قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية قانون رقم ( )79لسنة 1966

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1952الصادر بتاريخ .1966/9/25
المادة  -1يسمى هذا القانون المؤقت
الجألياة الألسما .

ري مت هتم تا ظتانير نفتأل ت
ققتانون ظيمتال المتان رالقتألب را ليات ل تا ُ )1966

ظفساأل االصطالحات

المادة  -2يكون للكلمات رال بتانات الاالات الم تان الات ظلت نتال يمتا رالما
ذلك-:

ُ -1يألاد للفمت قاالنظتااد) الفستا الات ظف ت لتاا البيايت رحتا قط ت ا ن
البياي مر ط الطأليق المالصق لقط ا ن .

ت لمتا تا لتل ظتاى القألييت
القا مت

لتى تال

لامتا البيايت مر الات ستاقا

لامتا

 -2رظ ي ت نلمت ت قمن ) ما قتتان مر لتتك مر م تواى اتتأل يقول ت ريفتتم ذلتتك قالبيتتاع) مر قالبياي ت ) نمتتا أل امتتا الفق تألة

ق )12تا هتتذ المتتادةم ر امتا يا لتتق هاستتامالم ا انلت همواتع الف ت الااستتت تتا هتذا القتتانون ظفتتم
اساغالى لأل انل مر اساغالى لميا ما مر لاقوق إن اقما.
 -3رظ ي

بانة االسا ماى الماالف قهاليسب

ا من

مر لياع) اسا ماى ظلك ا ن

نلمت قمن ) ما

مر ذلك البياع لغايت

اتأل الغايت

الا ن ص االسا ماى لمتا هاالساياد إلى ما اطط إ مان قألن مر ما نما مر م أل مر إش ان رلت مر ا ابتأل منتم رلتت
ولت الايفاذ همواع هذا القانون مر ما قانون سالق ما ييطبق مر يؤثأل لى ظلك ا نال مر ذلتك البيتاع مر ال تا ا
صانت مر ا ابألت منما صانت همواع هذا القانون مر ما قانون سالق.

ن

 -4رظفم نلم قا شغاى المياسا ) إيجاد رظاطاط رإنفاع طألق أل ا ظوص هالطألق ا ساسا رظفم ظاطاط رإنفاع

الطألق الموا ا را نفاق.
 -5رظ يت ت

ب تتانة قمص تتااق اال اا تتاش الق تتانونااا) ا ش تتااو الماول تتونم هموا تتع ما ق تتانون ه نف تتاع الس تتكك الاايايت ت

رالاتا الت الكمألاا ات ر ال متتا ر طتول اليقت البأليت رالباأليت رالما ات رالمتوانض را نصتف رمحتوا
لا

ا

الستتفا رالفيتتا انت مر ما

لاونيا الكمألااع رالغاش رالقوة الما ا نما من لمذا قاال اااش القانون ) نفس الم يى.

 -6رظ ي ت نلم ت قإ متتان) ذات الم ي تتى الما تتص لمتتا ت ت المتتادة ق )34ق تألة ق )4تتا ه تتذا القتتانون رظفتتم الااس تتاا
رالاطويأل.

 -7رظ ي نلم قإقا ) مر ظفااا مر مشغاى لياع هاليسب لألليا إقا ت ا ليات رإاتألاع ظغااتألات امتا ر لامتا رظفتم نتذلك
ظوسا ما رإ ادة إنفا ما.
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 -8رظ يت ت نلمت ت قإقل تتال) يطقت ت ذات ح تتارد اغ األ ات ت طبا ات ت مر طواو األ ات ت طبا ات ت ر مر ظا تتت لمف تتألر إ م تتانا
ماثل

اقا ادا فاألم رذات فاك

اإلسكان رالاا األ رالا يات رالألا رالقوب الكمألاا ا ر األ ذلك ا ا ون نما

ظفم المياطق القألري ذات لألنا ج وحا لإلصالح الأليف .

 -9رظ ي

بانة م أل الماا م

لى ا شجان قالم يى الما ص لما

المادة ق )40ا هذا القانون).

 -10رظفم نلم قللاي ) جلس البلاي مر جلس ا ان مر المجلس القألرا.
 -11رظ يت

بتتانة قالبيتتاع الماتتالف) ا اطتتط إ متتان قتتألن مر

الماالف للأل

ال ادنة إلنفا م لوام فألر .

تتاق مر ا نتتما مر ظ لامتتات مر ا تتأل مر إشت ان

رلتتت مر ا ابتتأل منتتم رلتتت ولتتت الايفاتتذ مر ما ليتتاع ياتتلثأل تتا هتتذ الماالف ت همقا تتى هتتذا القتتانون رظفتتم نتتذلك البيتتاع
 -12رظفم نلمت قليايت ) مر قليتاع) ما إنفتاع ستواع مكتان تا الاجتأل مر الاألستان مر الطتاا مر الاايتا مر الافتع مر

مي ت ت

ت تتادة م ت تتألب

ت ت األ

البيت تتاع رظفت تتم الافأليت تتات را ساست تتات رالجت تتانان رالست تتقو

رالمت تتاا ا رالفألنت تتاات رالمقألن ت تتات

قالكتتوننا ) مر ما لتتألرش مر ما قستتل تتا البيتتاع مر ما ش ت ع الصتتق هتتم رما حتتا ط مر ستتا ظألا ت مر ستتون مر ستتاا مر ما
إنفاع آ أل يااد مر يااط مي من

مر ساح مر لئأل اع.

 -13رظفم نلم قظب ات) ال الحاات رالواابات.
 -14رظ يت ت نلمت ت قالاقس تتال) هاليس تتب

ا من

وح تتاة تتا تتاا ا ليات ت المقا ت ت

ذات لكات ت

لام تتا ه تتو ظقس تتامما ما

قا ن ) إلتتى قط اتتاا مر مكوتتأل س تواع نتتان الاقستتال هستتبع اليق ت مر اإل تألاش مر الباتتت مر المبت مر اإلن مر للاتتلااأل مر ا
أل

آ أل.

 -15رظ ي

 -16رظ ي

بانة ق ط البياع) هاليسب

ا طأليق الاط الذا ال يجوش من ظاجارش مي دان مر لياي .

بانة ق ط الطأليق) الاط الذا يباا حا الطأليق ا الجانباا.

 -17رظ ي نلم قدا ألة) دا ألة ظيمال المان رالقألب المألنزي المؤلف ر قا للمادة ق )7ا هذا القانون.
 -18رظ يت

إش ان سواع نان

بتتانة قالا ايت راإل تتالن) ميت نلمت مر حتتأل مر نمتتوذ مر إشتتانة مر لوحت إ النتتات مر إ تتالن مر مداة مر
اع م ال ريق ا لما الا اي مر اليفأل مر الاواام نما ظفم مي ا مي حوااز فبا

مر مي إنفاعات م ألب ماثل ظسا م مر قا ظسا م

أل

األ

واد د ا ا .

ؤقا مر مستوان

 -19رظفم نلم قش ان ) مر قش ان ) الااا ق راساظاا الفاكم ر فاظ ظيما الابوق ر زان ظألاا رظاساا المواشت

رما حا توان ياتتاف ل تتم تتا ما ت إناتتا الم تواد الغذا ا ت مر ال تتو
ا ن

رالمستتايباات مر استتا ماى ا ن

لايما ت ا

فتتاق رالم األ ت رالمستتايباات رالمفتتاظ ريفتتم ذلتتك استتا ماى ا ن

للااأليج يا ا يكون ذلك االسا ماى لألرنيا ا ما ا
 -20رظ ي نلم قسلط الطألق) ر اشنة ا شغاى ال ا
البلاي رالمجالس القألري دا

مر الجلتتود مر الف تألاع مر تتا ما ت استتا مالم ت

الح ت

ماى الز ان ا ا

ألب

ظلك ا نال .

تان حتارد البلتتاياتم رالمجتالس القألريت رظ يت نتذلك المجتالس

حاردها.
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 -21رظ ي ت نلم ت قالطأليتتق) ما طأليتتق مر شتتان مر شقتتاق مر متتأل مر دنق مر

ستتاح مر ا تتاان مر اس تتأل

مو ا تتا طألرق تتا م

وص تتاا نتتان م

فألر مر اطط إ مان رظفم نا الايادق را قيا را

السال

رالارنات رالمااديا رالساحات را شجان رالاما

بتتأل مر طأليتتق ألاتتات مر مفتتى مر

ا تتأل طتتألرق وا تتودا مر قاألح تتا إنف تتا همقا تتى ما

اديا ر جانا اتا المطتأل رال بتانات را نصتف الجانبات راتزن

الكا ي

لى اانع الطأليق رالااطان الواقا را ستاج رالاتوااز

رالانالزييات رإشانات المألرن.
 -22رظ ي

هتتاى نقت

بانة ملات إ تادة ظوشيتت الستكان رال تيا اتم امتا يا لتق هالميطقت الستائ الايمتال ر مر ذات ظيمتال قتايل

وت هتتذ الميتتاطق إلتتى يتتاطق م تتألب ياستتب ستواع نتتان ذلتتك ت الميتتاطق الم متتونة حالاتتا مر ت

يتتاطق اايتتاة

ظاطتط رظ متتأل ن تواح ستتكيا مر يتاطق صتتيا ا نافمتتا ظكتتون الاتاى همتتا ت ذلتتك إنفتاع الم األ تتق ال ا ت رم تتاكا ال بتتادة
رالمايزهتتات ر اتتأل ذلتتك تتا الاتتا ات رظتتو األ ا تتاكا الالش ت لألشتتااو رالممتتا الماالف ت المواتتودة مر الا ت ظقطتتا ظلتتك

الميطق مر ظ م لما رالا يا ان راودها ت ُحسا ظيمال رإ مان ظلك الميطق .
ن لواع ر قا للمادة ق )8ا هذا القانون.
 -23رظ ي بانة لجي ظيمال المان اللوا ا لجي ظيمال المان المؤلف
بانة قلجي ظيمال المان المالا ) اللجي المؤلف ر قا للمادة ق )9ا هذا القانون رظفم القألب.

 -24رظ ي

بانة قلجي ظيمال المان المفاألن ) لجي ظيمال المان المؤلف ر قا للمادة ق )10ا هذا القانون.

 -25رظ ي

 -26رظ ي نلم قالمالك) اما يا لق هلي لياي مر من

الكما المسج مر الكما الم تألر

مر اتتول الوقتتف مر المستتالاأل همقا تتى قتتا إيجتتان ستتج

ت دا تألة ظستتجا ا انل ت رإذا نتتان المالتتك ا بتتا مر ظ تتذنت

أل ام مر

أل

مر ما شتأليك ت

كانم ياها ي ابأل المالك الفاص الذا ياقالى لاى إيجان مر إيتألاد مر نيتت البيايت مر ا ن

ياقالى لاى إيجانها مر إيألادها اما لو نان
تتا ظلتتك البياي ت مر ا ن

لكاامتا
مر التذا

ؤاألة قالت لتاى اإليجتان رظفتك مي تا ما شتاص يتا ت ال ت األ ع رال وا تا

س تواع نتتان ذلتتك لاستتاهم الاتتاو م ه تتفام رنتتاال م م ايتتا ا شتتاص آ تتألم رإذا حتتا

ه تتا

إنساى لجي الايمال اللوا ا ظكلافا طاا للساكا من ظالف ا إ طاع استل ر يوان المالك افم نلم قالمالك) يا ذ ذلك
الساكا رظفم مي ا الفاص الذا يام ن
ا ن م رإذا نتتان حا ت الأل

ت

لياع مر مي ن

م تألب صتادنة همقا تى هتذا القتانون هفتلن البيايت مر

اتتأل واتتود مر ظ تتذن ال وتتون لاتتم ظفتتم لفم ت قالمالتتك) المميتتا

رالمقارى رنا ا شااو ررنال مل الذيا قا وا ه نفاع البياي المذنونة مر لايفاذ ال ملا الا صانت الأل
تتا المقا تتى الا تتوى لتتى ن

الفاص مر مرلئك ا شااو.

 -28رظ ي نلم قالمجلس) جلس الايمال ا
 -30رظ ي

لمتا مر الات

ت لمتتام مر ا شتتااو المستتؤرلاا تتا ذلتتك رلكيمتتا ال ظفتتم ما ا ت ي مت لتتاب ذلتتك

 -27رظفم نلم قالماا ) الما أل .
 -29رظ ي

الم متتانا رالب تتياع

لى المؤلف ر قا للمادة ق )5ا هذا القانون.

بانة ق اطط الايمال اإلقلام ) الم يى الما ص لما

المادة ق )15ا هذا القانون.

بانة ق اطط الايمال المقألن) ما اطتط ظيمتال رلتت مر لولتت ولتت الايفاتذ ر قتا حكتا هتذا القتانون

مر همقا ى ما قانون آ أل ملغا هذا القانون.
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بانة ق اطط الايمال الماكل ) الم يى الما ص لما

 -31رظ ي

المادة ق )19ا هذا القانون.

المادة ق )23ا هذا القانون.

 -32رظ يت

بانة ق اطط الايمال الاف ال ) الم يى الما ص لما

 -34رظفم

بانة ق فألر اإل مان) فألر البياع مر ا شغاى المياسا الا يقا لما ظيفاذا لماطط ظيمال.

 -33رظ ي نلم قالمايأل) ايأل دا ألة ظيمال المان رالقألب المألنزي .
 -35رظ ي

وا ا الايمال ال ا  :مظ اق كاع الااطاط لاب اللجي المالا

 -36رظ ي

وا ا الايمال الااص  :اليفقات الا ظااملما اللجي اللوا ا مر المالا

الفقألة الوانا

ا المادة ق )52ا هذا القانون.

الوالو رالألاه

 -37رظفتم

ا المادة ق )52ا هذا القانون.
بتتانة قإنفتتاع الطأليتتق) نلفت ا

ا امات اليفقات رالم انيف الواندة ت
ظيفاتذ الااطتاط التواندة ت الفقتألة

متتاى الاألالات رالاستتوي را نصتتف رالا باتتا هاالستتفل

مر الاألستتان رالجستتون

رال بتتانات رالج تتانان االس تتايادي را نص تتف رظوس تتات الط تتألق رظاس تتايما ر تتا يف تتم ذل تتك تتا إ تتادة إنف تتاع ا نص تتف رش ان ت ت

ا شتتجان رإنتتانة الفتوان رإنفتتاع المقا تتا لتتى اوانتتع الطتتألق رظيماتتف راامتتات ا ليات را ستتطأ رميت م تتون م تتألب لااستتاا

رظجما المان.

 -38رظف تتم نلمت ت قالم تتادن) نا ت ت الم تتادن رالمت تواد هم تتا ام تتا الزي تتوت الم انات ت الموا تتودة ت ت ه تتاطا ا ن

سطاما.

 -39رظ ي ت نلم ت قالميطق ت ) مي ت
ظ أليف نو االسا ماى لألن

 -40رظ يت

را ليا

يطق ت مشتتاأل إلامتتا لتتى ما اطتتط ظيمتتال هتتللوان مر إشتتانات ما تزة مر نلاممتتا هق تتا

بانة ق يطق ظيمال) مي

ظلك الميطق نما هو باا

يطق حادت مر شكل

الا لامات الااص الملاق هماطط اال مان.

مر ا ابألت إنما حادت مر شكل

محكا ما ظفأليت سالق مر الا ظااد مر ظفك هل أل صادن ا الوشيأل هقألان ا جلس الايمتال ا

الألسما همقا ى محكا الف
 -41رظ ي ت

إ مان إقلام .
 -42رظ ي

الوان

ا هذا القانون.

نميطق ظيمال همقا ى
لتى ييفتأل ت الجأليتاة

بتتانة ق يطق ت الايمتتال اإلقلاما ت ) الميطق ت الا ت ي ليمتتا التتوشيأل ت الجأليتتاة الألستتما نميطق ت ظيمتتال لميطق ت
بانة قنطاق ا ن

الاالع المقااة) ساح

اا ن

يميت اإل مان رالبياع لاما ه ف دا م م ر

لمذا الوام همقا ى اطط ظيمال قألنم رالا ظااط نلاا مر از اا هميطق المايي .

 -43رظ ي نلم قالوشيأل) ن اس الوشناع هاليسب
القا

مر ل تتى

ان ال اصم ررشيأل الاا لا للفؤرن البلاي رالقألريت هاليستب

يف
انت

رااق البلايات.

المادة  - 3قيطبق هذا القانون لى اماتت منتوا االستا ماى لأل انلت را ليات ر لتى ما إ متان ظجأليتم ميت دا تألة حكو ات
مر سلط

الا مر ؤسس

الايمال الاالا مر الا ساا

ا

مر اص مر ما شاص نانم يتا ا ظكتون ظلتك ا انلت را ليات دا لت لتما يتاطق

لما ياطق الايمال همقا ى هذا القانون).
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الفصل األول

سلطات تنظيم المدن وتشكيالتها
راابات الوشيأل

المادة  - 4يكون ا راابات الوشيأل ظل اا ساأل ا ون الاالا
م  -ظيساق اسا ماى ظيمال امات ا نال

ق  -من يكون اسا ماى ظيمال امات ا نال
هم.

المملك

نا منااع المملك .
حسا رام ا راو الم لا ال ا .

يسجما ت اطط الايمال االقا ادا رالاكو .

 من يكون ظيمال نا المان رالقألب امفاا تت سااست الاكو ت االااما ات رالاطتون ت المجامتت راليمتوألاقب ت لجي ت ظيمتتال المتتان المالا ت راللوا ا ت رلجتتان ظيمتتال المتتان المفتتاألن رظوااممتتا رظقتتايل الي تتأ لمتتا

د-

رالالكا ا من م مالما رق األناظما افق

ت القانون.

هت  -إ الن ياطق ظيمال المان رالقألب رظوسا ما رالغا ها لاوصا

جلس الايمال ا

لى

جلس الايمال ا

المادة  1 - 5يفك

م  -الوشيأل ريكون ن اسا للمجلس.

ق  -م اا ال اصم

ا جلس الايمال ا

لى.

لى لى الياو الاال -:

موال ا البلايات.

ات  -رنا رشانة ا شغاى ال ا .

د  -ا اا ال ا لمجلس اإل مان ا ندن .
هت -

ر-

ايأل ؤسس اإلسكان.

ايأل ظيمال المان رالقألب.

ش  -ن اس اليااهات ال ا .
حت  -نقاع الممياساا.

ل  -رنا ر اشنة ال ا .

 - 2يؤلف الي اق القانون لمذا المجلس ا مس م

ثان مر صوت

 - 3ياولى ا

ألاأ.

اع رإذا ظسارت ا صتوات اكتون للتأل اس صتوت

اع اناااق محاهل لااولى ن اس المجلس

-5-

حال

ااق الأل اس.

سلط

جلس الايمال ا

لى

المادة  - 6يكون ا راابات جلس الايمال ا

لى-:

م  -إ الن ياطق ظيمال المان رظوسا ما رظ ايلما.
ق  -إقألان اططات الايمال اإلقلاما ر اططات الايمال الماكلا .
ات ت  -إصتتاان ا تتأل ه لغتتاع مر ظ تتاي مي ت ن
فألر

ت صتتانت همقا تتى هتتذا القتتانون إذا ظبتتاا لتتم منمتتا قتتا صتتانت لواتتم اتتأل

رمنما االف لماططات اإل مان را نمم را را أل رالا لامات.

د  -إصتتاان ا تتأل ه لغتتاع مر ظ تتاي مي ت ن

الاالا -:

إلتتى المتتاب التتذا ي ت األ ياستتبا رذلتتك ت الاتتاالت

ت صتتانت لا ماتتأل من

الاال الا يا لق الاأل اص ه ملا إنفاع ا ليا مر مي

ملاات م ألب لى من يكتون ذلتك قبت االنامتاع تا هتذ

 - 2ت الاالت الات يا لتتق الاتتأل اص لاغااتتأل استتا ماى ا ن

لتتى ملات

-1

ال ملاات.

إنفاع البياع مر مي

ملا م ألب ظلثا األ اذنيا.

ريفتتاألل منتتم إذا ملغتتى مر تتاى ما ظتتأل اص لا ماتتأل من

شتأليط من ال يتتؤثأل هتتذا اإللغتتاع مر الا تتاي

هتتل أل صتتان همقا تتى هتتذ المتتادة اايئتتذ رلتتاب ظقتتايل طلتتع إلتتى

الوشيأل الى ثالث مشمأل ا ظانير ظبلاغم هذا ا أل يباا الم انيف الا ظكباها ن ذا

الباع

ظ ماألها مر هسبع الاسانة الا لاق

المان الا مصانت الأل

منم ال يا ت ظ ويض هفلن مي
هت  -اليمأل

ما اسائيا

هم ا األاع هذا اإللغتاع مر الا تاي

لا ت هتذ ا ن

هستبع

لتى التوشيأل من يتو ز إلتى لجيت ظيمتال

من ظا ت إلى هذا الفاص مر ا شااو ظ وي ا ادال ا ظلك الم انيف رالاستا ألم اتأل
سانة ظياج ا هبول قام االنافا ها ن

لا قألان لجي اللواع همقا ى هذا القانون.

ر  -إقألان فانيت ا نمم رالقواناا الا ظ

هسبع اإللغاع مر الا اي .

ما دا ألة الايمال رالما لق هفؤرن الايمال.

ش  -ظ ااا م اا سأل لم يكون سؤرال ا ظسجا رقا ت رق األنات المجلس رحفمما.
دا ألة ظيمال المان رالقألب المألنزي

المادة  -1 -7ظفك دا ألة ظُ أل لاا ألة ظيمال المان رالقألب المألنزي
ال الحاات الاالا -:
م  -إاألاع المسأ الطبا

رالمسأ االااما

الالش اا لااقاق مهاا

ق  -ظا األ اططات الايمال اإلقلاما لجمات ملوي المملك .

ر اشنة الاا لا

للفؤرن البلاي رالقألريت رظمتان

ظيمال المان رالقألب.

ات  -ظا األ اططات الايمال الماكلا للمان حاث ال ظواا لما و هذ الماططات.
د  -المستتا اة رظقتتايل الي تتأ لستتلطات ظيمتتال المتتان المالا ت إلحتتاا

ظألر

ظطون المايي مر إد اى ظ ايالت اذني

لاما ر

ظغااتتأل ت

إاألاع المسأ الطبا
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اططتتات ظيماممتتا الماكلا ت ظقا تتاما

راالااما

الالش لما.

هت  -ظزريا لجان ظيمال المان اللوا ا المفاألن هالابألة الفيا اما يا لق همألاقب الايمال راإل مان.
ر  -ظا األ منمم نموذاا ظايارى االف شؤرن ظيمال المان رالقألب را ليا ظااذ مساسا
حارد االف ياطق الايمال
 - 2م -ي ت مأل
األ

ري أل
ُ

المملك .

هتتذ التتاا ألة شتتاص ا ا اص ت

سا منمم

ت ظيمتتال المتتان رذر ب تألة رد اني ت راس ت

هذا القانون هالمايأل ري م نمسافان ي للو اشنة

ت

شؤرن الايمال.

اص لما

فتتاك ظيمتتال المتتان

ق  -يقو المايأل هالايساع للوشيأل اما يا لق لا ااا بألاع الايمال مر المؤسسات االسافاني للاا ألة.

لجي ظيمال المان رالقألب را ليا اللوا ا

ن اا م لواع لجي ظُ أل للجي ظيمال المان رالقألب را ليا اللوا ا ظاللف ما يل -:
المادة  -1 - 8يفك
م  -الماا مر الما أل ريكون ن اسا للجي .
ق  -اليا ع ال ا
ات -

مو ر اشنة ا شغاى ال ا

رالما

اللواع مر الماا م .

مو دا ألة ظيمال المان رالقألب المألنزي .

د-

هت -

مان رالقا

ال ا

ألاكز ا لوي .

ر-

ايأل ال ا

اللواع مر الماا م .

مو للجي الايمال المالا حاا اليمأل

 - 2يؤلتتف الي تتاق القتتانون لمتتذ اللجيت

صوت ألاأ.

ا ون الا ظا لق لما.
تتا منا ت م

 - 3ظفم راابات لجي ظيمال المان رالقألب اللوا ا
م  -الموا ق

ق  -اليمأل

ا يل -:

لى اططات الايمال الاف الا .
اال األالات الا ظقا

رن ت ظواصاما لذلك إلى جلس الايمال ا

ا ت  -اليمتتأل ت ما استتائيا

هفتلن ذلتتك نما اتتا .اتتأل منتتم إذا ا الفت

ريكون قألان هفلن ذلك نما اا.

تتاع رإذا ظستتارت ا صتوات اكتتون للتتأل اس صتتوت ثتتان مر

لى.

لى اططات الايمال اإلقلاما رالماكلا رالاف الا

يقتتا إلامتتا لتتا ق تألان لجتتان ظيمتتال المتتان المالا ت ت

اللجياتتان ااتتق للجيت المالات من ظأل تتت هتتذا اال تتاال

يطقاما

يطقامتتا ريكتتون قألانهتتا

إلتتى جلتتس الايمتتال ا

د  -إصاان ا را أل رإ طانات الايفاذ حاوما ظمان لجي اللواع سلطات اللجي المالا حسع القانون.
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لتتى

 - 4ظمتتان لجيت اللتواع هاإللتتا إلتتى صتتالحااظما ر ما متتا اماتتت صتتالحاات ر متتا اللجيت المالات هفتتلن يطقت

الايمال اإلقلاما رالقألب الواق

لما اللواع المؤلف ام لجي اللواع المذنونة.

لجي ظيمال المان المالا

المادة - 1 - 9

م  -يجوش للوشيأل همقا ى ظوصا
القانون يق

جلس الايمتال ا

ها ابان يطق ما ألنز اا م مر لواع يطق ظيمالم ذا صان و هتذا ا تأل يكتون جلتس للايت ظلتك

الميطق هو اللجي المالا للايمال را ليا
ق  -يجوش للوشيأل همقا ى ظوصا
القانون يق

لتى رايتاع لتى ظيستاع المتايأل من ي تان م ت األ همقا تى محكتا هتذا

ها ابان مي

يطق الايمال المذنونة.

جلس الايمال ا

لى راياع لى ظيساع المايأل من ي ان م األ همقا تى محكتا هتذا

يطق  -اا ياطق ألاكز االلوي  -يطق ظيمال ذا نان

ظلك الميطق ظفتم

للاي ت مر لتتى قستتل تتا يطق ت للاي ت يكتتون جلتتس ظلتتك البلاي ت هتتو اللجي ت المالا ت للايمتتال را ليا ت ت
المذنونةم إال إذا مر ز الوشيأل هاال

ات  -يجوش للوشيأل همقا ى ظوصا

ذلك لياع لى طلع ن ام إلام لجي اللواع
جلس الايمال ا

القتتانون يق تتى ها ابتتان ما يطقت ظيمتتال ظفتتام

المجلتتس القتتألرا هتتو لجيت الايمتتال المالا ت ت
ن ام إلام لجي اللواع لذلك الفلن

ذلك الفلن.

لتى يطقت

يطق ت الايمتتال

لى راياع لى ظيساع المايأل من ي تان م ت األ همقا تى محكتا هتذا
جلتتس قتتألرا مر قستتل تتا يطقت

لتتى يطقت

يطقت الايمتتال المتتذنون إال إذا مر تتز التتوشيأل هاتتال

ظلك الميطق .

د  -م -إذا مصان الوشيأل همقا ى محكا هذا القانون م األ يق
الايمال المذنونة يا ذ ظاللف لجي الايمال را ليا المالا

ه ا ا ابان جلتس البلايت لجيت

ما يل -:

جلتتس قتتألرا ريكتتون ذلتتك

ذلتتك ليتتاع لتتى طلتتع
الات للايمتال لميطقت

 -1الااكل اإلدانا للميطق ريكون ن اسا للجي .
 -2ن اس البلاي .

 -3شاص يسمام جلس البلاي .
 -4شاص ظسمام لجي اللواع.
-5
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مو ر اشنة ال ا .
ميا

البلاي قإن نان للبلاي

ميا ) مر ميا

ق  -إذا مصان الوشيأل م األ همقا ى محكا هذا القانون يق
الايمال المذنونة يا ذ ظاللف لجي الايمال المالا

ما يل -:

 -1الااكل اإلدانا ريكون ن اسا للجي .
 -2ن اس المجلس المال .

 -3شاص يسمام المجلس المال .
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دا ألة الايمال.

ه ا ا ابان المجلس القألرا لجي الايمال المالات لميطقت

 -4شاص ظسمام لجي اللواع.
-5

مو ر اشنة ال ا .

ميا

دا ألة الايمال.

المجلس المال قإن نان للمجلس ميا ) مر ميا

ه ت  -هتالأل ل متا رند ت قتانون البلتتايات مر ما قتانون آ تأل يكتون الي تاق القتتانون للجيت المالات
اش ا راحا رإذا ظسارت ا صوات يكون للأل اس صوت ثان مر صوت ألاأ.

تتاع

تا ن تف ا

ر  -ي تتاا مح تتا مياست ت البلايت ت مر مياست ت ال تتاا ألة س تتكألظا األ للجيت ت ريك تتون س تتؤرال تتا ظ تتاريا رحفت ت رق تتا ت رقت ت األنات

اللجي .

 -2ظااذ اللجي المالا ر قا حكا هذا القانون امات الااالاأل ال ألرني لال اا ظيفاذ ر األ اة محكا هذا القانون

مر ما فألر

قألن رمحكا ما نما صانم مر ي ابأل منم صان همقا ا م ريكون ا رااباظما نذلك-:

م  -ظا األ اططات الايمال الماكلا رالاف الا رلما من ظطلع المسا اة الفيا لذلك ا دا ألة الايمال.

ق  -الا ايق لى اططات الاقسال حسع اططات الايمال المقألنة.

ات  -إصاان ن ص اإل مان را ليا ر قا للقانون.
القانون.

د-

ألاقب م ماى اإل مان راإلنفتاعات لتما يطقامتا رالالكتا تا طاهقامتا للفتألرل المأل

ت رمحكتا هتذا

هت  -إصاان إ طانات الايفاذ رظل اا ظيفاذها.
القانون.

ر  -ظيمال إنفاع ا ليا رها ما رظوسات الطألق مر ظيساقما رسا أل ا ون المي توو لامتا ت محكتا هتذا

 - 3م  -إذا نان ت

اللجي ت المالا ت

يطق ت ظيمتتال همقا تتى هتتذ المتتادة ه ت

يت

القتتا ل ت ت ظل تتك الميطقت ت م يم تتان ذل تتك المجل تتس ت ت

جلتتس البلاي ت مر المجلتتس القتتألرا

يطق ت الايم تتال الم تتذنونة اما تتت ال تتالحاات الماولت ت للجيتت المالات ت

همقا ى هذا القانون رظا ت ا واى مر الألسو الوااب الا ت للجي المالات إلتى صتيارق البلايت مر المجلتس القتألرام رظتا ت
الم انيف الا ظيفق

هذا الفلن ا ذلك ال يارقم ران نان قسل ا يطق الايمال المذنونة يقت ان

مر يطق المجلس القألرا حسبما ظكون الااى.
ق  -إذا لتتل ظكتتا اللجيت المالات

يت

يطقت ظيمتتال ؤلفت همقا تتى هتتذ المتتادة هت

القتتألرا القتتا ل ت ظلتتك الميطقت يجتتوش للتتوشيأل من ي تتان ظ لامتتات يبستتط امتتا الطأليتتق الات ييبغ ت

يطق البلاي

جلتتس البلايت مر المجلتتس
لتتى اللجي ت المالا ت من

مانساما ال الحاات الماولت لمتا همقا تى هتذا القتانون ريجتوش للتوشيأل ه تونة اصت ردرن إااتا
ظاب ما
ال ا ت الا ت ظيطتتوا لامتتا ال تتالحا ارنف ت الت لتذنأل من ي تتان ظ لامتتات ظبتتاا نافا ت ظا تتا ا تواى مر الألستتو المستتااق
للجي رطأليق د ت الم انيف الا ظيفقما رنافا إناط

لكا مي من
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ظاألشها

هال تاغ

سااق مانساما ظلك ال الحاات.

 -4يجوش للوشيأل لاوصا

قألرا ررلت الاألظابات لال اا ذلك.

جلس الايمال ا

لجان الايمال المفاألن

المادة  -1 -10يجوش للوشيأل من يل أل لاللاف لجي

لى اظااذ االاتألاعآت الالش ت لايمتال القتألب الات ال يواتا لمتا جلتس

فتاألن للايمتال را ليات

يت

يطقت

لتى

تا الميتاطق الات ظفتام

يطقااا مر مكوأل تا يتاطق الايمتال المالات مر اإلقلامات ليتاع لتى ظيستاع المتايأل رظؤلتف هتذ اللجيت المفتاألن لر قتا لمتا

يل -:

م  -ظؤلف اللجي المالا المفاألن
يطق

و راحا لتى ا قت

تا م

تاع اللجيت اللوا ات الواق ت ت ظلتك الميطقت لكت

ا ياطق الايمال هاإللا إلى ما شاص مر مشااو آ أليا ي ايمل الوشيأل ا ذرا اال ا او مر الابألة.

ق  -ظؤلف اللجي اللوا ا المفاألن
يطق

ا

تو راحتا لتى ا قت

تا م

تاع اللجيت المالات الواق ت ت ظلتك الميطقت لكت

ا

ا ياطق الايمال هاإللا إلى ما شاص مر مشااو آ أليا قا ي ايمل الوشيأل ا ذرا اال ا او مر الابألة.

 - 2ييال هاللجي المفاألن امات صالحاات ر سؤرلاات اللجي المالا ر مر اللوا ا .
 - 3ي اا الوشيأل ن اس اللجي المفاألن
الا ون

اإلاألاعات القانونا

المادة  -11هالأل ل ما رند
مي ت

نلاا الاالااا.

ما قانون مر ظفأليت آ أل يجوش نم لجي

الا مر لوا ا من ظقال الا ارب رظا أل م تا

اكم ت ريجتتوش لمتتا من ظياتتع يمتتا ت مي ت إا تألاعات قانونا ت ما وظتتف تتا وظفامتتا إ تتا ه طا تتم ظفوي تتا ا تتا مر

ظفوي تتا اصتتا هفتتلن مي ت إا تألاعات مر د تتوب اص ت مر من ظياتتع يمتتا ما شتتاص آ تتأل فتتو
ظ تتان ظلتتك اللجيت رظ ابتتأل تتذنألات الا تتون مر ا را تتأل مر المستتاياات ا

حستتع ا صتتوى هق تألان

تتألب الات ظبلتتغ لمتتذا الموظتتف منمتتا بلغت للجيت

المالا مر اللوا ا .
سلطات الايمال الاالا

المادة  -12ظبقى امات السلطات الايماما ال ا ل همقا ى قانون ظيمال المان رالقألب را ليا لسي 1955م
الذا يولت ام هذا القانون ولت الايفاذ قا م إلى من ُي اد ظفكالما لر قا حكا هذا القانون.

الفصل الثاني
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الوق

مناطق التنظيم
ا ابان مي

يطق

المادة  -13م-

يطق ظيمال

 - 1يجتتوش للتتوشيأل ليتتاع لتتى ظوصتتا

جلتتس الايمتتال ا

للاي مر قسل ا يطق للاي مر يطق

جلتس الت مر قستل تا يطقت

الجألياة الألسما ري لق

ظيمال رييفأل هذا ا أل

لتتى رظيستتاع المتتايأل من يتتل أل ها ابتتان مي ت

كاع لجي الايمال اللوا ا م رإذا نانت

المجلس البلاا مر المال ريولت ولت الايفاتذ ه تا مست

ظانير آ أل.

يطق ت منمتتا يطق ت

الميطقت ظفتم

لتى يطقت

جلتس الت م ي لتا هتذا ا تأل نتذلك ت دا تألة

فتأل يو تا تا ظتانير نفتأل ت الجأليتاة الألستما إال إذا تاا

 - 2يممأل المايأل حارد يطق الايمال لى الماطط رظذنأل هذ الاارد ت ا تأل ال تادن همقا تى الفقتألة ا رلتى تا
هذ المادة ري لق الماطط ت هذا ا أل.

 - 3ه تالأل ل متتا رند ت هتتذا القتتانون ت ن ن ت
ألب الم لا يما ساهقا

ر ياطق الايمال ا

يطق ت ظيمتتال تتا الميتتاطق المانا ت ت الجتتارى الملاتتق لمتتذا القتتانون

الجألياة الألسما ر األ المانا ت الجتارى المتذنون ظ ابتأل يتا لتاع ال مت

لمذا القانون منما ياطق ظيمال ؤلف هل أل ا الوشيأل همقا ى هذ المادة.
 - 4يجوش للوشيأل لاوصا

ا جلس الايمال ا

لى رظيساع المايأل من ي اى مر يلغ ما م تأل تا ا را تأل التواندة ت

الجارى المذنون نما يجوش لم من يوست مر ي اى مر يلغ مي

ق  -هالأل ل ما رند

الوشناع هقألان ي ان يم-:
 -1من ي ابأل مي

هذا القانون مر

يطق ظقت دا

ظلك الميطق ه الن ييفأل

يطق ظيمال مُ لي

همواع هذا الف

قانون البلايات نقل ق )29لسي  1955مر

حارد اا م مر مكوأل رالمان رالقألب الواق

ا هذا القانون.

ما ظفأليت آ أل يجوش لمجلس

لميما مق ظيماماا لى من ي اا حارد

الجألياة الألسما .

 -2من يفك لذلك اإلقلال جلستا للايمتال يستمى ق جلتس ظيمتال اإلقلتال) ري تاا ن استا لتم ريبتاا اااما اظتم رالطأليقت الات
ظااذ لما ق األناظم.

 -3من يياط همجلس ظيمال اإلقلال ال تالحاات الات يألظئامتا همتا ت ذلتك إ تادة ظ اتاا حتارد المتان رالقتألب الواق ت لتما
حتتارد ذلتتك اإلقلتتال را

متتاى رالمفتتانيت الا ت يجتتوش إقا امتتا لتتما الاتتارد ررلتتت اططتتات الايمتتال اإلقلاما ت رالماكلا ت

رالاف الا ر األها رمي صالحاات م ألب سواع مكان
 -4لمجلتتس ظيمتتال اإلقلتتال من يفتتو

اللجان لا ايق جلس ظيمال اإلقلال.

ياط هلي ام م ألب م لل ظكا.

نت صتتالحااظم مر ه

تتما يت لجيت مر لجتتان م تتألب ي ايتتم من ظا تتت قت األنات ظلتتك

- 11 -

 -5يمايتتت لتتى مي ت ام ت س تواع نان ت

لجي ت مر هائ ت مر جلتتس مر شتتاص تتا ظلتتك الجمتتات المي تتوو لامتتا ت هتتذا

القتانون مر ما ظفتأليت آ تتأل مانست ما تتا ال تتالحاات الماولت لمجلتس ظيمتتال اإلقلتتال مر لجانتتم همقا تتى هتتذا القتتانون مر
اظااذ ما قألان مر إاألاع ياالف مر يمس الق األنات مر اإلاألاعات الا اظاذها جلس ظيمال اإلقلال.

-6

ا شتتاص طبا ت مر

يتتوا متتا لتتم

تتلا ت ذلتتك ظقتتايل اال ا ت األ

لتتى المفتتانيت رالق ت األنات ال تتادنة تتا

جلس ظيمال اإلقلال الى شمأل راحا تا ظتانير إ النمتا هاستاا اع يقتا إلتى جلتس ظيمتال اإلقلتال .رلمجلتس ظيمتال اإلقلتال

اليمتأل ت ظلتتك اال ا األلتتات ظتتاقاقا مر د توة الم اتتأل

اال ا األ
-7

رال ا

.

ت األ اة ا رند

رظكلافتتم لاقتتايل ميت لايتتات طات مر شتتفوي ي األهتتا لتتألرني للبت

ت

الفقألة الساهق ال ظا تت القت األنات الات ي تانها جلتس ظيمتال اإلقلتال رال المفتانيت الات ي ت ما

متتاى الا ت يقتتو لمتتا لإلا تألاعات المي تتوو لامتتا ت هتتذا القتتانون مر ت ما ظف تأليت آ تتألم رظ ابتتأل ظلتتك الق ت األنات

رالمفانيت را

ماى قط ا رنا ذة األ قالل لالسائيا

مر الط ا هلا طأليق م ا مي ام إداني نان

 -8ياق لمجلس الوش انع إلغاع قألان ه الن يطق الايمال مر ظفتكا

ذلك القألان نلما راا ذلك ياسبا.

الفصل الثالث

مخططات التنظيم
المسأ الايمام
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م ق اا .

جلتس ظيمتال اإلقلتال مر إد تاى ميت ظ تايالت لتى

المادة  -1 -14يجع قب الباع لاا األ ما اطط ظيمتالم ظيمتال اطتط طواتو األ
الاال الألاهي للميطق م را ون الماألظع شمولما

مساست للميطقت نمتا يجتع لاتان

و هذا المسأ ه نما يل -:

م  -رصف الموقت قا رلا الطواو األ ا رالجاولواا الر .)...

ق  -المياخ قدنا الا األنة رالغاو را طان رالألياح رالألطوا ).

ات  -ظانير الاطون اإل مانا للميطق .

د  -اسا ماى ا نال قاالسا ماى السكي رالاجانا رال يا
هت -

لكا ا نال .

ش-

ا ات الم الأ ال ا

ر  -قام ا نال .

ح  -رسا

الر.)...

رالز ان

قالماا رالمجانا رالكمألااع).

اليق قالطألق رالسكك الااياي رالمطانات رحجل حألن الساأل الر .)...

ل  -المواصالت قالبألقم الماظفم الالسلك الر.)...

قالماان م م اكا ال بادةم الاوانا م درن السايما رم اكا الايز رالمبان الاكو ا ).

ا  -الم األ ق ال ا

م  -الستتكان قالجتتيسم نس تتب الستتكان تتا حاتتث ا

الا

).

م تتانم من توا ال متت م ظوشيتتت الس تتكان تتا حا تتث راندات

ى  -الوألرات المواودة قالطبا ا راالقا ادي رالبفألي رالااوانا الر.)...

 - 2ظقتتو التتاا ألة هجماتتت م متتاى المستتأ رنا ت الا انستتات المطلوا ت
المسا اات الممكي لاقايل ا يطلع يما ا

لو ات ر ساحاا رمي

اططات الايمال اإلقلاما

المااادة  -1 -15ظا تتأل اططتتات الايمتتال اإلقلامات

لتتى من ظقتتا لجتتان الايمتتال اللوا ا ت رالمالا ت اماتتت
سا اة م ألب مكي .

تتت الا لامتتات الااصت لمتتام حاومتتا ظتتا و الااات م تتا لقبت التتاا ألة

ريا ل و هذا الماطط لاقأليأل ا المسأ ت الا األ ط رالمواد اإلي احا ا

ا

ألب الالش لباان الاطول الأل اسا لبألنتا ج

متتان لتتذلك اإلقلتتال ر األحت ظيفاتتذها .رياواتتع من ظكتتون هتتذ الماططتتات ا ستتا

المالا نما يجع من ظايارى ا ون الاالا -:
م-

الات ظبيتتى لاتتم الماططتتات الماكلات

واقت المان رالقألب الجاياة.

ق  -ظوسات مر ظقااا نمو المان رالقألب الاالا .
ات  -ال يا

رظفم الم ا

رالمفا

د  -الاجانة راإلدانة رظفم المكاظع ال ا
هت  -المياطق الستكيا رظفتام
رظوقات ا ليا

لى ا ن

رالمساود ات رنألااات با

الساانات.

رالااص ر واقف الساانات رالكألااات لما قط

لتى ظ لامتات ظا لتق همستاح قطتت ا ن

هاليسب للجمات ا نا .
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ا ن .

رالكوا ت راالنظتاادات رالامويت راإلنتانة رظجماتت

رالمتتاان رم تتاكا ال بتتادة رقا تتات االااما تتات ال ا ت رالمستتانح ردرن

ر  -الم األ تتق ال ا ت رظفتتم ا س تواق رالاوانا ت

السايما رالميازهات هاليسب ل اد السكان المطلوق ظلدي الاا ات لمل.

ش  -المبان رالميفآت ا

ألب رظفم اإلش األ

لى ا يل -:

مرال  -المساح راالنظفا ات را ه اد.
ثاناا -

طول البياع راالنظاادات ر ساح الطوالق.

ثالوا -

اسا ماى ا ليا .

اي رطبا

ناه ا  -ظ مال رملوان رمنوا
ا سا -

سادسا  -ا

ساه ا -
ثا يا -

واد البياع المسا مل

اد ا ليا الا يمكا إنفا ها.

ماى الماواع الا وى لى ن

اد شقق السكا

ن لياي .

اد الغأل الا ظفام

ا ليا را سوان را ساج .
يما.

لاما الفقق مر البياع.

ظاس ا  -ظزريا المبان ه مانيج مر آهان لجمت اع ا طان.
اش األ  -المالاض لا الغانات الجوي .

حادا فأل  -م اكا اص لمبا

الساانات.

 -الس تتاحات ال ا ت ت رالااصت ت رظف تتم ظجمات ت الميطقت ت را انلت ت الز ان ات ت رالبس تتاظاا رالمي تتاطق الاألاات ت رالميازه تتات

رم اكا حف الطبا

ل  -الماا م ت
ماني .

ا  -رسا

رساحات ا ن

لتتى المواقتتت رالكمتتو

رالاالع رالمقالأل رالماااأل رالمياال.

را ليا ت راإلنفتتاعات رالااتتف رالبقايتتا القايم ت

متتا لتتم قام ت مثألي ت مر ظانياا ت مر

المواصالت رظفم الطألق البألي رالسكك الااياي رالما ا رالجوي رالمواقف ال ا

م  -الطألق رظفم -:

للساانات.

مرال  -ا نال المافوظ رظ ااا حقوق المألرن ال ا .

ثاناا  -إ الق رظاوي الطألق الاالا رإ الق رظاوي حقوق المألرن ال ا
ثالوا  -إنفاع الطألق الجاياة رإحاا

ناه تا -

يما) رطبا

ظغااألات

الطألق الاالا .

رالااص .

طتتول الطتتألق ر أللتتما رظستتوياما رإنفتتا ها رالوصتتوى إلامتتا رالاتتألر
الطأليق رمه ادها ال ا

سواع

ذلك الجاياة رالقايم
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يما.

يمتتا قريفتتم ظقااتتا الوصتتوى إلامتتا رالاتتألر

ا ستتا  -ا شتتغاى الما لق ت ه نفتتاع مي ت طتتألق رظاستتايما ن نفتتاع ا نصتتف رالجستتون رال بتتانات ر

رالاس تتااج رالات توااز رالمالات ت ع راإلن تتانة ال تتيا ا رالمقا تتا رالز ان ت ت رالماا مت ت

را شجان لى و هذ الطألق مر لااو ما.

ل تتى الاف تتا

را

تتان

ت ت األ

اتتا ا طتتان
رالف تتجاألات

ى  -المواصالت رظفم الالغ األ ا رالماظفا رالالسلكا .
-

ا ات الم الأ ال ا

رالقوب راإلنانة.

رظفم

ا ات الماا رالكمألااع ر طول المجتانا رالم تان رالا تأل هاليفايتات رالمستالر

نفأل اططات الايمال اإلقلاما

المااادة  -16ياألظتتع لتتى المتتايأل ه تتا صتتارن ا تتأل ها ابتتان مي ت

يطق ت م يطق ت ظيمتتال إقلاما ت را تتا الافتتارن تتت لجتتان

الايمتتال اللوا ا ت رالمالا ت ر تتالى تتاة ال ظاجتتارش الستتيااا تتا ظتتانير هتتذا ا تتأل من يقتتا إلتتى لجي ت الايمتتال اللوا ا ت الم يا ت
اططات الايمال اإلقلام ريود هذا الماطط ت الا لامات الااص هم ت
لاتتم جانتتا للجماتتت ر تتا يممتتم ا تتألم رييفتتأل إ تتالن إيتتاا

الاااا ري أل
اال ا األ

هذا اإل الن لماة شمأليا

كاتع لجيت الايمتال اللوا ات ريبتاح االطتال

اطتتط الايمتتال المتتذنون ت الجأليتتاة الألستتما ر ت األيتتاظاا

كاع لجي الايمال اللوا ا ر

نا

كاظع لجان الايمال المالا .

لى اطط اإل مان اإلقلام

المادة -17

 -1يجوش ا شاص رالي سلط مر ؤسس نسما مر مهلا
الايمال اإلقلام

مر تتالى ميت
ثبوظا .

يون إلى ن اس لجي ظيمال المان اللوا ا

متا لمتل

تلا ت ذلتك ظقتايل ا ا األلتاظمل لتى اطتط

الى اة شمأليا ا إياا

اطط الايمال اإلقلامت المتذنون

تتاة م تتألب ظتتذنأل ت إ تتالن اإليتتاا  .رظتتا ل اال ا األلتتات المقا ت حاومتتا م كتتا هماططتتات إي تتاحا ررثتتا ق

 -2ظيمأل لجي ظيمال المان هاللواع

ن ا ا األ

قا إلامتا رلمتا هماتض إنادظمتا د توة تا ظتألب تا قتا

لباان رام نمألهل رظأل ت لجي ظيمال المان هاللواع ظواصاما هفلن هذ اال األالات إلى جلس الايمال ا

لى.

اال ات األ

ظ ايق اطط اإل مان اإلقلام ررل م ولت الايفاذ

المادة -18

 -1ييمتتأل جلتتس الايمتتال ا

لتتى ت ظواصت لجيت ظيمتتال المتتان اللوا ات رياتتق لتتم هماتتض إنادظتتم الموا قت

لا اي مر لارن ظ اي ررل م ولت الايفاذ ريكون قألان

ذلك نما اا.
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لتتى الماطتتط

 - 2إذا مقتتأل جلتتس الايمتتال ا

الألستما راأليتتاظاا الااتتاا ري تتأل

لتتى اطتتط الايمتتال اإلقلام ت ررل ت م ولتتت الايفاتتذ ييفتتأل إ تتالن لتتذلك ت الجأليتتاة
ت

كاتع لجيت الايمتتال اللوا ات ر ت

كاظتتع لجتان الايمتتال المالات ري ابتتأل نا تتذا تتا

الاتانير التذا ي تاا ت هتذا القتألان ريفتتاألل ت ذلتك منتم إذا لتل ي تاا ظانياتتا ليفتاذ اطتط اإل متان يولتت اطتط اإل متتان
مس

ولت الايفاذ ه ا

 - 3إذا قألن جلس الايمال ا
اطط الايمتال اإلقلامت

فأل يو ا ا ظانير نفأل هالجألياة الألسما .

لى ه ا اليمأل ت اال ا األلتات المقا ت إلتى لجيت الايمتال اللوا ات إد تاى ظ تايالت لتى

لتم من ي اتا إ تالن إيتاا المفتألر لمتاة شتمأل راحتا لقبتوى اال ا األلتات ت الجأليتاة الألستما ر ت

األياظاا الاااا ري أل هتذا اإليتاا لتى كاتع لجيت الايمتال اللوا ات ر كاظتع لجتان الايمتال المالات م رظابتت اإلاتألاعات
المي تتوو لامتتا ت المتتادة ق )17م تتال هفتتلن ظقتتايل اال ا األلتتات راليمتتأل لمتتا تتا لقبت لجيت الايمتتال اللوا ات الات لامتتا
ظقايل ظواصاما هفلن اال األالات المقا

 - 4ييمتتأل جلتتس الايمتتال ا

إلاما.

لتتى ت ظواص ت لجي ت الايمتتال اللوا ا ت رياتتق لتتم هماتتض إنادظتتم الموا ق ت

ررل م ولت الايفاذ لا اي مر لارن ظ اي ريكون قألان

األياظاا الاااا ري أل

كاع لجي الايمال اللوا ا ر ت

ذلك نما اا رييفأل إ الن هقألان هذا

لتتى الماطتتط

الجألياة الألسما ر

كاظتع لجتان الايمتال رالستلطات المالات  .ري ابتأل نا تذا ت

الاتانير التتذا ي ايتم التتوشيأل ريفتاألل ت ذلتك منتتم إذا لتتل ي تاا التتوشيأل ظانياتا ليفتتاذ اطتط اإل متتان يولتت الماطتتط ولتت
مس

الايفاذ ه ا

فأل يو ا ا ظانير نفأل اإل الن

الجألياة الألسما .

 - 5ظقو لجي ظيمتال المتان اللوا ات هت لالا قتألان جلتس الايمتال ا

اإلقلام .

لتى إلتى قتا

اال ا األلتات لتى اطتط اإل متان

اططات الايمال الماكلا

المادة -19

اططات الايمال الماكلا

 -1ظيمل اططات الايمال الماكلا للمان

المملك رياواع من ظفم

ر ا طأليق ظطون الولت االقا ادا راليمو

هالمجامت ر ألاح ظيفاذ االف مرام اإل مان.

ظقأليأل ا المسأ ر ا مي رل ا م ألب يباا هفتك إامتال منتوا استا ماى ا انلت

ت

يطقت

لى ظ لامتات ر لتى

اطتط الايمتال الماكلت

 - 2يجع من يايارى اطط الايمال الماكل ا ون الاالا -:

م -ظاايتتا واقتتت الطتتألق رإنفتتاع طتتألق اايتتاة رظ باتتا الطتتألق المواتتودة ت ذلتتك الا ت رظاوي ت اظجاهمتتا رظوستتا ما رإقفالمتتا

رظ اتتاا أللتتما رظ اتتاا ا انلت المافوظت لمتتا رحقتتوق المتتألرن ال ا ت رإنفتتاع الطتتألق رظاستتايما رظوستتا ما رالتتا وى إلامتتا
رالاألر

ق-

يما رظقااا ذلك رظ ااا طبا

الطألق رمه ادها ال ا .

جانا ال أل هما اما المجانا ال ا

رالم ان رإنفاعات الايقا .
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ات -

فألر الماا .

د  -ظاايتتا الميتتاطق مر المواقتتت مر ا ليا ت الا ت يجتتوش ظ تتاط مر حمتتأل ظ تتاط ه تتض الاتتأل رال تتيا ات امتتا رالا ت
يااف لما هالكلا للسكا مر الز ان

هت  -أل

مر الااأليج مر ي

شألرل رقاود هفلن ساح ا ن

رانظفا رنو المبان الذا يسمأ ه قا اما

ر  -ظاايتتا ا انلت الما

الا يجوش البياع لاما رالفسا راالنظتاادات الوااتع ظألنمتا حتوى المبتان م

مي

ا المياطق مر

يطق

مي

يطق هالاا اص.

ت للستتاحات ال مو ات رالا وصتتا رالميتتاطق الطبا ات الماتتاف لمتتا مر الما

ت

يت

م ألب رظجما الميطق ا نال الز ان ا رالمياطق الاألاا رالميازهات رالساحات رالاالع رالمقالأل رالماااأل

ايات ا

رالمياال.

ش  -االحافتتاب هتتلن

نموقتتت للمطتتانات رالمبتتان رالم األ تتىع ر اطتتات ستتكك الاايتتا ر اطتتات الباصتتات رن األاتتات با ت

الساانات ر واقف الساانات رالمبان ال ا

حت  -المبان رالميفلت ا

ألب رظفم

مرال  -المساح راالنظفا ات را ه اد.
ثاناا -

ايات م ألب.

رالماان رالمساففاات مر ي
ا يل -:

ألاقب

ا ات مو ا م ألب.

طول البياع راالنظاادات ر ساح الطوالق.

اي رطبا

ثالوا -

اسا ماى البياع.

ناه ا  -ظ مال رملوان رمنوا
ا سا -

اد ا ليا الجا ز إنفا ها.

سادسا  -ا
ساه ا -

ثا يا -

واد البياع المسا مل

ماى الماواع الا وى لى ن

اد شقق السكا

ن لياي .

اد الغأل الا يجوش من ظفام

ا ليا را سوان را ساج .
يما.

لاما الفق مر البياع.

ظاس ا  -ظزريا المبان ه مانيج مر آهان لجمت اا ا طان.
اش األ  -المالا ع لا الغانات الجوي .

حادا فأل  -م اكا اص لمبا
ثان

الساانات.

فأل  -البالكاا رالفأل ات رالبألرشات را د ان الااناا را سوان.

ل  -ال يا
ر ا يماثلما.

رظفم الم ا

رالمفا

ا  -الاجانة راإلدانة رظفم المكاظع ال ا

رالمساود ات رنألااات با

رإصالح الساانات ررنش الااادة راليجانة رالبالل

رالااص ر واقف الساانات لما قط

م  -المياطق السكيا رظفم ا نمم را حكا رالا لامات الا ظا لتق همستاح ا ن
راالنظاادات رالاموي راإلنانة رالاجمات رظوقات ا ليا

لى ا ن
- 17 -

ا ن .

هاليسب للجمات ا نات.

 -ر ولتت البيتاع لامتا رالكوا ت

ى  -الم األ ق ال ا

رالماان رم اكا ال بادة رقا ات االااما ات ال ا

رظفم ا سواق رالاوانا

ردرن السايما رالميازهات ن ذلك هاليسب ل اد السكان المطلوق ظلدي هذ الاا ات لمل.
 -الماا م

الات از

ن  -تأل

لى المواقت رالكمو

لتى التتك ميت من

را ليا رالمواودات رالبقايا القايم

مر ليايت هتتلن يمتتيأ التك ميت من

ما لم قام ظانياا مر مثألي مر
مر ليايت

جتتارنة مر ستتلط

للمجانا مر الم ان مر منالاع الماا مر جانا اا ا طان مر الطألق الم لق مر ا نفاق.
 -االستتائيا ات الات يقتتا ما ا شتتااو الما تتألنرن تتا اتألاع ن تتض اللجيت المالات

هفلن مي

سلل

 -الموا ق ت

ا المسا

رالمسانح ردرن اللمو
ماني .

الات حتتق المتتألرن

تتيأ وا قامتتا مر ظقتتايل ظوصتتااما

الا ظاطلع يأ وا قاما مر ظقايل ظوصااما همقا ى هذا القانون.

لتتى الفتتألنات مر الجم اتتات مر اليقاهتتات الا ت ظ تتطلت همفتتألر مر فتتانيت إستتكان رالفتتألرل الا ت ياألظتتع

ال م لما حاا القاا همفانيت اإلسكان ارنف ذنألها.

لى المقالأل ر ألاقباما رإ الق المقالأل الاالا .

 -االحافاب هلنال نمقالأل راإلش األ

و  -ظسجا ا نال المااف لما للطألق مر للساحات ال ا
جلس ال مر مي سلط

الا م ألب.

ق  -إ اشلت ت ا حا تتاع القايمت ت رالمزدحمت ت مر المايا ات ت
رظاسايما ر أل

إياا

تتت قا تتاات الايم تتال رإ تتادة ظاطاطم تتا رنافات ت إنف تتا ما رظيمامم تتا

شألرل اص لميت إصاان ن ص البياع

اطط الايمال الماكل

المادة  - 20يود

مر ي

اطط الايمال الماكل

اي هاسل الاكو

مر هاستل ما جلتس للايت مر

المياطق المذنونة.

ت الا لامات الااص هم هقألان ا لجي الايمال اللوا ا لياع لى ظوصا

لجيت ظيمتتال المتتان المالات رييفتتأل إ تتالن اإليتتاا ت الجأليتتاة الألستتما ر ت األيتتاظاا الااتتاا ري تتأل
الجألياة الألسما ت

شمأليا ا ظانير نفأل إ الن إياا م

م كا إلى مصااق ا نال المفمول هالمفألر .

ا

هتتذا اإل تتالن لمتتاة

كاتع لجيت ظيمتال المتان المالات ريبلتغ إ تالن اإليتاا حاومتا

اال األالات لى اطط الايمال الماكل

المادة -21

 1يجوش ا شاص ر ا سلط مر ؤسس نستما مر مهلات
لتتى اطتتط الايمتتال الماكل ت

هالجألياة الألسما مر الى مي

متا لمتل

يون ت إلتتى ن تتاس لجي ت الايمتتال المالا ت

تلا ت ذلتك ظقتايل اقا األحتاظمل مر ا ا األلتاظمل

تتالى تتاة شتتمأليا تتا ظتتانير نفتتأل إ تتالن اإليتتاا

اة م تألب ظتذنأل ت إ تالن اإليتاا رظتا ل اال ا األلتات مر االقا األحتات المقا ت حاومتا م كتا

هماططات إي احا ررثا ق ثبوظا .

 - 2ظيمأل لجي الايمال المالا

ن ا ا األ

يقا إلاما رظأل ت ظواصاما هفلنم إلى لجي الايمال اللوا ا .
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 - 3ظيمتتأل لجي ت ظيمتتال المتتان اللوا ا ت ت اال ا األلتتات المقا ت
إنادظما د وة ا ظألب ا قا

المالا اواها لى ا األالم ا ميا إ ا ن ض اال ا األ
ظقايل اال ا األ

 - 4ياق لمجلس الايمال ا
لارن ظ اي ريجوش لم

الجألياة الألسما ر
مس

تتت ظواص ت لجي ت الايمتتال المالا ت

اال األالات لالساما إلى رام نمألهل رظألس إلى جلس الايمال ا

مر االقاألاحات أل ق لاقأليأل يمام رييمتأل جلتس الايمتال ا
مر االقاألاح.

لامتتا رلمتتا هماتتض

لتى ت نت ا ات األ

لواستط اللجيت

لى اطط الايمتال لتى إثتأل

لى اطط الايمال الماكلت ررلت م ولتت الايفاتذ لا تاي مر

حال الا اي من ي اا نفأل المفألر لماة شمأل لال ا األ

األياظاا الاااا ري أل

همفتألد ريبلتغ الم اتأل

مر االقاألاحات رإ ا إد اى ظ اي

لى هماض إنادظم الموا ق

لتى اال ا األلتات

ريكون قألان

ذلك نما اا رييفأل

كاظع اللجان اللوا ا رالمالا ري ابأل اطط الايمال نا ذا ه ا

فأل يو ا ا ظانير نفأل اإل الن هالجألياة الألسما .

الا ايق المؤق

المادة -22

لى اططات الايمال الماكلا

 -1لمجلس الايمال ا

ا ابأل من ذلك ياسبا ر

لى صالحا الا ايق المؤقت

لتى اططتات الايمتال الماكلات نلمتا مر لتى ما اتزع يمتا إذا

هذ الاال ي ابأل اطط الايمال المذنون نلم نما ري ابأل ما ازع يم صاق لام لمتذ ال تف

اط تتط ظيم تتال هاكلت ت مُ تتا ررل تتت ول تتت الايفا تتذ همقا تتى الم تتادة ق )21الفقت تألة ق )4تتا ه تتذا الق تتانون رييف تتأل إ تتالن -

هالا ايق المؤق

هالجألياة الألسما ري ابأل نا ذ المف وى همجألد نفأل .

 - 2ياألظتتع تتالى س تتي راحتتاة تتا الا تتايق المؤق ت

ل تتى اط تتط الايمتتال الماكلت ت إي تتاا الماطتتط الماكلت ت همقا تتى

محكتا المتادة ق )20تا هتذا القتانون ظتتل ظطباتق لاتم ذات اإلاتألاعات المي توو لامتتا ت المتادة ق )21يتم امتا يا لتتق
لاقايل اال األالات راالقاألاحات راليمأل اما إلى رلت الماطط ولت الايفاذ.
اطط الايمال الاف ال

المادة -23

 -1ه تتا إق تألان اططتتات الايمتتال الماكلا ت للمتتان يتتيمل اطتتط ظيمتتال ظف تتال لألقستتا الماالف ت

الماكلا .
-2

تتا اططتتات الايمتتال

حال المان ال غاألة مر القألب يا أل اطط ظيمال هاكل ظف ال لمذ المان رالقألب.

م  -يجتتوش للجيت المالات ت ما رقت

تتا ا رقتتات من ظ تتا فتتألر ظيمتتال ظف تتال

الااه ت لمتتا مر من ظوا تتق لتتى ظطباتتق ما فتتألر اقاألحتتم اماتتت تتالك ظلتتك ا ن

يت من

راق ت ت

مر ما أليتتق تتيمل ه تتا ظ ايلتتم مر درن

ظ اي رال ي م لتذلك المفتألر إال ه تا اقا األنتم هموا قت لجيت اللتواع الات يجتوش لمتا من ظتأل ض الموا قت

الا ايالت رظ األ ى هفلنم الفألرل الا ظسا واما.
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يطقت الايمتتال

لاتم تا لتل ظجتأل اتم

رامات نمتأل اللجيت المالات راللجيت اللوا ات امتا يا لتق هتلا فتألر ظف تال قتا همواتع الفقتألة

ق  -ت حالت ا تاال

الساهق يااى المفألر إلى جلس الايمال ا

لى الذا يكون قألان نما اا.

 - 4يا ما اطط الايمال الاف ال ظقأليت األ لتى المستأ امتا إذا نتان ذلتك الش تام رنا ت الماططتات را تون الوصتفا

ا

ألب الالش .

 - 5يجوش من يفام
يجع من يفام هفك

اطط الايمال الاف ال

م  -ظ ااا واقت الاوانا

لى ا ون المانات ت المتادة ق )19الفقتألة الوانات

او لى ا ون الاالا -:

تا هتذا القتانون نمتا

را سواق رالماان رم اكا ال بادة رقا ات االااما ردرن السايما رالميازهات.

ق  -ظ اتتاا واقتتت الطتتألق ر واقتتف الستتاانات ر اطتتات الستتكك الااياي ت ر اطتتات الباصتتات رالستتاانات ال ا ت رالااص ت
رالم األ ق ال ا

رالااص .

ات ت  -ظ اتتاا واقتتت ا ليا ت ر طتتول البيتتاع راالنظتتاادات رالفتتك رالاتتا ا دنتتى لمستتاح ا ن
رالكألااات دا

ا ن

قط

د  -ظ اتاا الميتتاطق الات ظفتتأل
المواد المسا مل

ر واقت ا ليا ذات االسا ماالت الااص .

رطتتوى راامامتتا ا ا ا ت

لامتتا الألقاهت رالقاتتود تتا الياحات الم مانيت نالا تمال رالمممتتأل الاتتانا لألليات رمنتوا

إنفا ما.

هت  -ظ ااا المياطق الا يامأل اما اإل مان رالاطويأل ه ونة دا م .
ر  -ظ ااا واقت ا ن

مرال  -مي من

ا

ثاناتتا  -مي ت من

ظقتتت لتتما يطق ت

ثالوتا  -ميت من

م تتألب هت لتألما لجيت ظيمتال المتتان المالات

ال ا .

الميطق مر مي

المباي

ت

الميوا اسامالكما إابانيا نا ون الاالا -:

لتى الماطتط تا مات استاغاللما لم تلا الاكو ت مر لم تلا الستلط المالات مر للميتا ت
اتتادة لتتى اطتتط الايمتتال الواستتت مر إل تتادة إ مانهتتا مر مي ت من

يطق ظااا إلى إ ادة ظوشيت.

الماطط.

 - 6يجوش من يباا لى اطط الايمال الاف ال مي
منما

الت

جتتارنة لالتتك

لالستتامالم اإلابتتانا ظل ايتا الستتا مالما لأل ت األ

يطقت ظتألب اللجيت المالات للايمتال راموا قت لجيت الايمتال اللوا ات

حاا نلاا إلى ظيمال مر إلى إ ادة ظيمال ا ما الغايات الاالا -:

م  -إ ادة ظاطاطما لى مسس حايو هسبع قا ما مر للاما مر سوع ظيمامما.
ق  -هق ا ظغااأل واقت السكان رال يا ات.
ات  -هق ا ظاقاق مي

اي

ا الغايات المباي

 - 7ال ظ تاا لتى اطتط الايمتال ميت من

رلجي الايمال اللوا ا من هذا االسامالم سو

لى الماطط.

تا مات االستامالم اإلابتانا إذا نتان تا نما لجيت ظيمتال المتان المالات
ال ييفذ الى اة سبت سيوات ا ظانير ظ ايق هذا الماطط.
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اة سبت سيوات رلل ظساملك لجي ظيمال المان المالا قط ت ا ن

 - 8إذا انق

اات تتق ل ت تتاحع ا ن

الما

هلش ت ت ان طت تتى من يطالت تتع لجي ت ت ظيمت تتال المت تتان المالا ت ت ه ت تتادة ا ن

ت لمتتذا االستتامالم اإلابتتانا اقتتاة لمتتذ ال تتف إذا انق ت

اللجي المالا

الما

صاالما.

إقألان اطط الايمال الاف ال رإياا م لال ا األ

المادة -24

 -1ظابت ذات اإلاألاعات المي وو لاما

ت لالستامالم اإلابتانا
إلات تتم رظ ت تتبأ ا ن

تتاة ستتا مشتتمأل تتا ظتتانير ذلتتك اإلش ت ان رلتتل ظ تتاها

رظيفاذ
المادة ق )20ا هذا القانون هفلن إياا المفألر لال ا األ

 - 2يجتتوش لجماتتت ذرا الم تتلا ت ا انل ت مر ا ليا ت مر ا تتالم ا

.

تتألب المفتتمول هتتلا فتتألر همقا تتى المتتادة

ق )23تتا هتتذا القتتانون ستواع ه تتفامل تتا مصتتااق ا تتالم مر هليت صتتف م تتألب من يقتتا وا ا ا األلتتاظمل لاتتم إلتتى كا تع
الى شمأليا ا ظانير نفأل اإل الن هالجأليتاة الألستما ه يتاا ذلتك المفتألر مر تالى المتاة الماتاردة الات

اللجي المالا

مي حال

ظ ايما لجي اللواع

اص .

 - 3ظألست اللجيت المالات اماتتت اال ا األلتتات إلتتى لجي ت اللتواع أل قت لاقأليتتأل يمتتا رظيمتتأل لجيت الل تواع ت نت ا ا ت األ
همفألد رظبلغ الم األ
المفألر

لواسط اللجي المالا اواها لى ا األالم ا تميا إ تا ن تض اال ات األ
ريجوش للجي اللواع

لى إثأل ظقايل اال ا األ

 - 5إذا مقألت لجي اللواع رلت المفألر
الألسما ر

إذا نتتان المف تتألر يفتتم
المفألر ال يفم

ولت الايفاذ همقا ى الفقألة ق )4ا هذ المادة ييفأل إ الن لذلك

 - 6يولت المفألر

ولت الايفاذ

ليفتتاذ المفتتألر يولتتت المفتتألر

الجألياة

دا تألة المجلتس المالت

جلس ال رظود نسر ا المفألر رالا األ ط نما مااشظما لجي اللواع

لاما لذرا الفلن.

الاانير الذا ظ ايم لجي اللواع ريفاألل

ولتتت الايفاتتذ ه تتا

ه ياا م لاب كاع اللجي المالا .

لى يطق للاي ر

ولتت

جل تتس ال ت مر ت ت المك تتان التتذا ظ ل تتق اتتم تتادة اإل النتتات ال مو اتت إذا ن تتان

لى يطق للاي مر يطق

كاع اللجي المالا حاث يباح االطال

ظ اي

لى المفألر الاف ال من ظقأل رلتت المفتألر

األياظاا الاااا ري ا ا دا ألة البلاي إذا نان المفألر يفم
ل تتى يطق ت

رإ تا إد تاى ظ تاي

هذا الفلن طلع نفأل إياا المفألر لماة شمأل راحا.

 - 4يجوش للجي اللواع ه ا ألرن الماة الم اي لاقايل اال ا األ

الايفاذ.

لتى

ت

مس ت

اطط الايمال

المادة -25
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ذلك منم إذا لل ظ اا لجي اللواع ظانياا

فتتأل يو تتا تتا ظتتانير نفتتأل إ تتالن ت الجأليتتاة الألستتما

 -1ظطلع لجي الايمال اللوا ا لاوصتا

تا اللجيت المالات

تا المتايأل إ تادة اليمتأل ت ما اطتط إ متان هاكلت

ا ما إاألاع الا ايالت مر اإللا ات الالش إن راات ألة راحاة لى ا قت

ت نت

قتألن

فتأل ستيوات ريقتو المتايأل ه مت

المسأ الالش ريقا ظقأليأل إلى لجي الايمال اللوا ا هفلن الا ايالت مر اإللا ات الا يألب إد الما لى المفألر .
 - 2إذا اقاي لجي اللواع ه ألرنة رلت فألر ظيمال ظف ال ا لقب مي لجي الا ي من راق لما يطق
الايمال يجوش لما من ظكلف ظلك اللجي المالا ه تااد ذلتك المفتألر رظقايمتم إلامتا رالقاتا هكت

حال اقاألانم هموا قاما.

 - 3إذا ظالف

اللجي المالا

ا ظقايل المفألر ه ا ظكلافما لذلك لر قا حكا هذ المادة ر

تا هتو لتألرنا لايفاتذ ت

الى الماة الات ظاتادها

لجي اللواع يجتوش للجيت اللتواع هموا قت التوشيأل من ظُ تا المفتألر الاف تال لواستط دا تألة ظيمتال المتان ري ابتأل ذلتك المفتألر
إيفاع هجمات الغايات المق ودة ا هذا القانون منم فألر ظف ال م اظم اللجي المالا .
 - 4ظألس ت لجي ت الل تواع نستتاا تتا المفتتألر الم تتا همواتتع هتتذ المتتادة إلتتى اللجي ت المالا ت إللتتااع طال امتتا هفتتلنم تتالى
مس ت

الايمتال ا

فتتأل يو تتا تتا ظتتانير استتاال ما نستتر المفتتألر ر تتا ثتتل ياتتاى المفتتألر
لتى الات يجتوش لمتتا من ظوا تق مر من ظتأل ض الموا قت

هفلنم.

 - 5ظابت ذات اإلاألاعات المي وو لاما

تتت طال تتات اللجي ت المالا ت إلتتى جلتتس

لاتم مر من ظ التتم مر من ظ تت تا ظسا توق تا الفتتألرل

المادة ق )24ا هذا القانون هفلن إياا رإقألان رظيفاذ المفألر .

ظ ايق اطط الايمال الم اى

المااااادة  - 26ظاا تتذ ذات اإلات تألاعات الماب ت ت ه تتا إات تألاع الاغاات تألات ال تتألرني ه تتا إقت تألان اطط تتات اإل م تتان الماكلات ت
رالاف الا

ا نفأل إلى نمأل

لر قا لإلاألاعات الماب

لك

اال األالات إلى رلت الماطط ولت الايفاذ يتا إقتألان ما ظ تاي

ا اطتط ظيمتال

يما.

محكا رشألرل الايمال

المادة -27
م–

 -1يأل ق ن

اطط ظيمال هلحكا رشألرل رظ ابأل هذ ا حكتا رالفتألرل اتزعا ال ياجت مز تا اطتط الايمتال ري األ تى ت

رل ما من ظكون سايألة لألحكا را نمم اليموذاا المقألنةم لى منتم يجتوش رلتت ظلتك ا حكتا رالفتألرل رستا أل ا تون
الايماما الما لق لما همواع منمم ظ ان همقا تى هتذا القتانون هاإللتا إلتى تا يتال إن اقتم تا ظلتك ا حكتا رالفتألرل
را ون هماطط الايمال.

 - 2ظفام ا حكا رالفألرل لى ما م أل ا ا ون الا ظ ابتأل منمتا لتألرني لااقاتق مهتاا
ظيمال المان ر اص ا ون الاالا -:
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اطتط الايمتال رشتؤرن

الألقاه الايماما .

مرال  -اإلدانة راإلاألاعات

ثاناا  -ظ ياف اسا ماالت ا نال رظ ياف دناات ياطق اسا ماى ا نال .
ثالوا  -الفوان ر طول البياع.

انه ا  -انظفا ا ليا .
ا سا -

اد الطوالق ر ساح الطالق هاليسب لمساح ا ن .

سادسا  -المساحات رالساحات حوى ا ليا راإلنانة الطبا ا .

ساه ا -

واقف الساانات هاليسب لمساح البياع رطبا

اسا مالم.

ثا يا  -الكوا السكيا رالاقسال مر اإل ألاش.

ق  -إنفاع ا ليا ريفم -:

نقاه البياع.

مرال  -اإلدانة راإلاألاعات

ثاناا  -احااااات المساحات الاا لا راإلنانة رالاموي .
لألحواى الجوي رالألطوا .

ثالوا  -الماان رالمقار

ناه ا  -المجانا را ون ال اا رارهان رصمانيج امت اا ا طان.
ا سا  -ظيساق ا نال رظجمالما رش ان اما.

سادسا -

قار

الاأليق.

ساه ا  -البلكونات رالفأل ات رالبألرشات را د ان الااناا .
ات  -ا شغاى

مرال  -الماا م

وقت البياع رظفم -:

لى حااة اليا

مثياع الافااا.

ثاناا  -الماا م

لى حااة ال ماى مثياع الافااا.

ثالوا  -الماا م

لى ا نصف رالفوان .

ناه ا  -إشال ا نقا

.

اططات ظقسال ا نال

المادة -28

 -1لتتى التتأل ل متتا رند ت ما قتتانون مر ظف تأليت آ تتأل ال يجتتوش ا شتتاص من يقستتل مي ت من

ا انل ت ما ظقستتال ن

راق ت ت

يطق ت ظيمتتال إلتتى قطتتت ظق ت
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ستتاح مي ت قط ت

مر يستتج

ت ستتج

يمتتا تتا ف تألة درنمتتات األي ت إال

همقا ى اطتط ظقستال ظوا تق لاتم اللجيت المالات رنت ظقستال ن

يطقت ظيمتال رنت ظستجا يجتألا هفتلنما

راق ت ت

قتتألن م ال طالمتتا رمن الميطق ت

ال تتا حكتتا هتتذ المتتادة ي ابتتأل هتتاطال س تواع مكتتان هيالتتك فتتألر ظيمام ت

ظيماما ت رظ ابتتأل اماتتت الق ت األنات ال تتادنة تتا اللجي ت الماا ت لمتتذا ال تتاد قط ا ت ر اتتأل ال ت

الط ا.

 - 2نت

راق ت ت

اطتتط ظقستتال هفتتلن من

لالك الميطق ر األ قال للط ا.

الات

لتتى اطتتط الايمتتال الاف تتال للميطقت الات ظقتتت امتتا هتتذ ا ن
تا مات الاوبت

المقألن ريفم ذلك نا ا ون المانا رالمي وو لاما

 - 4يجوش لمالك مي من
ه ش ان من يزرد اللجي
ذلك منم

راق

تتا مالمتتا نمتتل هتتذا الماطتتط رنتتذلك الطتتألق المقتتألنة

رالطتتألق المقاألحت ر طتتول االنظفا تتات الماستتاري رميت
اطتط الاقستال لماطتط اإل متان الاف تال

تا طاهقت

الفقألة الاا س

ا المادة ق )23ا هذا القانون.

يطق ييطبق لاما اطط ظيمتال قتألن رياألظتع لاتم إذا تا نلفاتم اللجيت المالات

الى الماة المذنونة

حال ا ايتا

ا طأليتتق تتا طتتألق

يطقت ظيمتتال يجتتع من يكتتون طاهقتا لماطتتط الايمتتال الاف تتال الم تتاق

 - 3يجتتع من يبتتاا لتى اطتتط الاقستتال حتتارد قط ت ا ن
م ون م ألب قا ظطلبما لجي ظيمال المتان المالات

اب تألة يطق ت

التك ميت من

اإلش ان هماطط ظقسال لالك ا ن

تا ظيفاتذ طلتع اللجيت المالات

ا ما

وا قاما لاما .ريفاألل ت

تالى المتاة المقتألنة هاإلشت ان يجتوش لمتا من ظ متا

لمتتا ظفتتاع من يقتتو لاا تتاأل اطتتط الاقستتال المطلتتوق لتتى نفقاتتم المالتتك رظستتاو ى نا ت الألستتو رالاكتتالاف ت

الاال ليفس الطأليق الا ظساو ى اما ل األ ع البلاي .

 - 5ياألظع من ظكون نت قستام

اللجي المالا .

 - 6هغض اليمأل ما رند
ظيمال الميطق الواق

لما.

تا القستا ل المبايت

لتى اطتط الاقستال راق ت

ما قانون آ أل ال يسمأ لاقستال ميت من

و ت هتتذ

لتى طأليتق قتألن مر قاتألح ييتاى وا قت

بيات مر الات

تا البيتاع هفتك ياتالف محكتا

ظ ايق اططات الاقسال

المادة -29
 -1ظقا نا

 - 2إذا را ق

اططات الاقسال ا ما ظ ايقما إلى لجي ظيمال المان المالا .

اللجي المالا

لى اطط ظقسال ظااذ اللجي المالا اإلاألاعات لكااه لاتان لتى ال تفا ا رلتى وقتت

ا ن اسما يفاا من الاقسال هو لر ق اطط الايمال الاف ال المقألن التذا ييطبتق لتى الميطقت الواق ت امتا ا ن

يا لق لما اطط الاقسال رمن الاقسال قا را ق
طلع يقا م الك ظلك ا ن
ظ اي

الات

لام اللجي المالا رياألظع ه ا ذ لى ل ون ظسجا ا انلت ليتاع لتى

من يسج الاقسال الموا ق لام

اططات الاقسال
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سجالت ا نال .

المادة -30
 -1يجوش للجي ظيمال المان المالا ه ا إنسالما إش ا ان إلى الك مي من
لى ظ اي مر إيقا

يا لق لما ما اطط ظقسال ظ لمم ام ه ز ما

ال م هماطط الاقسال المذنون مر الغا م را ا من ظكون قا نمألت

يقا م إلاما المالك

ما ا ا األ

الى شمأل راحا ا ظانير إش ان لذلكم ان ظ اى مر ظوقف ال م هماطط الاقسال المذنون مر ظلغام.

 - 2إذا تتال

لجي ت الايمتتال المالا ت

اطتتط الاقستتال مر مرقف ت

ال م ت هتتم مر ملغاتتم همقا تتى الفق تألة ق )1تتا هتتذ المتتادة

ياألظتتع لامتتا من ظألست إلتتى تتل ون دا تألة ظستتجا ا انلت نااهتتا لتتذلك الفتتلن وق تتا تتا ن استتما رياألظتتع لتتى هتتذا المتتل ون
سجالت ا نال .

حاا اساال م ذلك الكااق من يااذ الااالاأل الالش إلد ان القاود المقا ا
اتتأل يامم ت الفتتك راتتذلك ال ظ تتلأ إلقا ت ليتتاع ياستتع لامتتا مر نان ت
 - 3إذا راتتات قط ت من مر لقطتتت م ان
ساحاما مق

ا الاا ا دنى المسموح هم ااق للجي المالا

سواع ليفسما مر هاالظفاق ت المالكاا رالمالكاا المجارنيا ه م

ا ا ابان قطت ا نال المذنونة صالا للبيتاع رمن ظقتو

اطط ظقسال لالك ا نال اما ما يكون طاهقا لماطط

الايمال الاف ال المقألن رياألظع ه ا ذ لى ل ون ظسجا ا نال لياع لى طلع ا اللجيت المالات
مر طلتتع يقا تتم التتك مر تتالكو ا ن

راات رظجألب ظسوي

وقتت تا ن استما

من يستتج الاقستتال ت ستتجالت ا انل ت رمن يلغ ت الاستتجاالت القايم ت امتتا إذا

لى مساسم لاا المالكاا.

للجي المالا من ظاطط إل از اا ه ض المياطق

المادة -31

 -1يجوش للجي المالا
ا اطط ظيمام

ا حاا ر أل من ظااذ ق األ ان هموا ق لجي اللواع ه ادة ظاطاط مي

قألن ييطبتق لامتا مر ه تادة ظاطتاط ميت

قألنم إال منم لل ي ا ظاطاطما لر قا ا ظ اي مد

يطقت نانت

يطق لل يجأل ظاطاطمتا لر قتا

ت ا صت قتا ططت

لر قتا لماطتط ظيمتال

لتى يطقت اإل متان المتذنونة مر لر قتا ا اطتط ظيمتال استا اض

و هذا القألان ياألظتع لامتا من ظقتو لاا تاأل اطتط ظيمتال للميطقت المتذنونة يايتارى

هم يمم ذا اظاذت اللجي المالا
ل
قيفتان إلامتا امتا يلت هتالقطت الجايتاة) لجماتت التذيا يملكتون م انلت ت ظلتك الميطقت
اما يايارلم ظا تاص قطتت م انلت ُ
ل
هالقطت ا صلا ) الا ظكون هسبع شكلما مر وق ما مر ساحاما
قريفان إلى هذ ا نال اما يل
يفألديا مر جام اا ُ

مر ا سبع آ أل طاهق لذلك الماطط المقتألن مر الا تاي التذا مُد ت لاتم مر الماطتط المقتألن التذا استا اض هتم يتم
ت لمتتل ظلتتك ل
حستتبما ظكتتون الاتتاىم رظقتتت لتتى مقتتألق تتا يمكتتا ت اتوان ل
القطتتت قبت
القطتتت ا صتتلا للمتتالكاا التتذيا
تا الغايتات الم يات ت قتانون

اقاطا ما قسل يما لى من ال ظاجارش نسب االقاطتا ق )%25تا ستاحاما يت ايت
الاقستال راالستتامالم ر ستتاري ت جمتو ستتاحاما هتتلقألق تتا يمكتا لمجمتتو ستتاح ل
القطتتت الجايتاة ال ا تتاة للمتتالكاا التذيا
لمل لقطتت ا انلت الجايتاة هاستل التك مر هلستماع تالك ل
ت لمتل رظستجالما هاستمم
القطتت ا صتلا التذيا
رالسما مل

سجالت ا نال هاإللا إلى االقاطا المذنون اما ي بأ
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اإل كان إ ادة ظاطاط ظلك الميطق ).

 - 2ظابتتت ذات اإلاتألاعات المي تتوو لامتتا ت المتتادة ق )24تتا هتتذا القتتانون ت إيتتاا اال ا األلتتات راليمتتأل ت إقتألان
الماطط ررل م ولت الايفاذ.

الاا ا

لى لماة االسا ماى الماالف

المادة -32

 -1ق تتت األ تتاة محكتتا المتتادة ق )37تتا هتتذا القتتانون) يجتتوش للجي ت المالا ت
اططات الايمال ولت الايفاذم رياألظع لامام اما إذا طلب

تتا حتتاا ر تتأل ه تتا رلتتت ما اطتتط تتا

يما لجي الايمال اللوا ا ذلك من ظ ا قا م هجمات ا ليا

الواق ت ت تت الميطقت ت الات ت يايارلم تتا الماط تتط الم تتذنون اس تتا ماال االف تتا مر الات ت ظ اب تتأل تتا ا ليات ت الماالفت ت هس تتبع ظيفا تتذ
الماططم رمن ظقألن هموا ق لجي الايمال اللوا ا م مال هلحكا هذ المادة الاا ا
ا

لتتى لالستتا ماى الماتتالف) الا ت يجتتوش امتتا هقتتاع استتا ماى ظل تك ا ليا ت نلليا ت

قا ى الااى لى من ال ظاجارش هذ الماة فأل سيوات.

قريفتان إلامتا امتا ه تا هالاتا
لتى للمتاة ُ
االف ت مر هقا متتا نلليا ت االف ت حستتع

 - 2ل تاب إ تتااد القا م ت المفتتان إلامتتا ت الفق تألة ق )1تتا هتتذ المتتادة ظفتتأل اللجي ت المالا ت ت ظ اتتاا الاتتا ا
االسا ماى الماالف لك لياي

ا ا ليا المانا

القا م ا ذ ه اا اال ابان امات المألر

م  -الماة الا ياام من ظبقى اما ن لياي قا م هاليمأل لقا ما رحالاما.

هما

لتتى لمتتاة

ذلك ا يل -:

ق  -الماة الا يمكا اما اساومان البياي اقا اديا راي إيألاد اقا ادا يما.
ات -

اب االسا ماى الماالف ر اهاام.

 - 3إذا ايت

اللجيت المالات هموا قت لجيت الايمتتال اللوا ات

متتال هال تتالحا الماولت لمتتا همقا تتى الفقتألة ق )2تتا هتتذ

المتتادة مق تتى تتاة لبقتتاع البيتتاع الماتتالف تتا ا ليا ت المانا ت ت القا م ت ظستتألا لتتى ظلتتك القا م ت ا صتتوى الماب ت ت
اططتتات الايمتتال الاف تتالا

تتا نفتتأل رنمتتأل ت اال ا األلتتات إلتتى رلتتت ذلتتك ولتتت الايفاتتذ نمتتا لتتو نان ت

ظف الاام رييبغ من يتذنأل ت نت إ تالن ييفتأل من لجيت الايمتال اللوا ات قتا ايت
هفلن ا ليا المانا

الاتا ا

لتى لمتاة االستا ماى الماتالف

ظلك القا م ر لى اللجيت المالات هاإللتا إلتى ذلتك من ظبلتغ ه شت ان ناتال نت

ظلك القا م الم لو ات الا ظا لق هملكم.

 - 4ه تتا انق تتاع الاتتا ا

لتتى لمتتاة االستتا ماى الماتتالف ي ت لياي ت

اططتتا

التك رند استمم

تتا ا ليا ت المقتتألنة ر اقتتا حكتتا هتتذ المتتادة يبط ت

االسا ماى الماالف رظغاأل البياي المسا مل اسا ماال االفا لى رام ظ بأ ام طاهق مر ظما مر ظزاى حستع قا تى

الااى رال يا ت ظ ويض إلى الك ظلك البياي هسبع إهطاى اسا مالما مر ظغااألها مر ها ما مر إشالاما لر قا لمقا ى الااى.

-5

لتتى التتأل ل متتا رند ت الفقتألة ق )4تتا هتتذ المتتادة ياتتق للجيت المالات إذا نمت ذلتتك لتتألرنيا را تتا الا تتوى لتتى

ظفتويض تتا لجيت اللتواع من ظبلتغ المالتتك قبت انق تتاع الاتا ا

لتتى لمتتاة االستتا ماى الماتالف للبيايت المتتذنونة ر اقتتا حكتتا

هتتذ الفق تألة إش ت ا ان ناالاتتا ظتتو ز إلاتتم ه هطتتاى استتا ماى ظلتتك البياي ت استتا ماال االفتتا رظغااتتأل ظلتتك البياي ت مر هتتا ما مر إشالامتتا
حستتع قا تتى الاتتاى رإذا ان تتى المالتتك ظلتتك قا تتاات اإلي تتاش المتتذنون ياتتق لتتم الا تتوى لتتى ظ تتويض اتتأل منتتم يؤ تتذ
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ه اا اال ابان يا ظقأليأل قاان الا ويض ا أل الواقت رهو من البياي الماالف نان ال لا من ظغاأل مر ظُما مر ظُزاى
ال ظاجارش الاا ا لى للماة الا سمأ هاسا مالما اما اسا ماال االفا درن د ت الا ويض.
المادة  - 33ال يجوش صااق الاأل رال يا ات زارل حأل مل رصيا اظمل
رال يا ات لر ق المفانيت را حكا الايماما المقألنة.

الفصل الرابع

رخص التنظيم واألبنية
يأ الأل ص

المادة -34
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األ ا اكا الما

لالك الاأل

اة

 -1ال يجوش الفتألر لتما يتاطق الايمتال الم ليت ت
إ مان مي من

مت ياطلتع القاتا هتم الا توى لتى ن

مر اسا مالما اسا ماال ال ياطلع الا وى لى ن

اإل متتان مر االستتا ماى رال ظمتتيأ وت هتتذ الأل

ت إال إذا نانت

إلتى من ظ تان ن

ت رال يجتوش ظيمتال مر

ت لتذلك ال مت مر الايمتال مر

طاهقت لمتتذا القتتانون را نممت ال تتادنة هموابتتم ر اطتتط

الايمال الماكل رالاف ال مر لماطط الاقسال را حكا رالا لامات الا ظفك ازع ال ياج مز يما.

 -2ياألظتتع من يا تتت ما إ متتان ن
ؤقات

اطط إ مانام إلتى نقاهت

يطق ت مُ لي ت

مر إنفتتاع لبيتتاع يقتتا ت

لتى الايمتال رالبيتاع ريفتاألل ت هتذ الألقاهت المؤقات من ظتؤ ا حستع نما لجيت الايمتال

اللوا ا م إن اإل مان مر الافااا المقاألح نافما ظكون الاتاىم ال يا تان
الذا ساولت

المساقب .

 -3ياألظتتع من يا تتت ما ظيمتتال ن
اطط إ مانا إلى نقاه

لماة ال ظزيتا لتى الستي

لما.

ؤقا

هفلن ظلك البياي مر ا ن

يطق ت مُ لي ت

منمتتا يطق ت ظيمتتال رلكتتا لتتل يا تتأل لمتتا

لى الايمال رالبياع رياق للجي المالا هموا ق لجي اللواع من ظقألن ا

يت ما ن

اللتم ستلطات الايمتال المستؤرل لاا تاأل اطتط الايمتال

ظغااأل ام مر ظوسا م مر ظ ايلم مر ها م.

ق  -استتا ماى ا ليات را ن
ا ن

رمحكتا رمهتاا

اطتط الايمتال الجتانا رلت م مر

هذا القانون ا يل -:

م  -إنفاع إا لياع مر إحاا
راق

مر إنفتتاع لبيتتاع يقتتا ت

ا إ متان ت الميطقت المتذنونة ظقتو

 -4ظفم نلم قإ مان)

يطق

منمتتا يطق ت ظيمتتال رلكتتا قب ت ظ تتايق

لغايت

اتتأل الغايتتات المستتموح هاستتا مالما قستواع مكتتان ذلتتك هالاا تتاص مر ن البيايت مر

اص ) همقا ى اطط إ مان قألن ظيارى ظلك البياي مر ا ن
رظفم نذلك ظغااأل االسا ماى القا ل للبياع مر ا ن .

رامقا تى ميت ن

ت صتادنة

ات  -إنفاع المجانا رالم ان رحفأل الاألساع رحفأل الاألشاأ.
د  -الافأليات رالألد رالا بئ .

هت  -إنفاع الطألق را سوان را ساج رما م هياس رم ماى الا ايا رمي م ماى م ألب سواع مكان

مر لى سطاما.

ر  -امات اإلنفاعات را

ماى الا ظايارى ممأل ا ليا الااناا ريفم ذلك الطألاش رالاهان.

ش  -ظألناع حما مر ألحا

مر جلى مر غسل مر هالو

حت  -ظألناع الم ا ا الكمألاا ا

ا ون الاالا -:

لياي

ا ليا القا م .

ل  -الاموي الماكاناكا رالاا ئ ال يا ا .

ا  -استتا ماى ما من

ت هتاطا ا ن

مر طأليتتق مر ما ا تتزع تتانا

 -1م ماى ال اان رالااساا األ اإلنفا ا دا

واودة.

تتا البي تتاع هق تتا تتأل

البياع.
- 28 -

الا ايتت إال من نلم ت إ متتان ال ظف تتم

 -2إاألاع مي م ماى ا لقب سلط الطألق ظاطلبما صاان مر ظاساا مي طأليق إذا نان

الطأليق.

 -3إاألاع مي م ماى ا لقب مي سلط

الا مر حكو ا الغاي

منالاع مر مسالم منلا مر مي مامزة م ألب هما

 -4اسا ماى مي من

ا ما

يما ألاقب مر ظ لاأ مر ظجايا ميت

ذلك قطت ما شان مر مي من

اي ش ان ا

هذ ا

متاى لتما حتارد ظلتك

المياطق الما

جتانا مر ظمايتاات

ا ما هذ الغاي .

لذلك.

طلبات الأل ص

المادة -35

 -1لى ن شاص يأل ع

ظيمال مر إ مان مي من

من ياقا هطلع للا وى لى ن

لألنمم را حكا رالفألرل المولو
-2

مر إاألاع مي

ملا لياع ياطلتع إا األ هتا الا توى لتى ن

إلى لجي الايمال المالا مر إلى لجي الايمال الماا
همواع هذا القانون.

ت

حسع ا ظكون الاتاى لر قتا

لتتى التتأل ل متتا رند ت ما ظفتأليت آ تتأل ياألظتتع لتتى اماتتت التتارا أل رالمؤسستتات ال ا ت رالااصت رالفتتألنات المكلفت

لازريا ا ليا هالماا رالكمألااع رالماظف رالمجانا ال ا
الم يا ه صاان ن ص المما رالاأل
الايمال الماا

ا إي اى ظلك الاا ات ا لياع مر ظزريتا لمتا ر لتى الجمتات

ا إصاان الأل ص المذنونة لمزارلاما ام قبت ح توى المالتك لتى إذن تا لجيت

هاسا ماى ذلك البياع للغاي الا ن ص إنفا

ا مالما.

االسائيا ات

المادة -36
 -1يجوش لك

ا ظ ألن ا األاع إصاان ظأل اص لغاأل مر ن ض اللجيت المالات إصتاان ن

مر إاألاع ملا لياع مر الا وى لى ظ ايق ياطلبم ما م أل مر نما مر محكا مر شألرل رلت
مر منمتتا را ق ت

لاتتم همواتتع شتتألرل

ت إ متان مر ظيمتال من

همقا تى هتذا القتانون

اي ت م رنتتان تتا نمب الطالتتع مر ما ا تتألن آ تتأل من ق تألان اللجي ت يجاتتف هاقوقتتم

اجتوش لتتم حايئتتذ من يطلتتع إلتتى اللجيت المالات

تتالى شتتمأل راحتتا تتا ظتتانير ظبلاغتم ن تتض يامتتا من ظاات طلبتتم إلتتى لجيت

الايمال اللوا ا ر ا ثل يااى الطلع إلى اللجي المذنونة ففو ا همطال تات اللجيت المالات ريكتون قتألان اللجيت اللوا ات ت

هتتذا الفتتلن قط اتتا ر اتتأل التتت ا طأليتتق تتا طتتألق الط تتا إذا اتتاع ق تألان لجي ت الل تواع ؤيتتاا لق تألان اللجي ت المالا ت م رإذا
ا الف

اللجياان ياق للجي المالا طلع أل

قألان لجي اللواع ريكون قألان جلس الايمال ا

الاال

لى قط اا.

 -2يجتتوش لتتأل اس اللجيت المالات مر ا ثالثت م
المالا هفلن طلع قا للا وى لى ن

لى جلس الايمال ا

تتاع تتا م

لى الى شمأل راحا تا ظتانير ظبلاغمتا

تتا ما ال يوا تتق مرال  -يوا قتوا لتتى ما قتألان ظااتتذ اللجيت

من يطلع مر يطلبوا إلى اللجي المالا المذنونة إحال ذلك الطلع إلى لجي
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اللواع الى منا

فأل يو ا ا ظانير صارن قألان اللجي المالا هفلنم ريكون القألان الذا ظ ان لجي اللواع هفتلن تيأ

الطلع المااى إلاما لى الوام المذنون مر ن م قط اا ر األ الت ا طأليق ا طألق الط ا.

 -3إذا ظقتتا شتتاص هطلتتع إلتتى لجي ت الايمتتال اللوا ا ت لتتما ا ا اصتتاظما تتا ما ت الا تتوى لتتى ن
ظيمال من

ت إل متتان مر

مر إاألاع ملا لياع مر الا وى لى ظ ايق ياطلع ما م أل مر نما مر محكا مر شألرل رل

همقا ى

لاتم همواتع شتألرل

ايت رنتان

هذا القانون رن

لجي الايمال اللوا ا الاأل اص مر الا تايق المطلتوق مر منمتا را قت

ا نمب الطالع مر ما ا تألن آ تأل من قتألان اللجيت يجاتف هاقوقتم اجتوش لتم حايئتذ من يطلتع إلتى اللجيت اللوا ات

تالى

شتمأل راحتتا تتا ظتتانير ظبلاغتتم ن تتض يامتا من ظاات طلبتتم إلتتى جلتتس الايمتتال ا لتتى ر تتا ثتتل ُياتتاى الطلتتع إلتتى المجلتتس
المذنون ففو ا هالمطال ات الالش ريكون قألان قط اا األ الت ا طأليق ا طألق الط ا.
المادة -:37
 - 1يجتتوش للجيت المالات للايمتتال إذا نانت

ا ن

اتتأل ياممت الفتتك مر شتتاياة االناتتاان مر ظتتلثألت مر ظ تتألنت تتا

اتألاع اطتتط إ متتان مر ظيمتتال من ظافتتض ما قاتتا ت محكتتا رشتتألرل الايمتتال لقتتاع نستتو إلتتا ا ظاتتاد ليمتتا

ياجارش الاافاض.

م  %5 -ا اليسب المئوي

ا ساح قط

لتتى من ال

ا ن .

ق  %5 -ا االنظفا المسموح هم.
ات  %15 -ا الاجل.

د  %10 -ا قاان االنظاادات الالفا .
هت -

-2

ا جمو م  %10ا قاان االنظاادات

ت

الجمات الماا

الجانباا.

اتتأل الاتتاالت رلغاتتأل ا ستتباق ال تواندة ت الفق تألة ا رلتتى تتا هتتذ المتتادة ي تتان جلتتس التتوشناع لايستتاع تتا
نما ا ظااد هموابم-:

م  -الااالت الا يجوش امتا للجيت المالات للايمتال ظتأل اص ا ليات الات مُقامت
محكا رشألرل الايمال المقألنة رالاافاض الالش لذلك

قبت صتارن هتذا القتانون هفتك ياتالف

ا حكا رالفألرل المذنونة.

ق  -ظاايتتا قتتاان الألستتو اإللتتا ا الوااتتع استتاافا ها تتا صتتاحع البيتتاع التتذا ظطبتتق لاتتم محكتتا البيتتا قم) تتا هتتذ
الفقألة.

إاألاعات ألاقب اإل مان را ليا رإ طانات الايفاذ
المادة -38

 -1إذا ظباا للجيت المالات مر للجيت الايمتال اللوا ات من ظ ماتأل ما من
لم مون الأل

مر إنفتاع ما ليتاع اتألب لتارن ن

مر ال ا لألنمم را را أل رالا لامات الساني المف وى مر ال
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ت مر ال تا

ا اطط ظيمتال ر مر إ متان قتألن

يمتتا إ طتتان ظيفاتتذ لتتذلك المالتتك رشتتا لما رالما متتا ر لتتل

يتتاها ظ تتان اللجيت الم يات مر ن استتما مر ما وظتتف فتتو

البياع.

إل مان من

 -2إذا صانت ن

لو ات ناذهت ر

مر لياع اساياد إلى

من ظقتتألن هطالنمتتا ر يتتاها ي ابتتأل ما إ متتان مر مليتتاع اتتألب همواتتع الأل

ت

تلل للجيت الايمتال الات مصتانت الأل

منتتم اتتألب لتتارن ظتتأل اص إيفتتاع

ت الا ت هطل ت

هالمق ود ا هذ المادة ريألس إش ان هقألان اللجي هذا إلى الفاص التذا صتانت هاستمم رظطبتق محكتا هتذ المتادة امتا

يا لق هاإلاألاعات الالش لمألاقب اإل مان را ليا .

 -3إذا صان إ طان همقا ى هذ المادة اجع من يذنأل ام نو اإل مان الذا األب لارن ن

مر

مر ال ا للأل

ا نمم ت مر ا را تتأل مر الا لامتتات مر اططتتات اإل متتان نمتتا ظتتذنأل اتتم الفتتألرل الا ت ظطبتتق ريجتتوش من يفتتام اإل طتتان
حسع قا ى الااى لى الاطوات الوااع اظااذها الى اة
إ ادة ا ن

اإل طان هفك

نما نان

ا االسامألان

اي ال ظاجارش مس

فأل يو ا ا ظانير الابلاغ ا

قب الا ماأل مر ظل اا طاهق ذلتك لألنممت مر ا را تأل مر الا لامتات مر الفتألرل ريجتع من يفتم

او لى طلع إشال مر هتا مر ظغااتأل البيتاع مر ا شتغاى مر الاوقتف تا استا ماى ظلتك ا ن
ملا اإل مان رظفااا البياع.

 -4إذا ظقا حا

مر المألس إلام اإل طان الى الماة الم اي

الأل

رالاوقتف

اإل طان ا ما الا وى لى إذن-:

م  -لإلهقاع لى اإل مان را ليا را شغاى الا صان هفلنما اإل طان رظأل ا ما.
ق  -لالسامألان
ظيمأل اللجي

اسا ماى ا ن

الطلع المقا

الا صان هفلنما اإل طان.

لى لوع ا نمم رالافتانيت ر اططتات الايمتال المقتألنة ت ذا قتألنت تيأ اإلذن المطلتوق

هطت ظيفاتتذ ذلتتك اإل طتتان اتتأل منتتم يفتتاألل من يمت
اللجي إصاان الأل

-5

ف تتوى م تتأل ظوقاتتف استتامألان ملات ليتتاع ستتانا المف تتوى إال إذا قتتألنت

مر ظأل اص اإل مان.

ما قانون مر ظفأليت آ أل ياألظع لى لجي الايمال الا مصانت إ طان الايفاذ إشال الماالفت

لى الأل ل ما رند

قع انامتاع المتاة الم ايت هاإل طتان مر ه تا ظبلاتغ قألانهتا لتأل ض الطلتع المقتا همقا تى الفقتألة الألاه ت م تال رياتق لمتا من
إلى الموقت إ ا لواسط

ظا

مالما مر لواسط

ا ما إلشال

االفات ا ليا ر مر الايمال

م  -الاجارش رالا اا لى اطط الايمال المقألن رمحكا م رشألرطم رمنمم ا ليا .
ق  -االف شألرل الأل
-

االف شألرل الأل

ا ناحا االنظاادات رالكوا راالنظفا ر اد الطوالق

اما يا لق هاطول المجانا رال أل رحفأل الاألساع رالاألشاأ رالاموي راإلنانة.

د  -ان البياع ل اف انفا اا يافى سقوطم مر ظ ا م.

هت  -ان البياع راقت لما م الم الارل مر البلاي مر ا الم ال ا
ر  -البياع لارن ن

الااالت الاالا -:

مر ا ايا مر اجار اش لاما.

إذا نان االفا لألنمم را حكا رالفألرل ر اططات الايمال.

 -6ي ابأل اإل طان قط اا ر األ الت ا طأليق ا طألق الط ا.
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 -7إذا لتتل يقتتل الفتتاص ال تتادن هاقتتم اإل طتتان تتالى المتتاة الماتتادة هاظاتتاذ اإلا تألاعات لايفاتتذ
مر الما تتأل حستتع قا تتى الاتتاى مر تتا ييابانتتم من يتتا

المالا ت مر الماتتا

تتمون اإل طتتان رظا ت الم تتانيف الا ت مُ ق ت

ال األ ع البلاي مر الاكو ا .

 -8إذا ق ى اإل طان هالاوقف حاال ا إقا

امتتا يا لتتق هاستتا ماى مر تتا استتا ماى مي ت من

اإل طتتان إلتتى التتك ا ن

إلتتى ظلتتك ا ن

ت ستتبا ظيفاتتذ ذلتتك تتا صتتاحع ا ن
اإل مان مر إنفاع مي لياي

مر امتتا يا لتتق ه ت األاع مي ت

القتتا ل هتتالا ماأل امتتا مر إلتتى

ميت من

ملا ت

لتتل البيتتاع قرإذا ولتتف

تتمونم لتتأل اس اللجي ت

مر ذلتتك البيتتاع رييفتتذ

هالفتتك التتذا ظا ت

اتتم

مر إذا ق تى هاظاتاذ اإلاتألاعات

م تتألب لامتتا مر ستتمأ ه ا األ متتا يبلتتغ

تتمون اإل طتتان ي ابتتأل نت راحتتا تتيمل

تا ال فتأليا دييتا ان رإ اشلت ا ليات الماالفت م ر ت حالت االستامألان

ري اقتع لتاب إداناتم هغ األ ت ال ظقت
لارن منم انظكع األ تا ُ
هالماالف ُيغأل هغ األ ال ظق ا الامس دناناأل ا ن يو يل الاو ا رى الذا صان ام قألان اإلدان ).
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ت األ اة ا رند

الفقألة الساهق

ن إ طان الايفاذ يوقف االسامألان

ملا البياع رييفذ و ان لواسط الفألط .

 -10إذا ص تتان إ ط تتا ان إل تتى ش تتاص تتا رن تتان ذل تتك الف تتاص ي تتا ص تتارن اإل ط تتان المال تتك ل تتألن
اإل طان إال من هذا الفاص لل ييفذ اإل طان الى الماة الم اي
ف تأليا دييتتا ان ال ظاجتتارش المتتا ا دييتتان را اشل ت

صارن الاكل هغ األ
هكلاا ال قواااا

ال ظق

الما ل تتق لم تتا ه تتذا

يا ذ يغأل هذا الفاص لاب إدانام هغ األ

ال ظق

تا

تتا نتتص لتتى إشالاتتم مر ها تتم هاإل طتتان رااال ت االستتامألان هالماالف ت ه تتا

ا مس دناناأل ا ن يو يل صارن الاكل مر هالابس لماة ال ظق

ا الفمأل الواحا مر

ا.

 -11إذا ظب تتاا من الف تتاص الماا تتذ هاق تتم اإلات تألاعات الت تواندة ت ت اإل ط تتان هموا تتع ه تتذ الم تتادة من تتم رقبت ت انام تتاع الم تتاة
هذا اإل طان لل ي ا المالك المسج را طأل لذلك نااهم اللجي المالا مر لجي الايمال اللوا ا قب ثالث ميا

المااردة

ا اناماع الماة الم اي هاإل طان حسبما يكون الااى يا ذ ياق لم من يطلع إلى الماكم اساا اع الفاص الذا د

ال قان

لكاام.

 -12إذا ظباا من اإلاألاعات المطلوا

اإل طان لل ظيفذ ه ا راساطا المالك ا صتل من يوبت

من المستؤرى تا تا

ظيفاذها نلاا مر از اا هو المالك الجايا رمنم م لمم لواقت ا تأل يا تذ ظواتم الماالفت إلتى هتذا المالتك الجايتا رظ ابتأل رنتلن

إ طان الايفاذ قا رام إلام.
 -13ياق لك

ا ظ ألن ا األاع ا إصاان إ طان ظيفاذ لفاص االف همواع هذا القانون من يطلع إلى اللجيت

المالات إصتتاان وت هتتذا اإل طتتان رإذا لتل ظ تتان اللجيت المالات هتتذا اإل طتتان تالى فتألة ميتتا ياتتق للما تتألن المتتذنون
الطلع ا اللجي اللوا ات إصتاان وت هتذا اإل طتان ري ابتأل هتذا اإل طتان نلنتم صتان تا اللجيت المالات ريابتت هتم اماتت

اإلاألاعات المي وو لاما

هذا القانون.

اسامألان الا اإل طان

المادة -39
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 -1ان الاقاا رظيفاذ ا رند

اإل طان سواع نان ذلك اما يا لق-:

م  -يما مر يغاأل ما لياع مر مي م ماى.
ق  -هالاوقف ا ما اسا ماى لألن .
ات  -هلي

اطلبات م ألب رندت هاإل طان.
ال يلغى الا اإل طان.

 - 2إذا مُ اتتا ليتتاع مي ت لياي ت نان ت

قتتا هتتا

مر اتتألت ظيفاتتذا لمتتا رند ت اإل ط تان ال تتادن هفتتلنما ظبقتتى الا ت ذلتتك

اإل طان ساني المف وى هاليسب لالك البياي مر ا شغاى الجاياة.

 - 3إذا تتاد الفتتاص رقتتا ه متتان مي ت من

مر ظ تتلاأ ليتتاع مر تتاد رقتتا ه نفتتاعات نان ت

للماطلبتتات التواندة ت اإل طتتان درن األ تتاة الماطلبتتات الات
هغ األ ت ال ظاجتتارش المتتا ا دييتتان رال ظقت

قتتا هتتا

ر اتتألت ظيفاتتذا

تتا مالمتتا هتتا مر اتتأل اإل متتان ا صتتل ي اقتتع لتتاب إداناتم

تتا فتأليا دييتتا ان راغ األ ت إلتتا ا ال ظقت

تتا الامست دنتتاناأل تتا نت يتتو يلت

صارن الاكل درن القاا هاظااذ اإلاألاعات المطلوا هاإل طان ريااذ هاقم نفس اإلاألاعات المطلوا

المادة الساهق .

الفصل الخامس

أوامر وإخطارات مراقبة اإلعمار

الماا م

لى ا شجان رالااا ق رالميازهات را نال الاألاا

المادة -40

 -1يجتتوش للجي ت المالا ت رللجي ت الايمتتال اللوا ا ت لتتما ا ا اصتتم حستتبما ظكتتون الاتتاى هالا تتارن تتت ر اشنة الز ان ت إذا
راات ذلك ياسبا ا ما الماا م

لى ا شجان رالااا ق رالميازهات را انلت الاألاات مر المفتجألة هتلن ظ تان م ت األ
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هذا القانون هل أل الماا م

ُيفان إلام
هتو بتتاا هتتا أل زنر ت

ألست شييت مر مشتجان مر م انلت حألاات نمتا

لى ا شجان را شهان ه تاد ميت

لتتى اوانتتع الطتتألق مر الميازهتتات مر الاتتاا ق مر ت ميت

يطقت راواتتم تتاو يجتتوش من يتتيص

ا أل لى ما ا ا ون الاالا -:
م-

ا قطت ا شجان مر ا شهان رإهادظما ق ا لل ظكا هيالك اساوياعات ي وو لاما ت ا تأل المتذنون) إال هموا قت

لجي الايمال الماا

رلكا ياق للجان الايمال الماا

ق  -إ ادة أل ما ازع ا يطق حألاا قط

ظأل اص لقطت ا شجان لما شألرل
من ظميأ ا

مشجانها لاأل اص.

اي .

الألاهت ا هذا القانون.

الف

ات  -نافا ظطباق رظيفاذ ما م أل ا ا ون الواندة
ل
يطقام هاساوياع الااالت
د  -د ت الا وي ات الالش ا قب لجي ظيمال المان المالا مر لجي الايمال اللوا ا ن ٌ
المباي ها أل ا ما لألن لاق هالمالك مر ا ما ظ تويض لتم تا اتألاع ن تض الاتأل اص المطلتوق همقا تى ا تأل مر
يأ الاأل اص همقا ى الفألرل الم اي .

 -2قب إصاان م أل الاا م

لى ا شجان مر م األ

الزيي ظااذ اإلاألاعات الاالا -:

م  -إصاان إش ان لماة شمأل راحا لمالك رشا ل ا ن
ق  -اليمأل
هذا ا أل.

اال األالات رال األ ض المقا

الم يااا الذيا يايارلمل هذا ا أل.

اما يا لق ها أل المقاألح إلى المالكاا  -ر فغل ا ن

ات  -إلالا نسر ا ا أل يا ا ي بأ سانا المف وى إلى المالكاا ر فغل ا ن
 -3إذا ظمتتأل للجي ت الايمتتال الماا ت من م تتأل الماا م ت
إصاان ااق لما من ظ ان ا أل المذنون نل أل ؤقت

لتتى ا شتتجان مر م ت األ

الزيي ت س تتانا المف تتوى حتتاال رامجتتألد
تا هتذ المتادة

ه ا سا مشتمأل تا ظتانير إصتاان إال إذا ستبق

رمُ اا إصتاان نل أل دا م لا اي مر لارن ظ اي ه ا ظيفاذ اإلاألاعات المطلوا

 -4ال يسألا م أل الماا م

ولو ا أل.

درن الاقاتا هتاإلاألاعات  -التواندة ت الفقتألة الوانات

اما يا لق هاليمأل هاال األالات رال األ ض ريقف ف وى هذا ا أل المؤق

الات يايارلمتا

الفقألة الوانا المذنونة.

لى ا شجان الاالف مر الماا مر ظلك الا يفك راودها ط األ.

 -5إذا الف ما شاص مر مُهم ال م هل أل الماا م لى ا شجان ي ابأل منم انظكع األ ا ُي اقتع لتاب إداناتم هغ األ ت
ال ظق ا مس دناناأل رال ظاجارش الماي دييان ر حال الماالف المسامألة يغأل هغ األ إلا ا ال ظق ا ثالث دناناأل
ا ن يو يل صارن الاكل.
ألاقب إ النات الا اي

المادة -41
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 -1لر قتتا حكتتا هتتذ المتتادة يجتتوش للجيت المالا ت مر اللوا ات حستتبما يكتتون الاتتاى رلتتت ظ لامتتات تتا مات ظيفاتتذ رظيمتتال
أل

اإل الن رالوسا

را شااع الا ا ا ريجوش لمو هذ الا لامات من ظيص لى ا يل -:

م  -ظاايا مه اد رمنوا ر ممأل اإل النات رالوسا

ق  -مصوى ظقايل الطلبات للا وى لى ن
ات  -ظ ااا نموذ الأل

.

الا ا ا ر واقت أللما رطأليق ظيفاذ ذلك.

رطأليق إصاانها.

د  -ظاوي السلط للجي الايمتال الماا ت مر لأل استما مر حتا وظفامتا المفولتاا ه اشلت اإل النتات رالوستا
الم ألرل

.

ال ا للا لامات رالفألرل المأل

الا اي الا ظكون واودة قبت صتارن هتذ الا لامتات ظايتارى اتم ظاايتا تاة

هت  -رلت محكا هفلن اإل النات ررسا
هقا ما راسا مالما.

ر  -ظيفأل هذ الا لامات هالجألياة الألسما .

 - 2إذا قا ما شاص مر مي شألن مر ؤسس درن ن
انظكع األ ا ريغأل لاب إدانام هغ األ
هغ األ

إلا ا ال ظق

ال ظاجتارش المايت دييتان رال ظقت

مر البياع.

ق  -إن الا اي راإل الن يا لق هالاألريج لب ا

ميت د ايت ي ابتأل منتم

تا مست دنتاناأل ر ت حالت استامألان الماالفت يغتأل

الفقألة ق )2ا هذ المادة ي ابأل الفاص منم قا ه أل

م  -إذا نان هو المالك مر فغ ا ن

الماا م

ت مر ال تا للأل

ت رالا لامتات ه تأل

ا ثالث دناناأل ا ن يو يل صارن الاكل.

 - 3إيفاع هالغاي المق ودة

الا ا ات

اإل النات رالا اي .

مر ظجانظم مر ملم مر لمميام مر ما ش ع آ أل.

لى اماى المايي رن انظما ر يت ا لألان رالمكان

المادة -42

 -1ياق للجيت المالات مر ن استما لافتويض يمتا إنستاى إ طتان ظيفاتذ إلتى التك مر فتغ ما قتان ظطلتع إلاتم من يقتو
لى نفقام الااص ه األاع ا يل -:

م  -من يتتاها هالبويتتا الزياات مر هغاألهتتا مر هالط األشت الملونت ر اتتأل الملونت مر لايماتتف الواامتتات رالااطتتان الااناات

ا

ليتتاع يفتتك قستتما تتا قتتان رالتتذا ظ ابتتأل اللجيت المالات ست ع الميمتتألم مر يفتتو الات مر الفتتان مر الماييت راااات إلتتى

دهان مر طألاش مر ظيماف مر ظاساا مر

ق  -إشال ما لياع ؤق

ظ ابأل اللجي المالا

فوها للجوان مر الميمأل ال ا للمايي مر

ات  -من يما ال قان مر الساح المااط هم إذا نان

نما اللجي المالا منم ذر يمأل يفأل رافت.
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د  -من يزي ا لألان مر الافويم الذا ظسببم مي حايق مر ساح
هت  -إشال ما األم مر ساانة ممل مر مي منقتا
لى اوانع الطألق.

اص للجوان.

تا ال قتانم مر تألدةم مر حطتع مر لألاكاتات ت ال ألصتات المكفتو

 -2إذا صان إ طان إلى المالك مر المفغ همقا تى هتذ المتادة إال من المالتك مر المفتغ لتل ييفتذ اإل طتان تالى المتاة
الم اي ام ياق للجي المالات من ظقتو هال مت هالطأليقت الات ظ األهتا ياستب

لتى حستاهم رظا ت اليفقتات الات مُنفقت

سبا ذلك ر مر يغأل هذا الفاص لاب إدانام هغ األ ت ال ظزيتا تا ال فتأليا دييتا ان راايفاتذ تآى اإل طتان تالى تاة
ظاادها الماكم ر

حال االسامألان هالماالف ه ا صارن الاكل هغ األ

ال ظق

ت

قولت

ا مس دناناأل ا ن يو يل صارن

الاكل.
يت الالويث رالا أل هاليفايات ر اا المجانا

المادة -43

 -1إذا ظب تتاا للجيت ت المالات ت مر اللجيت ت اللوا ات ت نت ت ل تتما ا ا اص تتم من ط تتألح مر ظجما تتت مر ظ تتأليف اليفاي تتات رالما تتا
ال اد ت

تا المستتاكا مر الم تانت مر الز ان تع مر االصتتطبالت مر اتأل ذلتك يستتبع مر قتا يستبع كتتان مر ملتألان إلتى ظلتتك

الميطقت مر قتتا يلتو الفتواطىع رالايتالات رالماتتا الستطاا رالجو ات همتتا امتا ا نمتتان رالبااتألات اجتتوش لمتا من ظ تان إلتتى

الفاص المسؤرى لى ذلك إ طا ان ه شال المكأله مر يت ال ألن الى اة
الاطوات الوااع اظااذها لميت رقو ال ألن مر المكأله

اي ت اإل طتان ريتذنأل ت اإل طتان نتو

المساقب رلمألاقب ذلك.

 -2إذا صان إ طان همقا ى هذ المادة ظطبق ذات اإلاألاعات الماب

الفقألة الوانا

ا المادة ق )42م ال .

ألاقب حألن الساأل لى الطألق

المادة -44

 -1إذا ظبتتاا للجي ت المالا ت مر لجي ت الايمتتال اللوا ا ت من حألن ت الستتاأل ت مي ت

يطق ت ظاطلتتع فتتألر ا هياستتاا تتا ما ت

ظاستاا حألنت الستتاأل اجتوش لمتتا من ظقتو ليفستتما مر ظاقتا هطلتتع إلتى المتتايأل للاا تاأل مر المستتا اة ت ظا تتاأل وت هتتذا

المفألنر .

 -2يولتتت المفتتألر المياس ت هالا تتارن تتت دا تألة الستتاأل ريجتتوش من يفتتام

لتتى ا ُستتس الالش ت لااستتاا حألن ت الستتاأل

كااوي ت حألن ت ستتاأل الستتاانات هاظجتتا راحتتا رظزريتتا رظألناتتع ا ن توان الااص ت ر واقتتف الستتاانات رظألناتتع تتاادات لوقتتو
الستتاانات راتتزن الستتال

ا ون.

رظاايتتا الستتأل ر يتتت رقتتو

الستتاانات ر يتتت مر ظاايتتا استتا ماى الميبتتم قال از تتون) ر اتتأل ذلتتك تتا
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 -3إذا را ق
ر

لجي الايمال المالا

األياظاا الاااا.

 -4يجوش للجان الايمال الماا
ر األ ات

لى المفألر المياس ظ ان م األ لول م ولت الايفاذ رييفأل

الجألياة الألسما

من ظ ان ظ لامات ظل ايا لايفاذ المفألر رمن ظاوا و هذ الا لامات أل

حال اإلهماى مر الماالف .

قواات

ألاقب ال ولاع

المادة -45

 -1إذا ظبتتاا للجي ت المالات مر للجي ت اللوا ات من هيتتام تتا يقلتتق ال األحت ال ا ت دا ت
فتتألر صتتيا

مر ظجتتانا مر فتتغ

يطق ت الماييت رصتتادن تتا ظفتتغا

اتتادة مر يج تألة مر ن ت األ مر تتا نفتتأل د اي ت ظجاني ت مر تتا وستتاقى مر تتا ما

ان آ أل اجتوش لمتا من ظ تان إ طتا ان إلتى التك مر شتا

ا ن

مر البيايت مر ما شتاص ستبع لل ولتاع ظطلتع

ام يت ال ولاع راظااذ الاطوات الالش لأل ما ر ا ظكألان حارثما.

 -2إذا صتتان إ طتتان همقا تتى هتتذ المتتادة ظطبتتق ذات اإلا تألاعات الماب ت ت الفق تألة الوانا ت

القانون.

تتا المتتادة ق )42تتا هتتذا

الفصل السادس

التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

القألان الايمام

المادة  - 46ظ ي

بانة قالقألان الايمام )

ا يل -:

هذا الف

 -1ت حالت ظقتتايل طلتتع تتا مات الاتتأل اص إلتتى لجيت الايمتتال اللوا ات ت ن بتتانة قالقتألان الايمامت ) ظ يت قتألان جلتتس
الايمال ا

-2
ا

لى المسالنف إلام.

حال ا اال

رامات نمتأل اللجيت المالات راللجيت اللوا ات ت ن بتانة قالقتألان الايمامت ) ظ يت قتألان لجيت الايمتال

لى صاحب القألان اليما .
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 -3ت حالت ظقتتايل الطلتتع تتا مات الاتتأل اص إلتتى لجيت الايمتتال المالات ت ن بتتانة قالقتألان الايمامت ) ظ يت قتتألان لجيت
الايمال اللوا ا حوى قألان لجي الايمال المالا المسالنف إلاما.

الا ويض ا األاع القألان الايمام

المادة -47

 -1إذا نان القألان الايمام المفتان إلاتم ت المتادة الستاهق يتيص لتى ن تض الاتأل اص مر لتى تيأ الاتأل اص هفتألرل
رظباا من قام الفا اة ال ا اة إلى الفاص ا ا ن

ما لو يأ الاأل اص لتارن

المااذ هفلنما القألان الايمام ه مق

شألرل مر يأ هفألرل اجوش للجيت الايمتال الم يات من ظتا ت إلتى ذلتك الفتاص ظ وي تا يقتان همقا تى قتانون االستامالم

السانا المف وى آنذام ساريا إلى الفألق لاا القامااا.

 -2إذا نان ن ض الاأل اص مر يأ الاأل اص قا اظاذ لم لا شاص

اا راياع لى طلبم اقو هذا الفتاص لتا ت

الا ويضم ن ملاب ن م لا ت الا ويض المطلوق ُيمم طلبم رال ُيجاق.
الااالت الا ال يا ت اما الا ويض

المادة -48

 -1ال يا ت ظ ويض

م-

الااالت الاالا -:

حال ن ض الاأل اص هفلن إحاا

ظغااأل ن اس

ق  -ت حال ت ن تتض الاتتأل اص إل متتان من

لايمامما إذا نان السبع مر محا ا سباق المذنون

اسا ماى ا ليا را نال .

وصتتو همقا تتى ما اطتتط إ متتان قتتألن هلنمتتا

قألان الا ويض ييص لى من اإل مان المطلوق سالق رانم اسايادا

إلى محا ا أليا الاالااا مر لكلامما.

مرال  -مرلوي الا ماأل إن راات نما هو باا لى اطط اإل مان المقألن للميطق الواق
ثاناا  -اليقص المواود اما يا لق هالطألق رظزريا الماا ر ا ات المجانا ال ا
هذا اليقص.

ات -

حال ن ض الاأل اص إل مان ا ن

مرال  -إذا نان

ا ن

المجانا ال ا

مر ي

التذا ياامت

اللتم ظال ت

م ألب ناظج

وت

نااج لألسباق الاالا نلما مر ا راحا يما.

يام السلطات ال ا

األ ق ا

ثالوا  -إذا نان إ مان ا ن

د-

رالوق

لميما ا ن .

األ صالا ليو اإل مان المطلوق هسبع احاماى ظ ألي ما للفا ان مر لإلنماان.

ثاناا  -إذا نان إ مان ا ن

حال أل

لق ت ه تتونة ؤقا ت

ا طبا

انيف هاهم لاتل اا الطتألق رإنفتا ما ر طتول الماتا ر تا شتبك
ا ن

الطبو األ ا مر األ ذلك.

ي ألق مر يس ع مر ي أل ها شااع ا ثألي مر هالجماى الطبا

ا ون الاالا لاب يأ الاأل اص إل مان ا ن -:
- 38 -

مر هالماا م

لاما.

مرال -

لى مي من .

اد مر ظيساق مر اظجاهات ا ليا

ثاناتا  -القااستات ر ستاح الطتالق راالنظفتا رالا تمال راإلنفتاع رالمممتأل الاتانا

الافااا.

ثالوا  -الطأليق الا سااطط لما ا ن

هق ا اإل مان هما

يت ليايت رالمتواد الات ساستا م

ت

ذلك ظل اا واقف الساانات رظامالما رظفأليغمتا رظزريتاها

هالماألرقات.

ناه ا  -نو االسا ماى ي لياي مر من .

ا سا  -ظ ااا مر ظ مال ميت رستال لالظ تاى هتالطألق مر المتواد الات ساستا م
لى ظلك الممألات رالم الأل مر رسا

ت إنفتاع ذلتك مر القاتود الات ستافأل

االظ اى.

هت  -ت حالت رلتت الفتألرل الات هموابمتا تيأ الاتأل اص تا مات الااجاتأل مر الا تايا رالتألد مر الطتل مر ما نتو

تا

الافأليات.

ر  -ت حال ت ما ق تألان ظيمام ت اظاتتذ همقا تتى ا نمم ت را را تتأل رالا لامتتات الستتاني المف تتوى تتا ما ت ظاايتتا رظ اتتاا

ا ون الاالا -:

أل

مرال  -نافا

رسا

الا اي راإل الن.

ثاناا  -صاان ا نال الماألرن مر الممجونة مر األ المسا مل .
ثالوا  -شبك المجانا رالم ان رالا أل هاليفايات.

ناه ا  -حألن الساأل لى الطألق.
ا سا  -ال ولاع دا

ياطق المان.

ش  -إذا نتتان محتتا ا ستتباق امتتا يا لتتق لتتأل ض الاتتأل اص إل متتان رظاستتاا مي ت من
ش ان ا مر إسكان مر من

الع مر نميطق لا ات

ي اب تتأل تتا ا تتون المألل تتا الس تتا ماى ا ن
لالستتافادة تتا من

ا ن

لى ا ق ).

ان ظلتتك ا ن

اطط ت نميطق ت

اتاف لمتا إال منتم ي طت الاتأل اص إذا نتان ذلتك اإل متان مر الااستاا

االس تتا ماى المق تتألن قكالمب تتان لأل تتون الز ان ات ت ر س تتاكا للمت تزان اا) مر

راستتاومانها لتتى نطتتاق اتتارد ناالنفتتاعات الستتكيا هم تتاى ستتكي راحتتاة ت ن ت

حت  -ما حكل يميت مر يااد القاا ه ملاات لياع يال إ ااد اطط ظيمال يوا ق لام.

ف تألة درنمتتات تتا

 -2إيفاع هالغاي المق ودة ا هذ المادة ي ابأل الق األن الايمام إذا نان الاأل اص فألرطا يميت اإل مان
اا ن

منم قألان لأل ض الاأل اص لى ذلك الجزع ا ا ن

قط.

ال يا ت الا ويض إذا سمأ ليو آ أل ا اإل مان رالااساا األ ا طلع

المادة -49
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ازع

اا

 -1ال يمتتيأ الا تتويض همقا تتى هتتذا الف ت هستتبع إصتتاان ق تألان ظيمام ت يتتأل ض إ متتان مي ت من

الأل ض المذنون إذا م كام إصاان ظأل اص ليو آ أل ا إ مان األ ا طلع لى امات ا ن
 -2إذا طلتتع الا تتويض همواتتع هتتذا الف ت

المادة قا م هاليسب لالك ا ن

تتا حتتق الميف ت ت ا ن

هغتتض اليمتتأل تتا

مر لى قسل يما قط.

ي ابتتأل الاتتأل اص لأل متتان التتذا ظايارلتتم هتتذ

مر ا ازع يما إذا ظمأل من هيالك ظأل ا ا مر ظ ماا ا لجان الايمال الماا

الاأل اص ليو آ أل ا اإل مان ياق ظلك ا ن

همتيأ

مر ياتق ما اتزع يمتا ر اتأل التت يت شتألرل تاا تا رند يمتا ت

المتتادة  48الفق تألة قم  -د) تتا هتتذا القتتانون ريفتتاألل ت ذلتتك من يكتتون الاتتأل اص مر الا متتا هتتالاأل اص قتتا صتتان قب ت من
ظ ان اللجي قألانها هفلن طلع اإل مان المطلوق.

 -3ظطبق محكا هذ المادة لى مي إ مان ذات صبغ سكيا مر ظجاني مر صتيا ا مر حوانات
ك األات تتات مر

ت تتاات الكت تتاش رالبي ت تزيا ر ت تتا شت تتاهم مر درن الست تتايما مر م ت تتاكا الاست تتلا مر بت تتان صت تتيا ا قهمت تتا ت ت ذلت تتك

المساود ات) مر ما جمو
شألرل ا

المادة -50

مر كاظتع مر يتادق مر

يما.

لطلع الا ويض

 -1ال يا ت الا ويض إال إذا قا طلع لذلك

الوق

المااد لر قا حكا هذ المادة ر لى اليماذ الم اي .

 -2ال ييمتتأل هطلتتع الا تتويض همقا تتى هتتذا الف ت إال إذا قا تتم الما تتألن تتالى ثالث ت مشتتمأل الاتتااع تتا ظتتانير ظبلاغتتم
القتألان الايمامت إال منتتم يجتتوش للتتوشيأل رلجتتان الايمتتال الم يات ت الاتتاالت الااصت قبت انامتتاع تتاة الوالثت مشتتمأل من ظمتتاد

الممل لاقايل الا ويض لماة شمأل آ أل ناا مق ى.

-3

لى طالع الا ويض من يا ل طلبم هالباانات الوبوظا المؤياة رالي

لو ات م ألب  -ظايارى الق الطالع ها ن

ولو طلع الا ويض را الق مشااو آ أليا اما.

 -4إذا لتتل يجتتأل اظفتتاق حتتوى قام ت الا تتويض الوااتتع د تتم همقا تتى محكتتا هتتذا الف ت

االسامالم السانا المف وى.
اسامالم ا ن

المااادة - 51
الم يا

لاال ا د ت الا ويض

إذا قب ت طلتتع الا تتويض همقا تتى محكتتا هتتذا الف ت هفتتلن مي ت من

اجتتوش للتتوشيأل مر لجتتان الايمتتال

الى شمأل راحتا تا ظتانير إقتألان هتذا الا تويض لتاال تا د تت قامت الا تويض من ظطلتع طاتا تا الفتاص التذا

قألن لم الا ويض شألاع ظلك ا ن
قام ا ن

اقتتألن القام ت لر قتتا حكتتا قتتانون

الا ظا لتق هاالستامالم اإلابتانا للميف ت ال ا ت لر قتا حكتا قتانون االستامالم رظقتان

المطلوق اسامالكما لر قا حكا القانون المذنون ه ا من يؤ ذ ليمأل اال ابان ا حكا التواندة هالف ت الوتا ا

ا هذا القانون.
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الفصل السابع
عوائد التنظيم
أل

وا ا الايمال ال ا

المادة -52

رالااص

 -1ي جوش لمجلس الايمال ا

لى را ا االسائيا

هآناع لجان الايمال الم يا من يقألن أل

وا ا ظيمال ا

لتى ميت

يطق ت ظيمتتال مر لتتى ما قستتل تتا ظلتتك الميطق ت رييفتتأل هتتذا الق تألان ت الجأليتتاة الألستتما ر ت األيتتاظاا الااتتاا ريفتتم

ظاايتتاا رالتتاا للميطق ت الا ت ظقتتألن تتأل
ا ن

وا تتا الايمتتال ال ا ت

المامي ه اد ظيمامما مر لى ما مسا

آ أل يباا
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لامتتا نمتتا يفتتم نستتب ال وا تتا المقتتألنة لتتى مستتا

ا أل.

قام ت

 -2ظفأل

الذا ظُفأل
إداني مُنفق

وا ا الايمال ال ا لاغطا اليفقات رالم تانيف الات مُنفقت مر ستاُيفق ت إ تااد المفتانيت رظيفاتذها للميطقت
ألر ات يا مر
اما هما ذلك إدانة ر ألاقب رظيفاذ محكا هذا القانون ظلك الميطق رنذلك لاغطا مي
هذا الستبا رظستاو ى هتذ ال وا تا تا اماتت مصتااق ا انلت

مر ييامأل من ظُيفق
ل وا ا الايمال ال ا .

 -3ي جوش للجي الايمال اللوا ا رللجي الايمال المالا
مي

ريفم

يطق ظيمال ظاه

ا ا رقات من ظقألن أل

ما رق

لما مر لى ما قسل ا ظلك الميطق رييفأل هذا القألان

و هذا القألان لى ظاايا رالأ للميطق الا ظقتألن تأل
قام ا ن

المقألنة لى مسا

المامي مر لى ما مسا

وا ا الايمال الااصت لاغطات الم تانيف الات مُنفقت

 -4ظُفأل
الايمال ر مر اإل مان رظطباق محكا هذا القانون را ونة اص

وا ا ظيمال اص

لى

الجألياة الألستما ر ت األيتاظاا الااتاا

وا تا الايمتال الااصت

آ أل يباا

ت الميطقت الاالت

لامتا نمتا يفتم نستب ال وا تا

ا أل.

مر الات ستايفق ت ظا تاأل رظيفاتذ ر ألاقبت

اططتات

ا يا لق ها شغاى را ون الاالا -:

م  -إنفاع مر ظاساا الطألق همتا ت ذلتك الممتألات الألالات را نصتف رظوستا ما رظاستايما ر تا يابتت ذلتك تا إ تادة إنفتاع
ا نصف رش ان

ا شجان رإنانة الفوان رالمقا ا لى اوانع الطألق رمي م ون م ألب لااساا رظجما المان.

ق  -اسامالم ا نال رال قانات راسامالم حقوق االنافا راالنظفاق ها نال رال قانات.

ات ت  -ظاطتتاط رإنفتتاع الف تواطىع للستتباح رظاطتتاط رإنفتتاع م تتاكا الايتتز رالمال تتع الأليالتتا رالماتتاديا رستتاحات ل تتع
ا طفاى.

د  -ظ مال رإنفاع رش ان

الااا ق ال ا

هت  -اظااذ اإلاألاعات لميت انج األ
ر  -الماا م

الاألا

رصااناما.

اوان المياطق البيا ا .

لى المياطق الطبا ا رالمااف لما رش ان اما رصااناما رالماا م

لاما.

ش  -ها رإ ادة إنفاع رإ ادة ظاطاط ياطق اإلنفتاع الم ايت رالماتادة لمتذ ال تف منمتا اتأل صتالا مر ياستب للستكا
مر ما اسا ماى آ أل لى اططات اإل مان ر مر الايمال المقألنة.

حت  -ها رإ ادة ظفااا ما لياع مر إنفاع ريفم ذلك ا ساج رالمجانا رشتبك الماتا ر طتول الستكك الاايايت ر طتول

الكمألااع رالماظف.

ل  -إنفاع شبك المجانا رظ أليف اليفايات رالوقاي ال اا رمي

سا

صاا م ألب.

ا  -ما م أل آ أل يكون قا نص لام اطط الايمال ر مر اإل مان رما م أل آ أل ظ ابأل لجي الايمال الم يا منم ياسا
الجوان را حواى الم افا ال ا

 -5يجتتوش للجي ت الايمتتال الم يا ت
اال ابان ستاح قط ت ا ن

للميطق مر المواطياا.

يتتا ظقأليألهتتا قام ت ال وا تتا الا ت ستتاا ما ما التتك همقا تتى هتتذ الفق تألة من ظل تتذ ه تتاا

الات ظاتص ذلتك المالتك رطتوى راامامتا ا ا ات رما ا ت آ تأل هتو ت نميمتا ذر القت

هالمولو .
- 42 -

 -6يجوش لمجلس الايمتال ا
وا ا الايمال ال ا

الألسما ر

مر الااص حسع قا ى الااى مر ظافا ما إذا نمت ذلك ياسبا رييفأل و هذا القألان

األياظاا الاااا.

 -7ظجبى وا ا الايمال ال ا
رق

لتى نمتا يجتوش للجيت الايمتال اللوا ات مر اللجيت المالات للايمتال اظاتاذ قتألان ت شيتادة نستب

صتارن قتألان تأل

رالااص

تا المالتك رظ يت نلمت المالتك امتا يا لتق لمتذ المتادة الفتاص التذا ياقالتى

وا تا الايمتال ال ا ت مر وا تا الايمتال الااصت لتاى إيجتان مر إيتألاد مر نيتت من

مر قتان ستواع

مكان لاساهم الاتاو م ه تفام رنتاال مر قامتا ا شتاص آ تأل رالفتاص التذا ياقالتى إيجتا ان مر إيتألادا ن
تتؤاألة ستواع نان ت

كانت

رظفم الفأليك رالماول

ا ن

ت حااشظتتم م لتتل ظكتتا رستواع مكتتان هتتو الكمتتا الم تتألر

لى الوقف.

ظتتل أل ظستتايا ال وا تتا تتا المو تتا المتتذنون ااتتق لمجلتتس الايمتتال ا

امتا لتو

مر الكمتتا المستتج م لتتل يكتتا

 -8ظستتاد وا تتا الايمتتال تتالى تتاة مق تتاها الاتتو ا رى تتا شتتمأل نتتانون ا رى لل تتا التتذا ظاققت
تتأل

الجأليتاة

اتتم ظلتتك ال وا تتا رإذا

لتتى مر للجتتان الايمتتال اللوا ات رللجيت الايمتتال المالات

األ ت ال ظاجتتارش  %10تتا قام ت ال وا تتا الماتتل أل د متتا ت ن ظتتل أل ظستتايا ال وا تتا ن تتل ذلتتك ت الستتي الا ت ظلامتتا

ظ ا ف الغ األ

لا بأ  %20ا قام ال وا ا المسااق .

ظا ا راباي

المادة -53

وا ا الايمال ال ا

 -1يبلتتغ جلتتس الايمتتال ا

لام وا ا ظيمال ا

ألل

رالااص

لتتى رظبلتتغ لجيت الايمتتال الماا ت مر التتأل اس مر ما شتتاص آ تتأل ظفولتتم إشت ا ان لكت
مر اص ظ لمم ام همقاان ال وا ا المفألرل

لام رظكلفم

التتك

ذلك اإلشت ان هتلن يتا ت لمتا

ظلك ال وا ا الى ثالثاا يو ا ا ظانير ظبلاغمم رإذا ظ ذن إلال م هاإلش ان الاط م يبلتغ لواستط إ تالن ت األيتاة الات
ر

ا اكا الما

لإل الن

 -2ظُا ت وا ا الايمال إ ا د
ق )8ا هذا القانون.

ألنز المجلس مر اللجي الماا

.

راحاة مر لى د ات لى من ال يال أل الاسايا ا الماة الماتادة ت المتادة  52الفقتألة

 -3إذا لل يال د ت وا ا الايمال الى الماة المقألنة يا ذ-:

م  -ظا

ال وا ا ليفس الطأليق الا ظا

اما ل األ ع البلاي رالمجالس القألري رالاكو ا حسع قا ى الااى.

وا ا الايمال ر وا تا الااستاا لتيفس الطأليقت الات ظُا ت
ق  -إذا لل يكا هيالك جلس للاا مر جلس قألرا اا
ياطق البلايات رمي لأليب م ألب المياطق القألري .
اما لأليب ا ليا را نال دا
 -4ظاف

وا ا الايمال ال ا

م ان

المالا رذلك لاساق الجم الا ظامل
المفألر

صيارق الاكو

هاستل جلتس الايمتال ا

لتى مر لجيت ظيمتال المتان اللوا ات مر

نفقاظما رظوند وا ا الايمال الااص إلى صيارق البلاي الا ظقت لما الميطق

وا ا الايمال لاما رالا ظاب ما نميطق ظيمال قرظفم المياطق البلاي رالايماما الااه
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لما).

وا ا ظاساا ا ن

المادة -54

الا ت تتا البيتتاع راق ت ت يطق ت الايمتتال نااج ت لوقو متتا هج توان وقتتت ُيفتتان إلاتتم امتتا ه تتا
 -1إذا ظاستتي قام ت من
ه تتالموقت ا اا تتأل لاق تتو الاكو ت ت مر البلايت ت ه م تتان رظاس تتايم مر لاق تتو ميت ت س تتلط ا ت ت م تتألب مر ؤسست ت مر اليقاه تتات مر
الجم اات ر ا إلى ذلك ه مان رظاسايم يا ذ ييبغ د ت وا ا ظاساا لى هذ ا ن .

 -2ظستاو ى وا تا الااستاا لتى مستا
الاال الا نان

ا الكما

لمام راأل ب

 -3ظستتاو ى وا تتا ظاس تتاا ا ن
الامسما

الفتتألق لتاا ثمتا هتذ ا ن

رالقامت الات نانت

الاانير الذا سبق ا ااان الموقت ذلك لإل مان.

ليس تتب  %20تتا قامت ت ه تتذا الف تتألق إذا نان ت

األ ا الموقت رايسب  %10ا قام هذا الفألق إذا نان

رلكا ال ياجارش ا لف األ.

ا ن

اوق ت لمتا امتا لتو لا ت م ت

ظق تتت ل تتما س تتا ال ظاج تتارش

ظقت لى ُه ا يزيا لى الامسما

األ ا الموقت

لاما وا ا الااساا ظقت لما قط ظيمال البلاي مر المايي اُا ت وا ا الااساا هذ
 -4إذا نان ا ن المفألر
انا ا حارد يطق ظيمال المايي اُا ت إلى صيارق الاكو م ان هاسل جلس
إلى صيارق للاي المايي رإذا نان
الايمال ا

لى مر لجي ظيمال المان اللوا ا .

وا ا الااساا لاغطا ظكالاف االسامالم رد ت الا وي ات ر

 -5ظُ أل
إذا راات لما يطق الايمال الم يا .

ظقااا

انيف ظيفاذ اطتط الايمتال ر مر اإل متانم

ا ل نق ا ن

المادة -55

 -1ال يجوش قاا مي

ا ل هفلن اناقاى رظسجا مي م الم األ يقول

المالك شمادة هلنم ستاد نا ت

الميقول المذنونة.

 -2ال يجتتوش إصتتاان ن
ا ن

ما ستج

تا ستجالت الاكو ت

وا تا الايمتال ال ا ت ر وا تا الايمتال الااصت ر وا تا ظاستاا ا ن
ت إل متتان مي ت من

ا وا ا الايمال ال ا

رال ظ تتان مي ت ن

رالااص ر وا ا الااساا.
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تا لتل يبتألش

الما لقت هتا الم اتأل

ت ليتتاع لامتتا تتا لتتل يتتا ت اماتتت تتا يستتااق لتتى

الفصل الثامن
اسامالم ا ن

المادة -56
 -1إذا ايت

لتتى اطتتط الايمتتال المقتتألن ميت من

تتا االستتامالم اإلابتتانا اجتتوش لمجلتتس الايمتتال ا

لتتى مر لجي ت

الايمال اللوا ا مر اللجي المالا نافما يكون الااى من ظاقتا هطلتع الستامالكم لر تق ا حكتا المي توو لامتا ت قتانون

االسامالم السانا المف وى ها ابان منما لألرني للميف

 -2ياتتق لمجلتتس الايمتتال ا

لتتى لتتاب إ تتالن يطق ت

ال ا .

تتا يطق ت ظيمتتال همقا تتى هتتذا القتتانون رقب ت مر تتالى ظا تتاأل

ظاطاط اإل مان لالك الميطق من ياقا هطلع اسامالم مي من

لألحكا المي وو لاما

القانون السانا المف وى.
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استامالكا إابانيتا يتألب منمتا لتألرني للميف ت ال ا ت لر قتا

-3

قانون اسامالم ا نال للميف

لى الأل ل ما رند

ال ا ت مر ما قتانون آ تألم يجتوش استامالم ميت من

ايت

لى اطط الايمال ر مر اإل مان لاساملك إابانيا هقاماما ال األ ج هالاانير الذا رلت اتم م تأل إ تالن ظلتك الميطقت م إنمتا

يطق ظيمال ولت الايفاذ.

 -4ياق للجان الايمال اللوا ات رالمالات هموا قت

جلتس الايمتال ا

لتى استامالم ميت م انلت مر قتانات تا مات إ تادة

ظيمال ما ازع ا يطق الايمال إلنفاع رإ مان المساكا الف با .

اتتأل ال تتالا نلاتتا مر از اتتا للبيتتاع هق تتا لتتمما إلتتى األهتتا تتا ا انلت المجتتارنة

 -5يجتتوش استتامالم إاتزاع ا انلت

لا بأ ه ا د جمتا إلامتا هالمستاح رالفتك التذيا ياطلبممتا المفتألر الايمامت رظستجالما هاستل التك القط ت المجتارنة الات

لم

إلاما ه ا قاا م لا ت الا ويض الماألظع د م إلى المالك هالطأليق الا ظألاها لجي الايمال الماا

اسابااى ا ن

المادة الساهق يكتون لمجلتس الايمتال ا

المادة  -57لى الأل ل ما رند
صتتالحا االظفتتاق تتت صتتاحع ميت من

سواع مكان

راق

نقتاا لتم ر ت حالت نتز لكات من

لكون لمجلتس الايمتال ا

قالت اماتت الاقتوق الياشتئ

لتتى نقت

م تتألب إلاتتم

لكا ت من

تا نتز الملكات مر لا متا لتاال

ظاتص تادا تا التونالع مر تا المتالكاا المجتارنيا المتتذنونيا

لتى رللجتان الايمتال الم يات صتالحا االظفتاق تت المتالكاا المتذنونيا لتى من ظيقت إلاتم مر إلتى

يمل هاالنفألاد مر االشاألام لكا من

لمل نقاا ريجوش لمجلس الايمال ا
ليز لكااما ا ما

لتى رلجتان الايمتال اللوا ات رالمالات الم يات

لكاامتتا لتتى الواتتم المتتذنون امتتا ظقتتا

يطق منلم المستاملك م لتل ظكتا ت

تا د تت قامت ا ن

ك

نز ت

ياسب .

م ألب سواع مكان

لى رلجان الايمال الم يا

ظلك الميطق م لل ظكا لتاال تا د تت قامت ا ن

راق

يا ح وى هذا االظفتاق من ظ اتا ظقستال ميت من

اطط اإل مان لاا المالكاا المذنونيا اما مل مر ه

مل سواع مكان

ا ن

راق

ال حاات

لما يطق

اطط اإل مان المقألن م لل ظكا.
نز الملكا

المادة -58
-1

ا ما الطألق رالااا ق رالساحات ال ا

لى الأل ل ما رند

لكات مي ت من

فتتمول ت

اتتاان مر حايقت مر ستتاح

ا ن

مر جمو

رالمواقت الااص هالماان

ما قانون آ تأل يكتون لمجلتس الايمتال ا

لتى رللجتان الايمتال اللوا ات رالمالات صتالحا نتز

اطتتط ظيمتتال قتتألن رلتتألرني لفتتاأ مر إلنفتتاع مر ظاوي ت مر ظوستتات ما طأليتتق مر شتتان مر

ا ت مر وقتتف تتا لتتارن ظ تتويض يمتتا لتتى من ال ظزيتتا هتتذ المستتاح الميزر ت

ا ا نال

لى  %30ا نا

ساحاما ريفاألل

األاع ظ اي مر ظوسات ااان مر طأليق رياتق لمجلتس الايمتال ا

ذلك من ال ظزيا هذ اليسب

لكاامتتا تتا

ما رق

ا

لتى رللجتان الايمتال اللوا ات رالمالات الم يات ه تا إ طتاع

المالتتك مل ت شتتمأل راحتتا ه ش ت ان ناتتال من ظ تتت يتتاها ت الاتتاى لتتى هتتذ ا ن

مر جمو ت ا انل ت الا ت ال ظزيتتا

ستتاحاما لتتى  %30تتا المستتاح الكا لت نمتتا ذنتتأل للغايتتات الات ستتلف لاانمتتا تتا لقبت اللجيت الم يات ه تتا ا ابتتان اماتتت
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ظتتألر

اليسب .
-2

الق تتا رإذا م تتذ ت ما رق ت

مكوتتأل تتا  %30تتا ستتاح ا ن

ُيتتا ت ظ تتويض ل تتاحبما متتا شاد لتتى هتتذ

لتتى ال تتأل ل م تتا رند ت ت ما ق تتانون آ تتأل يك تتون للجتتان الايمامات ت اللوا ات ت رالمالات ت هموا قت ت

صالحا ظاطاط مر ظوسات ما شان مر طأليق مر مأل

بأل مر دن

جل تتس الايم تتال ا

ل تتى

ا ام راحاة.

الا أل ها ن

المادة -59

 -1يجتتوش لمجلتتس الايمتتال ا
الواندة

لتتى نمتتا يجتتوش للجتتان الايمتتال اللوا ا ت من ظا تتأل هتتا ن

المستتاملك

تتا ما ت الغايتتات

البيا " ر " الفقألة "  " 5ا المادة  23ا هذا القانون سواع مكان االسامالم إابانيتا م االظفتاق هطأليتق الباتت مر

اإلاانة إلى مي سلط
-2

الا مر حكو ا مر مي

م -ياتتق لمجلتتس الايمتتال ا

ا شغاى الا ظافأل

لتتى نمتتا يجتتوش للجتتان الايمتتال اللوا ا ت رالمالا ت إنفتتاع مي ت طأليتتق رالقاتتا هجماتتت مر ه تتض

ا ذلك اإلنفاع

ق  -ياق لمجلس الايمال ا

ؤسس م ألب مر شاص آ أل ا ما إ مانها.

ا نال المجارنة لالك الطأليق.

لى نما يجوش للجان الايمال اللوا ا رالمالا حسع ا يكون الااى من ظاتوى مر ظيقت ميت

طأليق حالا مر ظ لا انقطا نا الاقتوق ال مو ات الما لقت هتالمألرن يمتا ا ابتا ان تا ظتانير الااويت مر اإلقفتاى .ريفتاألل
من ظقو لجان الايمال الم يا قب إا األع ذلك ه يجاد طألق مر مألات ظسااا لاال ا ظلك الا حول

ات  -يجوش لمجلتس الايمتال ا
األ الش

مر مُلغا .

لتى رلجتان الايمتال اللوا ات رالمالات حستع قا تى الاتاى الا تأل هليت من

مصتبا

ي طأليتق هال تونة الات ظسا تواما لتى من ظل تذ ليمتأل اال ابتان رلتت قطتت ا انلت المجتارنة قبت ظاويت

الطأليق مر إقفالما را ا  .نما يجوش إذا ا نمت ذلتك ياستبا لاتت
الم قوى ال ادى رإ ادة قاماما إلى صاحع ا ن
يم درن د ت ظ ويض ه ا

ل  %25ا ا

ا ساس

تالت الطتألق إلتى المالتك مر المتالكاا المياف تاا هالست أل

اما لو هق هو المالك لألن

البات ال ا
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نم انيف دا ألي .

رنان وقت الطأليق قا اساملك

الفصل التاسع
أحكام متفرقة

سلط الا وى إلى ا الم

المادة -60

 -1ياوى جلس الايمال ا

لى رظاوى لجان الايمال اللوا ا رالمالا صالحا الا وى

الايمتتال ر مر اإل متتان ولتتت الايفاتتذ إلتتى ميت من

ظؤلتتف وقتتت طأليتتق مر ظلتتز لاوستتات مر ظاويت ميت طأليتتق واتتودة رمن

ظيفىع امتا مر ظستمأ امتا ه نفتاع طتول المجتانا مر شتبك

 15يو ا إلى الك ظلك ا نال .
 -2يجوش لك شتاص فتو

ما رقت

ه تا رلتت اطتط

اتا مر طتول الكمألاتاع مر المتاظف ه تا إ طتاع إشت ان اظتم

تا لقبت ستلط ظيمامات من يتا

قاماما هما لم الق ها ون الاالا -:

ت ما رقت

م  -ظا األ رظ ايق ر م مر ظ اي ما فألر ظيمتال لتم القت لالتك ا ن
هذا القانون ريفم ذلك م ماى المساح .
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إلتى ميت من

تا مات

ستاما مر ظقتايأل

همقا تى تا رند ت الف ت الوالتث تا

ق  -ما طلع قا همقا تى الف ت ال األهتت تا هتذا القتانون مر همقا تى ما م تأل مر نمتا مر ظ لامتات رلت
هذا القانون ا ما الا وى لى ن

مر مي من

مر وا ق مر قألان هفلن ظلك ا ن

م ألب.

همقا تى

ات  -ما قتألان اظاذظتم الستلط الايمامات ه صتاان ما إشت ان مر م تأل مر إ طتان همقا تى محكتا الف ت الاتا س تا هتذا

القانون مر همقا ى ما م أل مر نما صادن همقا ى هذا القانون.
د  -ما طلع للا ويض ُيا ت ا لقب السلط الايماما همقا ى هذا القانون.
طلتع يتم
 -3ياواع لى الفاص المفتو هالتا وى إلتى ميت من همقا تى هتذ المتادة من ُيبتألش شتمادة الافتويض إذا ُ
ذلك رال يجوش لم الا وى إلتى ميت دان مر ستكا فتغول درن وا قت الستاكا إال إذا منست إشت ا ان طاتا لتذلك إلتى الستاكا
المذنون قب منات ر فأليا سا

لى ا ق ي اا ام رق

 -4ن شاص يقو ق اا لال األ الفاص المفتو
ال ظاجارش  25دييا ان.

إدانام هغ األ

يت مر

 -5إذا ُسمأ ا شاص هالا وى إلى
لاما الى راود
لى لو ات سألي ح

الا وى المطلوق.

تا مانست م مالتم الماولت إلاتم همقا تى هتذ المتادة ُي اقتع لتاب

مت مر رنشت لر قتا حكتا هتذ المتادة إال منتم اطلتت ما شتاص آ تأل

ذلك الم يت مر الم م مر الونشت هفتلن ما مت ظجتانا مر صتيا

يا لتتق لتتذلك الم تتيت مر الونش ت مر الم م ت رلتتل يكتتا اإل فتتاع لالتتك الم لو تتات تتا طبا ت ال م ت التتذا تتوى التتا وى إلتتى

ال ق تتان تتا مال تتم ُي اق تتع ل تتاب إدانا تتم هغ األ ت ت ال ظاج تتارش  150ديي تتا ان مر ه تتالابس لم تتاة ال ظاج تتارش الوالثت ت مش تتمأل مر هكلا تتا
ال قواااا ا.
 -6ظفم ال الحاات الماول همقا ى هذ المتادة
الاوب

ا طبا

متاى المستأ يت من

الاألا السفلا مر ا راود الم ادن مر الماا الجو ا

 -7إذا لاتتق هتتا ن

صتالحا الايقاتع رالافتأل رالا تايا هق تا

ظلك ا ن .

مي ت مل تألان نااج ت لأل متتاى ال تواندة ت الفق تألة السادس ت

الايماما الم يا لاب طالباما لذلك ظ وي ا ادال إلى المالك مر المفغ .

تتا هتتذ المتتادة ااألظتتع من ظتتا ت الستتلط

ا سوان را ساج را شجان رالااا ق

المادة -61

 -1ظاوى السلطات الايماما صالحا إصاان م تأل إلتى مصتااق ا انلت الواق ت

لتى اتانب الطأليتق الميفتلة ظكلفمتل

ام هلن ييفؤر لتى حارد ظلك ا انل مسوا ان مر مساج رظقألن انظفا ظلك ا س توان مر ا ستاج رالمتواد الات ظستا م

إنفا ما رطأليق إنفا ما ر أل رظفذيع اليباظات رالفجاألات رالماا م

لامتا رإقا ت مر إ اشلت ال وا تق ا

ت

تألب الات ظاجتع

اليمأل لاا ط البياع ر ط الطأليق.

 -2ياألظع لتى ما التك ظبلتغ م ت األ همقا تى هتذ المتادة من ييفتىع الستون مر ا ستاج التذا يكلتف ه نفتا ما تالى المتاة
المقألنة

ذلك ا تأل مر من يزيت ال تا ق المفتان إلاتم ت ا تأل رمن ي األ ت
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اطلبتات ا تأل تا نا ت الواتو ا

تألب ت ذا

ظالف المالك تا األ تاة ظطلبتات ا تأل تالى المتاة الم ايت اتم اجتوش للستلط الايمامات الم يات من ظااتذ الاتاالاأل لايفاتذ
ا شغاى المقألنة

-3

هغ األ

انيفما ا ذلك المالك نما ظا

ا أل رمن ظا

تت األ تاة تا اتاع ت الفقتألة الوانات
ال ظاجارش  25دييا ان.

تا هتذ المتتادة ُي اقتع نت

ل األ ع الاكو

رالبلاي .

تا مهمت مر ظالتف تا ال مت ها شت ان لتاب إداناتتم

إصاان رظبلاغ اإلش انات

المادة -62

 -1ي ابأل ن إ طان مر إ الن مر م أل سايا آ أل يق ى هذا القتانون مر ي تألح لابلاغتم منتم للتغ حستع ا صتوى راواتم

قانون إذا-:

م  -سلل إلى الفاص الذا صان هاقم اإل طان مر اإل الن مر ا أل المسايا ار أل.

ق  -لاألنم

سكا ذلك الفاص مر

اإلش ان لذلك ال يوان.

ات  -انس هالبأليا المسج

آ أل كان

منم يسكيمم ر

ألر

يونا إلى سكا ذلك الفاص مر إلى آ أل كان

الفاص ل يوانمم ه نسالم إلى ذلك ال يوان.

د  -ستتلل إلتتى ن تتاس دي توان مر ستتكألظاأل مر ناظتتع الفتتألن مر ت

حال إ طاع ذلك الفاص ل يوانتم يألست
ألر

منتم يستكيم ر ت حالت إ طتاع ذلتك

كابمتتا الأل اس ت الم تتألر

إذا نتتان المطلتتوق ظبلاغتتم هتتو

الفألن مر محا ال ا لاا اما مر منس هالبأليا المسج هاسل ايأل الفألن مر ناظبما مر سكألظاألها.

 -2إذا صتتان ما إ طتتان مر إ تتالن مر م تتأل مر ستتايا إلتتى ما شتتاص يكتتون ذا
الفتتاص ه تتا الباتتث لمتتاة

تتلا ت ال قتتان رلتتل ي وتتأل لتتى ذلتتك

قول ت مر لتتل ي تتأل استتمم مر إذا صتتان ما إ تتالن مر إ طتتان مر م تتأل إش ت ان ستتايا إلتتى ما

شاص ه فام شا ال لذلك ال قان يا ذ ي ابأل منم ظبلغ هفك صااأ راوام قانون إذا-:

تا الفقتألة ا رلتى تا هتذ المتادة لتى من يكتون قتا راتم

م  -سلل مر انس هالبأليا هتالطأليق المبايت ت البيتود م م ق م
إلى ذلك الفاص إ ا هاسمم مر هكلم قالمالك) مر قالفا

) لذلك ال قان.

ق  -انس هالبأليا المسج إلتى ذلتك ال قتان رلتل ي تا إلتى الستلط ال تادنة يمتا مر ستلل إلتى ما شتاص واتود ت ذلتك
ال قتتان مر لقتتم ت
رمثب

كتتان هتتانش تتا ذلتتك ال قتتان لتتى من يكتتون قتتا راتتم هالفتتك المتتذنون ت البيتتا الستتالق تتا هتتذ المتتادة

لام هما ياى لى منما مُنسل

لمل.

 -3إذا صان إش ان مر سايا إلى امات ذرا الم لا

مي من

المسايا منم صان هفك صااأ إلى امات ذرا الم لا

ا ن

ا ن

نم ظباا من قسما ا هذ ا ن

األ فتغول

مر إلى امات شا ل ال قانات المواتودة لتى ظلتك

يا تذ ي ابتأل هتذا اإلشت ان مر اإل تالن مر اإل طتان مر ا تأل مر
رإلى امات شا ل ال قانات الواق

لى ذلك القستل

ق ا اا الفاص الذا يكون قتا م طتى يوانتا آ تأل لابلاغتم لواستطام) رإذا راتم ه يتوان قإلتى المتالكاا) مر قإلتى الفتا لاا)
قلذلك القسل ا ا ن ) ر لق

كان هانش يما.
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 -4ظألس نسا

ا اإلش ان مر اإل الن مر ا أل مر المسايا إلى ايأل ا نال رالمساح مر إلتى ستج ا انلت

ذلك اللواع إذا ا ابأل من ذلك ياسبا رظسج

ااوياظم

سج ا نال .

ت

المااادة  -63ال يجتتوش البيتتاع ت ا انل ت الفتتاياة اإلناتتاان القالل ت لإلنماتتان مر االن تزالق رالا ت ظاتتاد لتتى الماططتتات
الايمامات الاف تتالا ر مر اإل متتانم ري ابتتأل ن تتض الاتتأل اص ت هتتذ الميتتاطق قط اتتا ر اتتأل قالت للط تتا هتتلا راتتم تتا
الواو .
ا نال المكفو را ليا المؤقا را ليا البالا رالا ظفك

المادة -64

كأله صاا

 -1يجوش للسلطات الايماما الم يا إصاان م أل إلى المالك هلن يزي
ميت إنفتتاعات ؤقات مر هالات مر طتألة مر ظفتتك
ر

كألهت صتتاا

أل

لى نفقاتم الااصت

ت نانت

تالى ما رقت

ت ا صت م انفتتئ

تاا هتا أل

مصتتال لتتارن ن

ت

حال ظالفم ا إشال اإلنفاع تالى المتاة المقتألنة هتا أل يكتون لستلط الايمتال الم يات حتق إ اشلت اإلنفتاع التذا صتان

ا أل لما م لى نفق المالك رال يا ت ما ظ ويض لى ذلك.

 -2ال يجوش إهقاع ا نال المااذي للفوان الأل اسا

كفو ريجوش للجتان الايمامات ظكلاتف مصتاالما لاستويألها تالى

المتتاة الات ظاتتادها رإذا ظالتتف تتا ذلتتك تتالى المتتاة الماتتادة نتتم ياتتق للجيت الايمامات الماا ت حستتع قا تتى الاتتاى
القاا لما لى نفقامل نما يميت إشغاى ا نال المكفو ها ليا المؤقا مر ما إنفاعات ظفو الميمأل ال ا مر اسا مالما

لم ا ت اللتتبا مر الم تتانت مر الك األاتتات مر إشتتغالما ها كفتتام رالاتتألدة رالاطتتع رالبألاكاتتات ر تتا إلتتى ذلتتك ريجتتوش للجتتان
الايماما القاا ه شالاما لى نفق مصاالما إذا ظالفوا ا ذلك رظجبى هذ اليفقتات هتالطألق الات ظا ت لمتا نستو رم تواى

البلايات الى الماة الا ظااد لمل درن من ياق لمل المطالب هلا ظ ويض ا ذلك.
صالحا طلع الم لو ات

الماااادة  - 65يج تتوش لس تتلطات الايم تتال الم يات ت هق تتا ظمكايم تتا تتا رلت تت ما م تتأل مر إ ط تتان مر إشتت ان مر س تتايا مر

ظ لامات همقا ى ال الحاات الماول لما لمذا القانون من ظطلع ا الك مر شتا
ه تتونة باش تألة مر اتتأل باش تألة إيجتتا ان تتا ما قتتان ظزريتتاها طاتتا هطبا ت
شاص

ألر

لايم من لم

هغ األ

تتلاام ت ذلتتك ال قتتان رااستتل ر ي توان ما

لا ام سواع ه فام الكا مر ألظميا مر ؤا األ مر هلي صف م ألب .رن شاص يمم مر

ياقتتا س تتا ظقتتايل هتتذ الم لو تتات مر ي تتل
ال ظاجارش ال فألة دناناأل.

ما قتان ر تا ما شتاص ياقالتى

ت إ طا متتا إذا تتا طلتتع إلاتتم ذلتتك همقا تتى هتتذ المتتادة ُي اقتتع لتتاب إداناتتم
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يتتا تتأل

المااادة - 66

ال قوات لر قتتا حكتا هتتذا القتتانون ال يجتتوش ظطباتتق محكتتا المتتادة ق )100تتا قتتانون ال قواتتات

لسي .1961
إصاان ا نمم

المادة -67

 -1لمجلس الوشناع لاوصا

لى إصاان منمم لجمات مر ه ض ياطق الايمال هق ا ظيفاذ محكتا

ا جلس الايمال ا

هذا القانون ال ساما اما يا لق يما هلا م أل ا ا ون الاالا -:

 -1ظقايل طلبات للأل ص ر ياما ر اة نفاذها رظجاياها رإلغا ها.
 -2إلااق شألرل اص هلي ن

.

 -3ا شتغاى الات ظجتتألب ت ا ليات مر ا انلت المقتا طلتع للا تتوى لتى ن
ت األ ط ر قاستتل ر

ا انلت رإيتتاا

ت هفتتلنما مر استا ماى ظلتك ا ليات مر

تتونات لألشتتغاى الا ت ييتتوا إاألاعهتتا تتت الاستتاهات الفيا ت الما لق ت لمتتا رمي ت

ظطلع اللجي اللوا ا مر المالا ظزرياها لما اما يا لق هالفغ مر االسا ماى الميوا القاا هم.

لو تتات

 -4إنفاع ا ليا المؤقا راسا مالما رها ما رإشالاما.
-5

أل

الطأليق رظاطاطما ررلت ظ ا ال لما رظ بااها.

 -6الم تواد المستتا مل ت ليتتاع ا ليا ت رنافا ت ليا متتا مر ظ تتلااما مر إا تألاع ظغاا تألات امتتا ر ممألهتتا الاتتانا ر قار امتتا
للاأليق ررسا

الاموي لما رإنفاع الم ان رمصوى ظيمامما رظألنابما رظو أل ا سباق ال اا لما راإلنانة رالاا ئ رظونيا

الماا إلاما رطأليق ظألناع شبكاما رإي اى الم ان هفبك المجانا ال ا

 -7سال

فغل ا ليا مر سا ملاما رامات ا شااو الالائاا إلاما.

 -8هتتا ا ليا ت المقا ت
يا

-9

مر ظ ابأل منما رل

بان االااما ات ال ا

ال تتا حكتتا هتتذا القتتانون مر ما اطتتط إ متتان مر ظ لامتتات مر مرا تتأل مر ن تتص رل ت
مر يا

همقا ى هذا القانون رها اإلنفاعات الاطألة.

 -11رلت ا نقا
 -12سال

مر

رم اكا اللمو ردرن السايما.

 -10إ ااد نحبات ر واقف رنألااات للساانات
يما.

طأليق ا الم المجارنة.

رالمواد رالألنا

اوان ا ليا رالا وى إلى ظلتك الألحبتات رالمواقتف رالك األاتات رالاتألر

لى الطألق را نال رإشالاما يما.

الجممون رال ماى رالمسااا اا

ا شغاى الما لق هالطألق مر ا ليا .

 -13ش ان رنافا ر اها ا ليا را نال رراو االسا ماى.
 -14ا ون را

ماى الوااتع د تت الألستو

الاأل اص ر بلغ الال ايات رالمألر

يمتا ر بلتغ ظلتك الألستو رالمتألر

الا ظ ادن اما الال ايات المذنونة.

 -15ظا األ ما فألر رظيفاذ ت سا أل ا ون المافأل

ا ذلك.
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الات ياألظتع امتا إيتاا ظتل اا تا طلبتات

 -16نماذ ر

مون إ النات مر إش انات اال ا األ

 -17اليماذ الا ظسا م را صوى الا ظابت

لى ما فألر مر اطط إ مان.

ظقايل اد اعات ا لألان الا ظلاق ها الم ا األاع ما فألر مر

اطط إ مان.

 -18ا تتون ال تتألرني للالكتتا تتا تتا القاتتا هليت مشتتغاى مر استتا ماى ياطلتتع الا تتوى لتتى ن
لى ن

مر ال ا لفألرل الأل

ال ادنة هم.

 -19اص را ابان المواد الا اسا مل

إنفاع مي لياي مر الا ساسا م

ت هتتم درن الا تتوى

إنفا ما.

 -20ظيمتتال الاقتتوق رااللا از تتات المابادل ت لتتاا المتتالكاا المجتتارنيا مر ستتالاألا مر فتتغل ا تتالم الواق ت لتتما مي ت
يطق اما يا لق

إنفاع الااطان المفاألن رالااطان الااناا رالمواد الا ظبيى يما رمسس هتذ الااطتان رظ تلااما

رصااناما .رظيمامما رطأليق الف

الاال ات رالمياش ات الا ظيفل ا هذ الاقوق رااللا از ات.

 -21ا ون ال ألرني لاسوي الاارد مر لل القطت هق ا ا لما صالا للبياع مر لااطاط الطألق.
 -2إذا حتتا

قبت لتتاع ال م ت لمتتذا القتتانون من مرد ما فتتألر مر ظ تتاي لمفتتألر رما قتألان ه يقتتا

رنفأل إ الن لذلك اإلياا

األ منم لل يولت ذلك المفألر مر الا اي مر اإليقا

مر االلغاع ولت ال م همقا ى قتانون

ظيمتتال المتتان استتألا ظلتتك ا حكتتا ن تتل الغا متتا لتتى ذلتتك المفتتألر مر الا تتاي مر اإليقتتا
المفألر مر الا اي مر اإليقا

مر اإللغتتاع حاتتى يولتتت ذلتتك

مر اإللغاع ولت ال م همقا ا ر ا ثل ي ابأل ذلك المفتألر مر الا تاي مر إيقتا

هم مر اإللغاع منم فألر مر ظ اي مر إيقتا

القانون ظب ا لذلك.

ال مت هتتم مر الغا تتم

ال مت

مر إلغتاع رلتت ولتت ال مت همقا تى هتذا القتانون رظستألا لاتم محكتا هتذا

المادة - 68 :ا نمم الساهق الم موى لما
 - 1ظ ابتتأل اماتتت ا نممت ال تتادنة همقا تتى قتواناا ظيمتتال المتتان الم متتوى لمتتا قبت صتتارن هتتذا القتتانون راماتتت المفتتانيت
المولو همقا اها الات ظكتون نا تذة المف توى يتا لتاع ال مت لمتذا القتانون منمتا صتادنة ه تونة قانونات رامقا تى محكتا
هذا القانون.
 - 2إذا حتتا قبت لتتاع ال م ت لمتتذا القتتانون من نفتتأل إ تتالن إيتتاا فتتألر ت الجأليتتاة الألستتما همقا تتى ما قتتانون ستتالق
ي ابأل اال ا األ المود لى ذلك المفألر قب لاع ال م لمذا القانون مر ه ا ال م هم رلكا قب انق اع اة اال ا األ
الم ايت ت ذلتتك اإل تالن منتم قتتا مرد لتما المتتاة الم ايت هتالأل ل تتا تا راتتود ما نمتا همقا تى ذلتتك القتانون يق ت
لا ااا الماة الا ييبغ من ظقا اما اال األالات لى ذلك المفألر .
المادة - 69 :إلغاعات
الغاعات
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ُيلغتتى قتتانون ظيمتتال المتتان رالقتتألب را ليا ت نقتتل ق )31لستتي  1955ريفتتاألل ت ذلتتك من ظبقتتى اماتتت المفتتانيت المولتتو
رالتتأل ص المميوح ت همقا تتا نا تتذة المف تتوى رظستتألا لامتتا محكتتا هتتذا القتتانون نمتتا لتتو منمتتا رل ت مر يا ت همقا تتى
محكا م.
المادة  - 70 :المفانيت الساهق

محكا ؤقا
 - 1إذا حا قب لاع ال م لمتذا القتانون من م تا فتألر مر ظ تاي لمفتألر مر ظقتألن إيقتا ال مت هتلا فتألر مر إلغتاع
ما فألر األ منم لل ي تان إ تالن ه يتاا ذلتك المفتألر مر الا تاي مر اإليقتا مر اإللغتاع همقا تى محكتا قتانون ظيمتال
المان يود ذلك المفألر مر الا اي مر اإليقتا مر اإللغتاع ري تان إ تالن لتذلك اإليتاا همقا تى محكتا هتذا القتانون نمتا
لو نتان ذلتك المفتألر مر ظ تاي المفتألر قتا م تا مر نمتا لتو نتان إيقتا ال مت هالمفتألر مر لا تاي المفتألر مر إلغتاع قتا
ظقألن همقا ى محكا هذا القانون ر يا ذ ي ابأل المفألر مر الا اي مر إيقا ال م مر إلغا م انتم فتألر مر انتم ظ تاي قتا
م ا رمن إيقا ال م مر اإللغاع قا ظقألن همقا ى محكا هذا القانون رظسألا لام محكا هذا القانون ظب ا لذلك.
 - 2إذا حتتا قبت لتتاع ال م ت لمتتذا القتتانون من مرد ما فتتألر مر ظ تتاي لمفتتألر رما قتألان ه يقتتا ال مت هتم مر إلغا تتم
رنفأل إ الن لذلك اإلياا األ منم لل يولت ذلك المفألر مر الا اي مر اإليقا مر اإللغاع ولت ال م همقا ى قتانون
ظيمتتال المتتان استتألا ظلتتك ا حكتتا ن تتل إلغا متتا لتتى ذلتتك المفتتألر مر الا تتاي مر اإليقتتا مر اإللغتتاع حاتتى يولتتت ذلتتك
المفألر مر الا اي مر اإليقا مر اإللغاع ولت ال م همقا ا ر ا ثل ي ابأل ذلك المفتألر مر الا تاي مر إيقتا ال مت
هم مر اإللغاع من فتألر مر ظ تاي مر إيقتا مر إلغتاع رلتت ولتت ال مت همقا تى هتذا القتانون رظستألا لاتم محكتا هتذا
القانون ظب ا لذلك.

المادة  - 71ن اس الوشناع رالوشناع ن ٌ اما يا م كلفون لايفاذ محكا هذا القانون.

- 54 -

