العليةب عةن 
العم  ب،ةبب المشةار ة قةو الم قةم الةو نو لقعنميةة الحضةرية واحع،ةابه  ورديةة عمة  إعمةاه  

 لققانون.
 

 الهص  الفالث
 

 العصرقات النهاسية
 
الصةادر  6و085ال من القانون رقةو 862ع،رظ أح او البند األو ال المادة مادة ال ام،ة عشرال ال

 ال مع إ را  الععدي ت اآلعيةال 8821قو  انون أو  / دي،مبر 
 ..........................................................................................-"أ
 المعقنة ال اصة بالعقادو الم ،ب لقمق ية؛( قيما يععقب باألح او 11

.................................................................................................... 
( قيا يععقب بالشةرو  ا داريةة أو األح ةاو المعقنةة ال اصةة بعقةد اهمعيةا  المعصة  با،ةع داو 12

 العقار أليراض ال، نع؛
................................................................................................. 
 ( قيا يععقب بعقد اهمعيا  ال ات بممار،ة حب ا،عل   الفروة العقارية العامة."40
 



 ي ون ا  را  العمهيدظ ناقذا  من عاريخ نشرص.المادة ال،اد،ة عشرال 
 

عامةا   881عامةا  عقةع اه،ةعق  ال و 810؛ بعد مرور  1008/ ،بعمبر  أيقو  4البرا ي ال قو 
 عقع عل،يم ال مهورية.

  
   
 
  
 
 
 
 


