الًعؾقؿاتّاخلاصةّبشروطّوأحؽامّتصؿقمّادلـارقّالِؽـقةّيف مدوـةّادلؾكّعيداهللّبنّعيدّ
العزوزّادًـاداًّإىلّأحؽامّقانونّتـظقمّادلدنّوالؼرىّواألبـقةّرقمّ(ّ)79لعامّّ6966
وتعدوالته ّ
ّ

ادلادةّ(ّ)6الغاوةّمنّالًعؾقؿات ّ
 .1احلصقلمسؾكمعدؼـيمذاتممسوتمواضقيموممقزةمتؿلؿمبؿـوشؿمطوعؾميفماظؿؽقؼـ،معـمخاللم
وضع ممحمدداتمسوعي متلوػؿميف متؽقؼـ ماغلفوممبصري مبنيمطؿؾمادلؾوغل معـمجفيموبنيم
اظقاجفوت ماظرئقلقي ماظيت ممتـؾ ماظلطح مادلرئل مادلدرك مدلـ مؼعوؼش مأحقوزػو ماخلورجقيم
وذقارسفوم،موبنيمتػوصقؾفوموزخرصؿفوماظيتمتؿلؿمصؽرتفوماظعوعيمبوظؾلوريمواظؿفرؼدؼيميفم
حتقؼرمسـوصرمحمؾقيمتؼؾقدؼي.
 .2أنمؼراسكميفماظؿصؿقؿمادلعؿوريمدلؾوغلمػذهمادلدؼـيمأغفومعدؼـيمحدؼـيمععوصرةمتعربمسـمصرتةم
غشقئفو،معؾوغقفومظقلًمأمنوطمعؽررةمظـؿوذجمسـمسؿورةمحمؾقيمتؼؾقدؼيمتراثقيمبؾمأذؽولم
حمقرةموعرتمجيمسـماظعؿورةماحملؾقيمبطرؼؼيمسصرؼيمعراسقيمظؾؼقؿمواظؿؼوظقدماالجؿؿوسقي.م م
 .3تقصريمعـطؼيمحضرؼيمذاتمبقؽيمصققيمعلؿداعي،موؼعؿربماظؿكضريمسـصرمأدودلمظؿقؼقؼم
ذظؽ،مطؿومأغفومتضػلمصؾغيممجوظقي.
م
ادلادةّ(ّ)2تِؿىّهذهّالًعؾقؿاتّ(الًعؾقؿاتّاخلاصةّبشروطّوأحؽامّتصؿقمّادلـارقّالِؽـقةّيف مدوـةّادلؾكّ
عيداهللّبنّعيدّالعزوز)ّووعؿلّبفاّمنّتاروخّنشرهاّباجلرودةّالرمسقةّ .
ادلادةّ( ّ )3تعينّكؾؿةّالؾٍـةّأوـؿاّوردتّيفّهذهّالًعؾقؿاتّبلنفاّالؾٍـةّالؾوائقةّادلشرتكةّدلدوـةّادلؾكّ
عيداهللّبنّعيدّالعزوزّلألبـقةّوالًـظقمّوأوةّجلانّتـظقؿقةّأخرىّتُشؽلّهلذهّالغاوةّمًِؼيالًّ .
ادلادةّ(ّ)4تِري ّبـودّهذهّالًعؾقؿاتّعؾىّكلّذُصّمالكّوكلّمنّتمولّإلقهّمؾؽقةّقطعةّاألرضّوكلّ
مـًػعّيفّمدوـةّادلؾكّعيداهللّبنّعيدّالعزوزّ .
م

ادلادةّ(ّ)5معاوريّاألدوارّ :
ّ
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أّّ-الِورّاألماميّ :
 .1جيىمبـوءماظلقرماخلورجلمعـمعودةماحلفرماحملؾل،مأوماالمسـًمادلغطكمبوظؼصورة.موميـعم
ادؿكدام مبؾقطوت ماظطقب ماإلمسـيت مبدون متشطقى مأو مأؼي مأظقاح مبالدؿقؽقي مأو اظػوؼربم
جالس.مم
 .2ميـعمإغشوءمبقابوتمطراجمظؾؼطعماظقاضعيمسؾكمذقارعمرئقلقيمبلعيم48م معـمخالل ماألدقارم
احملوذؼي مهلذهماظشقارع ،مإذمجيىمأنمتؽقن مسؿؾقي ماظؿكدؼؿمودخقلماظلقورةموخروجفو معـم
خاللماظشقارعماظؿكدميقيماظيتممتمتقصريػو.
 .3جيىمإغشوءماظلقرماألعوعلمظؾؼطعيمسؾكمحدودػو.
 .4جيى مأن مؼؿفوغس ماظلقر ماألعوعل مظؾؼطعي معـ محقٌ معودة ماظؾـوء ،ماظؾقن ،مادلؾؿس موررؼؼيم
اظؿشطقىمععماألدقارماألخرىماظقاضعيميفمغػسماظشورع.
 .5جيىمأنمالمؼؿفووزمارتػوعماظلقرمسـم1.25مممعـمعـلقبماظرصقػ،مإالميفماحلوالتماظيتم
ؼؿطؾىمصقفوماظؿصؿقؿمشريمذظؽمطقفىماظلقرمظػـوءمحتدهمعلطقوتمزجوجقيموادعيمأوميفم
حوظيماحؿقاءماظلقرمظػؿقوت،مويفمطالماحلوظؿنيمجيىمأخذمعقاصؼوتمخطقيمخوصيمظذظؽ.مم
 .6سـدموضعمدرابزؼـمسؾكماظلقر،مجيىمأنمالمؼؿفووزمارتػوعماظلقرمواظدرابزؼـمععومسـم2مم.
 .7سـدمادؿكدامماظدرابزؼـمظؾلقرمجيىمأنمؼؽقنمعؿؿوثؾمعـمحقٌمغقعمادلودةمواظؾقنمععمعودةم
وظقنماظؾقابيماظرئقلقيمظؾلقرموعـلفؿمععفوموععمذؾؽماحلؿوؼيمعـمحقٌماظؿصؿقؿ.
 .8جيىمإتؾوعماألذؽولماظؾلقطيميفمتصؿقؿمبقابيمادلدخؾموعدخؾماظؽراج.
 .9جيىمأنمؼؽقنمتصؿقؿمأضقاسمبقابوتمادلداخؾموأررػومعدجميموعؿقدةمععمتصؿقؿ ماظلقرم
غػلفميف حولموجقدػو.
 .10سـد مطؿوبيمادؿمذوشؾماظطوبؼماألرضلمعـمادلؾـكمسؾكماظلقرمجيىمأن مؼؽقنمعـماألحرفم
ادلؼصقصيمادلشؽؾيمعـمععدنمعغطكمبؾقنمثوبًموالمؼصدأ،موبلحرفمارتػوسفوم5مدؿموؼـؾًم
بشؽؾمبورزمبعقداممسـماظلطحماخلورجلمظؾلقرممبؼدارم2مدؿ.مم
 .11جيى مشرس ماألذفور موغؾوتوت ماظزؼـي مداخؾ ماظلقر ،موؼلؿح مظألشصون مواألوراق مبوالعؿدادم
صقضفمظؿفؿقؾمعـظرماظشورع .م
ّ
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بّّ-الِورّاجلانيبّواخلؾػيّ :
 .1جيىموضعماظلقرماجلوغيبمضؿـمحدمادلؾؽقي،مإالميفمحوظيمبـوءمدقرمعشرتكمصققضعمبشؽؾم
عـوصػيمععمحدماظؼطعيماجملوورة.
 .2جيىمأنمالمؼزؼدمارتػوعماظلقرمسـم 2مم مسـمادلـلقبماظطؾقعلمظألرضماألسؾك ميفماظؼطعؿنيم
ادلؿفوورتني،موجيىمأنمؼؿؿماظؿدرجميفمارتػوسفمبشؽؾمعؿقاصؼمععمعقالنماألرض ،مإالمإذام
ادؿدسًمحوجيماظؿصؿقؿمشريمذظؽمصعـدػومؼؿطؾىمعقاصؼيمخطقيمخوصي.م
 .3ميـعمادؿكدامماظدرابزؼـمبدؼالمسـماظلقرمأومطفزءمعـف.م
م
جـّـّاجلدارّأالدًـاديّ:
 .1جيى مسدممتـػقذماجلدارمأالدؿـوديمطفدارمواحدمإذامتطؾىمعقالنماألرضمتـػقذهمبورتػوعم
ؼزؼدمسـمعرتؼـ،موجيىمأنمؼُفزأمإىلمسدةمجدرانمعؿقازؼيمالمؼزؼدمارتػوعمأؼومعـفومسـم
عرتؼـمحبقٌمؼرتكمحقضمظزراسيماظـؾوتوتمبنيماجلدارمواآلخرمادلقازي مظفمبعرضمالمؼؼؾم
سـمعرتمواحدمإذاممسقًمعلوحيماألرضمبذظؽ.م
 .2جيى مععوجلي ماجلدار مأالدؿـودي ماظذي مؼزؼد مارتػوسف مسـ معرتؼـ مصقق مادلـلقب ماظطؾقعلم
ظألرضمبؿصوعقؿمععؿورؼيمعؼؾقظيمعـماظـوحقيماجلؿوظقي.
 .3جيىمتؽلقيماجلدرانماالدؿـودؼيموسدممترطفومبدونمتشطقى.
 .4إذا موضع مجدار مادؿـودي مسؾك محد معؾؽقي مبني مضطعؿني ،ممبـلقبني مخمؿؾػني ،مصنن مأسؾكم
ارتػوعمجملؿقعماجلدارمأالدؿـوديمواظلقرماجلوغيبمػقم 4مأعؿورمصققمعلؿقىماظؼطعيمذاتم
ادلـلقب ماظطؾقعل ماألضؾ ،موجيى مأن مال مؼزؼد مسـ م2عرت مسـ مادلـلقب ماظطؾقعل مظألرضم
األسؾكمأومؼعوجلمبؿصوعقؿمععؿورؼيمتؽقنمعؼؾقظيممجوظقو.
ّ
ادلادةّ(ّ)6معاوريّاحلدّادلشرتكّيفّاليـاءّادلًصلّوادليينّعؾىّمراحلّخاللّترتاتّزمـقةّمًًالقةّ :
 .1جيىمسؾكمطؾمعوظؽمؼؼقممبنغشوءماجلدارماجلوغيبماخلوصمبؾـوئفمعـماجلفيمادلشرتطيمضؿـم
حدودمأرضفمأنمؼلخذمبعنيماالسؿؾورماحلؾماإلغشوئلمظؾؿؾـكمضؿـمأرضفمودونماظؿعديمسؾكم
اظؼطعيماجملوورةمدقاءمعـمحقٌماجلدارمأوماألدودوتمواظؼقاسدماخلردوغقي.
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 .2جيىمسؾكمطؾمعوظؽمؼؼقممبوظؾـوءمأوالًمأنمؼؼقممبؿشطقىمواجفيماجلدارمعـماجلفيمادلشرتطيم
مبقاد متشطقى معـودؾي مظقؾدو مبشؽؾ معؿـودؼ معع مبوضل مواجفوت مادلؾـك ،موميـع مسؿؾمم
متدؼداتمخورجقيمسؾقفمعـمأدالكموعقادريمأو مضضؾونمتلؾقحمزوػرة مأومأيمسـوصرمأخرىم
تشقهمعـظره،مطؿومجيىمتشطقىمأولم 40مدـؿؿرت معـماحلدمادلشرتكموبؽوعؾمارتػوعمادلؾـكم
مبودةممموثؾيمظؾقاجفيماخلورجقيمادلؿعوعدةمععف.
 .3جيى موجقد مصوصؾ ممتدد مبني مجداري ماحلد مادلشرتك ،موجيى مأن متؽقن مععوجلؿف مضؿـم
اظقاجفوتموصققماظلطحمعـمعلموظقيمعوظؽلماظؾـوئني.
م
ادلادةّ(ّّ)7معاوريّاحلدّادلشرتكّيفّاليـاءّادلًصلّذوّاجلدارّادلشرتكّ ّّ:
 .1يف محوظي ماظرشؾي ميف مإغشوء ماظقاجفي ماجلوغؾقي ماظقاضعي مسؾك ماجلفي مادلشرتطي مطفدار مواحدم
عشرتكمصنغفمجيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمعـمعوظؽلماظؼطعؿنيمادلؿفوورتنيموممبقجىم
سؼدمرمسلمؼـظؿممجقعماجلقاغىمادلوظقيمواإلغشوئقيمواظػـقيمواظصقوغي .م
 .2جيى مأن مؼؿؿ مإغشوء ماظؾـوئني مادلؿفوورؼـ مضؿـ مغػس مادلدة ماظزعـقي موبؽوعؾ مادللوحوتم
اإلمجوظقيموبعددماظطقابؼمادللؿقحمبفومظؽؾمعـفؿومحلىماألحؽومماظؿـظقؿقي.م
 .3جيى مأن مؼؿقصر ميف ماحلؾ ماإلغشوئل مظؾفدار مادلشرتك مضدرتف مسؾك ماظعؿؾ مإغشوئقو مظؾؾـوئنيم
ادلؿالصؼني.
 .4جيىمتقصريمصوصؾممتددمضؿـماظقاجفوتمادلؿالصؼيمواظيتمؼزؼدمرقهلومسـم 25مم،موتؽقنم
ععوجلي مػذا ماظػوصؾ معـ معلموظقي مصوحى ماظؼطعي مإذا موضع مضؿـ مضطعؿف ماخلوصي موعـم
علموظقيمعوظؽلماظؼطعؿنيمادلؿفوورتنيمإذاموضعمسؾكماحلدموضؿـماجلدارمادلشرتك.
م م

ادلادةّ(ّ)8جيبّأنّوًوترّيفّتصؿقمّادليانيّالِؿاتّادلعؿاروةّاألدادقةّالًالقةّ :
 .1جيىماظؿـقؼعميفمطؿؾماظؾـوء.
 .2جيىمانمؼؽقنماظلطحمعلؿقيمععمتغقرياتميفمارتػوسوتماظؽؿؾ .م
 .3جيىماظؿالسىميفمعلؿقؼوتماظقاجفوتمظؿفزئؿفوموإلزفورمزاللموتؾوؼـميفمأسؿوضفو.
 .4جيىمإزفورمجدرانماظؾـوءمبشؽؾممسقؽمعؿـودؼمععمغقاصذه موأبقابف موبشؽؾمشورس مومعرتدم
إىلماخلؾػ.
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 .5جيى مععوجلي متصؿقؿ ماظـقاصذ ،مواألبقاب ،مواألدراج ،مواجلدران ،مواألدقار موأؼي متػوصقؾم
أخرىمبزخورفمجترؼدؼيمبلقطي .م
م

ادلادةّ(ّ)9جيبّالًؼقدّمباّوؾيّلؾؿؼقاسّوالؽًلّ :
 .1جيىمععوجليمادللطقوتماظؽؾريةمبؿغقريمادللؿقؼوت،مواظػؿقوت،مواالرتدادات،مأومتػوصقؾم
ادلؾـك.
 .2جيىمأنمتؽقنمغلىماظشؾوبقؽم 1:1مأومبـلىمسؿقدؼي مظؾشؾوبقؽمادللؿطقؾي،موجيىمأنم
تؽقنماظـلىمسؿقدؼيمظألضقاس .م
 .3ميـعمبودؿكدامماظؾقابوت،مواألضقاسمواظعـوصرمادلعؿورؼيماظضكؿيمعؼورغيمحبفؿماظؾـوء.
 .4ميـعمبودؿكدامماظؿػوصقؾمادلعؿورؼيماظضكؿيمأوماظعشقائقيمعؼورغيمحبفؿماظؾـوء.
 .5سـدمادؿكدامماظزخرصيمبوظقاجفوتمصقفىمأنمالمتزؼدمغلؾيماظزخرصيمسـم%20معـمعلوحيم
اظقاجفي.
م

ادلادةّ(ّ)61جيبّإتياعّماّوؾيّيفّواجفاتّادليانيّ :
 .1جيى مادؿكدام مواجفوت مذات مأدطح معؿعددة مادللؿقؼوت متعؽس مزالال مسؾك ماظقاجفيم
األعوعقي.
 .2جيىماالبؿعودمسـمادؿكداممواجفوتمذاتمذؾوبؽموأبقابممملقحيمععمدطحماجلدار.
 .3ميـع مادؿكدام معلطقوت مطؾرية معـ ماظزجوج موادلقاد ماظعوطلي مإال مإذا متطؾى ماظؿصؿقؿ مذظؽم
مبقجىمعقاصؼيمخطقيمخوصي.
 .4سـدمتغريمارتػوعمعـلقبمدطحمجزءمعـمواجفيمادلؾـكمعـؾمعؽررماظدرجمأومادلدخـي،مجيىم
اظؿلطقدمسؾكمذظؽماظعـصرميفماظقاجفيمإعومبورتدادهمإىلماخلؾػمأومإبرازهمإىلماألعوممطؿومجيىم
أنمؼؾؼكمحموصظومسؾكماالرتدادمحلىماألحؽومماظؿـظقؿقي.
 .5ميـعمادؿكداممضصورةممبؾؿسمؼعؽسمأذؽولمزائػي.
 .6ميـعمادؿكداممامسـًموحدؼدمبدونمتشطقى.
 .7ميـع مإزفور مأغوبقى مادلقوه ،موأغوبقى مصرف معقوه ماألعطور مواظصرف ماظصقل ،مواظؿؿدؼداتم
اظؽفربوئقي ،موادلقؽوغقؽقي ،مواالتصوالت ،مطقابؾ ماظلؿوالؼً مواحملطوت ماألرضقي موأؼيم
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متدؼداتمخدعقيمأخرى،موجيى مأنمؼؿؿ ممتدؼدػومضؿـ معـوورموجموريمخوصيميف مادلؾـكمأوم
عـمخاللمضـقاتمداخؾماجلدرانمظؿؽقنمخمػقيمضؿـفو.
 .8ميـعموضعمعـوذرماظغلقؾماظـوبؿي مسؾكماظػرغداتموادلظالتمأوماظشؾوبقؽ مأوماألدقار،مطؿوم
ميـعموضعفو مخورجماظقحدةماظلؽـقيمضؿـماالرتداد ماألعوعلمواجلوغيب،مويفمحولموضعفميفم
االرتدادماخلؾػلمجيىمأنمؼؼؾمارتػوعمادلـشرم20مدـؿؿرتامسـمارتػوعماظلقرماخلؾػل.مم
 .9ميـع متـؾقً مآظي مضغط معؽقػوت ماهلقاء مسؾك ماظقاجفوت مأو ماظػرغدات مأو ماظشرصوت مإال مإذام
طوغً مععوجلي مععؿورؼو معـ مضؿـ متصؿقؿ ماظقاجفي مطقحدة مواحدة ،موجيى متـؾقؿفو مسؾكم
اظلطح مأومضؿـماالرتداداتميفماظطوبؼماألرضلمبلدؾقبمعـظؿموخمػقيمخؾػماظؿصقؼـي مأوم
اظلقر.
 .10ميـعموضعمضقارؼرماظزراسي موأحقاضماظـؾوتوت ميفماألعوطـماظيتمضدمتؿلؾىمبوألذىمظؾؿورةمأوم
تمديماىلمتشقؼفمادلـظرماخلورجلمظؾقحدةماظلؽـقي.
م

ادلادةّ(ّ)66الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباجلدرانّواألدوارّعؾىّالـَوّالًاليّ ّ:
 .1جيقزمادؿكداممعودةماحلفرمبلظقاغف.م
 .2جيقزمادؿكدامماظؼصورةماإلمسـؿقيم(اظؾالدرت)مادلغطوةمبوظدػونمأوماظؼصورةماإلمسـؿقيمادلؾقغيم
عـمخاللمعقاصؼوتمخطقيمخوصيمتـظرمصقفومطؾمحوظيمحبوظؿفومظؾؿلطدمعـمادلالئؿيمعـمحقٌم
عقضعماظؾـوء،ماظؿصؿقؿمواظؾقن.م
 .3جيقز مادؿكدام مأظقان مثوغقؼي ميف ماظقاجفي مظؿلرري ماظشؾوبقؽ مواألبقاب موإبراز ماظؿػوصقؾم
ادلعؿورؼي،مأومظؾؿداخؾمععماظؾقنماظرئقللمظغوؼوتمتؿطؾؾفومصؽرةماظؿصؿقؿمادلعؿوري،موذظؽم
عـمخاللمعقاصؼيمخطقيمخوصي.م
 .4جيقزماجلؿعمبنيمعودتلماحلفرمواظؼصورةماإلمسـؿقيميفمتؽلقيماجلدرانماخلورجقيمحبقٌم
تلؿكدم معودة ماحلفر مظؿؽلقي ماألجزاء ماظلػؾقي معـ ماجلدران ،موظؿلرري ماظػؿقوت مواظعـوصرم
اإلغشوئقي مواألدؼػ ،مواظؼصورة مادلطؾقي مبوظدػون مأو مادلؾقغي ميف ماألجزاء ماظعؾقؼي ،موجيى مأنم
تؽقنمسؿؾقيماالغؿؼولمبنيمعودةموآخريمععوجليمبطرؼؼيمععؿورؼيمعدرودي،مويفمحوظي موجقدم
صؽرةمععؿورؼيمععقـيمصقفىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصي.
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 .5جيىمأنمؼؽقنمعؽررماظدرج معصؿؿ مطؽؿؾيمواحدةمعؿؽوعؾيمععمبوضلمطؿؾماظؾـوء،موأنمتؽقنم
عودة متشطقى ممجقع مواجفوتف معقحدة ممبو مصقفو ماجلزء ماظـفوئل ماظقاضع مصقق مأسؾك مروبؼم
علؿقحمبفمحلىماألحؽومماظؿـظقؿقي.م
 .6ميـعمادؿكداممامسـًمأومبؾقكمإمسـيتمدونمتؽلقي.
 .7جيىمأنمؼؽقنمسددمعقادماظؿشطقؾوتمادللؿكدعيميفمعشروعمععنيمحمدودةمحبقٌمالمتزؼدم
سـمثالثيمأغقاعمظؿؽلقيماجلدرانماخلورجقي.
 .8جيىماحملوصظيمسؾكمادلظفرماخلورجلمظؾؾـوءموأنمؼؿؿمصقوغيماظؿشطقؾوتماخلورجقيمعـمضؾؾم
عشغؾماظؾـوء.
ادلادةّ(ّ)62الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباألبوابّوالـواتذّعؾىّالـَوّالًاليّ :
 .1جيىماظؿلطقدمسؾكمبوبمادلؾـكمبشؽؾمواضحموبؿصؿقؿمؼؿـودىمععماظشؽؾماظؽؾلمظؾؿؾـك .م
 .2جيىمعراسوةماظؿقازنمبنيمعلوحوتمعلطقوتماجلدارمواظشؾوبقؽ.
 .3ميـعمادؿكدامماظزجوجماظعوطس.
 .4جيىمادؿكدام مإرورمعـماحلفرماظؾورزمأوماظؼصورةمادلؾقغيميفمحوظيمادؿكدامماظؼصورةمادلؾقغيم
ظؿشطقىماظقاجفوت.م
 .5جيقزمادؿكداممادلشربقيماخلشؾقيمحلفىمأذعيماظشؿس.
 .6جيقز مادؿكدام ماحلدؼد مادلطووع مظؾقؿوؼي موجيى مأن مؼؽقن مذو متصؿقؿ معؿـودؼ معع متصؿقؿم
اظؾقابيماظرئقلقيمادلشؽؾيمعـماحلدؼدمودرابزؼـماظلقر.
 .7جيىمأنمؼؿؿمتشطقىماألبقابماخلورجقي،موادلشربقوت،موطوصيماألدطحماخلشؾقيماخلورجقيم
إنموجدتمبوظؿشرؼىمبوألصؾوغمإلبرازماظطوبعماظطؾقعلمظـؿطمسروقماخلشى.
 .8جيىمأنمؼؽقنمظقنماألبوجقراتمبلظقانمعـلفؿيمععمظقنمحؾققماألبقابمواظـقاصذموضقارعم
حدؼدمادللطقوتماظزجوجقي.
 .9جيىمأنمتـلفؿمعـمحقٌمغقعمادلودةمواظؾقنمواظؿصؿقؿمععماظقاجفيمواظـقاصذموجيى مأنمالم
تؿعورضمععماألحؽومماظؿـظقؿقيميفمحولمادؿكداممادلظالتموادلعرذوت.
م
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ادلادةّ(ّ)63الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباألدؼفّ :
 .1جيقزمادؿكدامماألدؼػمادللؿقؼيموادلوئؾيموممبلؿقؼوتمعؿعددة.
 .2جيىمأنمتؽقنماظعؼداتمععزوظيموشريمعرتوطيمبدونمتشطقىمطؿومجيىمأنمتؽقنمحمفقبيم
بؿصقؼـيمحتقطماظلطحمبورتػوعمالمؼؼؾمسـم 1ممموجيىمأنمالمتزؼدمسـم1.5ممصققمعلؿقىم
اظلؼػ،مطؿومجيىمأنمؼؽقنمتشطقؾفومعـماظداخؾمواخلورجممبومؼؿـودىمععمعقادمتشطقىم
ادلؾـكم.
 .3جيىمأنمالمؼزؼدمارتػوعمأسؾكمغؼطيمظؾلؼػمادلوئؾمسـم 2مممعـمعـلقبمزفرماظلطح مسـدم
ادؿكداممألدؼػمادلوئؾي،موشريمذظؽمؼؿطؾىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصي.
 .4جيقز مادؿكدام مبالط ماظؼرعقد مظؿغطقي ماظلؼػ ميف محوظي مادلؾوغل ماظيت مال مؼزؼد مارتػوسفو مسـم
روبؼني.م
 .5جيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصيمسـدمادؿكدامماظؼؾوبمواألضؾقي.
 .6ميـع مادؿكدام ماجللقر مادلعدغقي ،مواظصػوئح مادلعدغقي مادلؿقجي ،مواألدلـققم ،مواظػقالذ معلؾؼم
اظصـع،مواظصوجموأغظؿيمأدؼػمعـماظؾالدؿقؽ،مأوماظػقـقؾمأوماظػوؼربمجالسمظلؼػمادلؾـك،م
أومعؽررماظدرجمأومظؿغطقيمأؼيمسـوصرمأومعـشكتمإضوصقي.
 .7ميـعمررحماألغؼوضموادلكؾػوتمواخلردواتمسؾكمدطحمادلؾـك.
 .8ميـع مادؿكدام مػقؽؾ ممجؾقغل معـ مادلعدن م) (space frame structureمظؿغطقيم
اظلؼػ ،مإال م يف محوظي مادؿكداعف معع ماظزجوج مظؿغطقي مجزئقي مخوصي مبلؼػ مصـوء مداخؾلم
حبقٌمؼؽقنمظقغفمعـلفؿمععمظقنمحؾققمذؾوبقؽمادلؾـك.
 .9ميـعمزفقرمضضؾونمحدؼدؼيمإغشوئقيمأومأسؿدة مإمسـؿقيمالعؿدادمسؿقديمعلؿؼؾؾل،مإالميفم
حوظيمادؿؿرارؼي ماعؿدادماحلدؼدمالرتػوعمالمؼؿفووزم 50مدؿمسـمعلؿقىماظلؼػمصقفى مأنم
ؼؽقنمعغطكمبطؾؼيمإمسـؿقيمعشطؾيمبطرؼؼيمالئؼيمتـلفؿمععمتشطقىماجلزءماظداخؾلمعـم
اظؿصقؼـي.م
 .10جيى محفى مادلـقر ،مخزاغوت مادلقوه ،مواظلؿوالؼً ،مواظلكوغوت ماظشؿلقي ،موأغوبقىم
اظؿفقؼي،موأؼيمععداتمومتدؼداتمعؽوغقؽقيموطفربوئقي،موحؾولماظغلقؾموادللؿقدسوتمخؾػم
تصقؼـي ماظلؼػ موجيى مأن متؽقن معرتدة مإىل ماظداخؾ ممبلوصي مال متؼؾ مسـ م 2مم مسـ محدم
اظؿصقؼـيماخلورجل،موجيىمأنمالمؼزؼدمارتػوسفومسـم1.5ممسـمعـلقبماظلطح.موأنمتؽقنم
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بؾقن موتقزؼع معـظؿ موعـلفؿ معع مسـوصر مادلؾـك مظؿؾدو مبشؽؾ معؿـودؼ مسـد معشوػدتفو معـم
عـلقبمأسؾك.
 .11جيىمسدممادؿكداممخزاغوتمادلقوهمذاتماظؾقنماألدقد،موجيىمأنمالمؼؿفووزمارتػوسفومسـم
1.5معرتمسـمعـلقبماظلطح،وجيىمأنمالمؼؼؾمبعدماخلزانمسـم2عرتمسـمحدماظؿصقؼـي.
 .12سـدموضعمخزاغوتمادلقوهمسؾكمدطحمعؽررماظدرجمصقفىمحفؾفومجبدرانمظؿؾدومطؿؾيمواحدةم
ععفمعـمحقٌماظشؽؾمواظؿشطقى،موجيىمأنمالمؼزؼدماالرتػوعمسـم 1معرت مسـمسؼدةمعؽررم
اظدرج،موالمؼؿفووزمارتػوعمسؼدةمعؽررماظدرجمسـم2معرتمسـمسؼدةماظلطح .م
 .13جيىمأنمؼؿؿماحؿقاءمأغؾقبمتصرؼػمعقوهماألعطورمضؿـمتصقؼـيماظلؼػموؼؿؿمتقجقفمأغؾقبم
اظؿصرؼػمإىلماألدػؾمبشؽؾمخمػلمضؿـمادلؾـكمحبقٌمؼصىميفمحدؼؼيمادلـزلمأوميفمبؽرمعوءم
خوصمبؿفؿقعمعقوهماألعطور.مإالمإذاممتًمععوجليماظؿصرؼػمإىلماحلدؼؼيمأوماظؾؽرمبطرؼؼيم
عدروديمعـمخاللمتػوصقؾمععؿورؼيمعؿؽوعؾيمععمتصؿقؿماظقاجفي،موسـدػومؼؿطؾىماحلصقلم
سؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصي.م
 .14سـد مإضوعيمحدؼؼي مسؾكماظلطح،مجيى مأنمتمخذمحلوبوتمأوزان ماألتربيموادلقادمادللؿكدعيم
يفمتشؽقؾفومبعنيماالسؿؾورميفماظؿصؿقؿماإلغشوئلمظؾؿؾـك.
م
ادلادةّ(ّ)64أنّتًوترّالشروطّواألحؽامّالًالقةّيفّمعاجلاتّمعؿاروةّلؾظروفّادلـاخقةّ :
 .1جيقزمادؿكدامموعالضػماهلقاءمطعوعؾمعؾطػمدلـوخمادلدؼـي .م
 .2جيقز ماحؿقاء ماظؿصؿقؿ مسؾك مصـوء مداخؾل م(دوحي مداخؾقي) مظؾؿؾوغل ماظيت متؼوم مسؾك مضطعم
أراضلمأبعودػومتلؿحمبذظؽ.
 .3جيىمأنمال متؼؾمعلوحيماظػـوء مسـمحوصؾمضربمأضصكمارتػوعمعلؿقحمبفمظؾؾـوءميفمأضؾم
أضالعماظػـوءمسرضو،محبقٌمالمتؼؾمسـمغلؾي م 3/1معـمعلطحماظؾـوءمأؼفؿومأطـر،طؿومجيىم
أنمالمؼؼؾمسرضمأضؾماألضالعمسـم%90معـمأضصكمارتػوعمعلؿقحمبفمظؾؾـوء.
 .4جيىمأنمالمؼزؼدمارتػوعمتصقؼـيماظػـوءمسـمتصقؼـيمدطحمادلؾـك.
 .5جيى متؽلقي متصقؼـي ماظػـوء مبؼصورة معغطوة مبدػون مأو مضصورة مإمسـؿقي معؾقغي ممموثؾي مظؾقنم
اجلدران.

9

 .6سـدمادؿكداممعؾؼػماهلقاءمجيىمأنمؼـلفؿمعؾؼػماهلقاءمععماظؽؿؾماظؿؽقؼـقيمظؾؿؾـكمعـم
حقٌماظؿصؿقؿ،مواظـلىموعقادموأظقانماظؿشطقى.
 .7سـد مادؿكدام معشربقوت مخشؾقي مجيى مأن متؽقن مبؾقن معـلفؿ معع مأظقان محؾقق ماظـقاصذم
وحدؼدماحلؿوؼيموععوجليمبوظؿشرؼىمبوألصؾوغ.م
م
ادلادةّ(ّ)65أنّتًوترّالشروطّواألحؽامّالًالقةّيفّالًػاصقلّادلعؿاروةّ :
 .1جيىمأنمؼراسكماالغلفومماظعوممبنيمتػوصقؾمادلؾـكمععماظؽؿؾماظؿؽقؼـقيمظؾؿؾـك.
 .2جيىمأنمتؿلؿماظؿػوصقؾمادلعؿورؼيمبوظؾلوريمواالبؿعودمسـماظزخورفمادلؾوظغمصقفو.
 .3جيقزمادؿكدامماظؽقرغقشمسؾكمدطحمادلؾـك
 .4جيقز مأنمؼشؿؾماظؿصؿقؿمبروزاتمععؿورؼيموجيى مأنمالمؼؿفووزمبروزػو مضؿـماالرتدادمسـم
75مدؿموأنمالمؼؽقنمهلومأيمشرضموزقػل.
ّ
ادلادةّ(ّ)66الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّبادلـشكتّالٌانووةّادلؾَؼة:
 .1جيى ماحلصقل مسؾك معقاصؼي مخطقي مخوصي مإلضوعي مأؼي معـشكت مثوغقؼي م(برك ماظلؾوحي،م
عقاضػماظلقورات،موشرفماظؿكزؼـم).
 .2جيىمأنمتؿـوشؿمادلقادماإلغشوئقيموتصوعقؿمادلـشكتماظـوغقؼيمعع معقاد مإغشوءمادلؾـكماظرئقللم
وميـع مادؿكدام ماظصوج ،مواظصػوئح مادلعدغقي مادلؿقجي مأو ماظػـقؾ ميف متشطقى معظالتم
اظلقورات.
 .3جيقزمإغشوءمعظؾيمظؾؿدخؾموجيىمأنمؼؽقنمػـوكمصرقممبـلقبماظعؼدةمععماظطوبؼماألرضلم
المؼؼؾمسـم 50مدؿموأنمالمؼؿفووزمبروزػومضؿـماالرتدادمسـم150دـؿؿرت ماالمإذامتطؾؾًم
اظػؽرةمادلعؿورؼيمشريمذظؽمصعـدػومحبوجيماىلماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصي.مم
 .4مجيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصيمضؾؾمادؿكداممػقوطؾماظؿعرؼشمموادلظالتمضؿـم
عـطؼيماالرتداد .م
ّ
ّ
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ادلادةّ(ّ)67الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباإلاضاءةّاخلارجقةّ :
 .1جيى مأن متؽقن ماإلغورة مشري معؾوذرة مإعو مسـ مررؼؼ متـؾقؿفو ممبقاضع ممتـع ماالغؿشور مادلؾوذرم
ظؿقػففو،مأومادؿكدامموحداتمإغورةمذاتمتصوعقؿمحتفىماظؿقػٍمادلؾوذرمأومعغطوةمبزجوجم
عطؾلمؼؼؾؾمعـماالغؿشورمواظؾؿعون،موجيىمأنمالمؼؽقنمتقجقفماغؿشورػومبوجتوهماظشورعمأوم
اجملوورؼـ.م
 .2جيقز ماظؿـقؼع ميف مذدة ماإلضوءة مبؿقصري متقػٍ مخػقػ مبودلداخؾ ،موإبراز مادلعومل مادلعؿورؼيم
وتـلقؼ محدؼؼي مادلـزل مبودؿكدام مإغورة مأضقى مإلزفورػو ،موجيى مأن مال مؼزؼد معـلقبم
االدؿـورةمسـم50ظقطس.
 .3جيىمأنمتقضعمإغورةمممراتموحدؼؼيمادلـزلمسؾكمعلؿقىمعـكػضمطؿـؾقؿفمضؿـمإحدىم
جدرانمتـلقؼماحلدؼؼيمأومخؾػماظـؾوتوتمأومضؿـمضقائؿ ماظدرجمأومادؿكدامموحداتمإغورةم
خوصيمظذظؽمالمؼزؼدمارتػوسفومسـم2.5عرتم.
 .4جيقز مترطقى موحدات مإغورة مسؾك ماظلطح ماخلورجل مظؾؿؾـك مو مأدػؾ مأألدؼػ ماخلورجقيم
ووحداتمإغورةمدػؾقي.
 .5جيىمأنمؼؽقنمعصدرماظضقءمبوظؾقنماألبقضماظداصه،ميفمحوالتمشريمذظؽمؼؿطؾىماحلصقلم
سؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصي.
 .6ميـعمادؿكداممدؾقتمالؼًموعصوبقحمطفربوئقيمعؽشقصيموبنضوءةمعؿقػفي،موإضوءةمضقؼي،م
وسوطلوت ،موإضوءة مواعضي مسؾك مأي مجزء معـ مأجزاء مادلؾـك موال مسؾك مدطقف مأو مضؿـم
احلدؼؼيمأوماألدقار.
م
م

ادلادةّ(ّ)68الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّحبدوؼةّادلـزلّوتشٍريّالرصقفّ ّ:
 .1جيىمتـلقؼماحلدؼؼيماألعوعقيمظؾؿـزلمبـؾوتوتمزؼـيمتـودىمعـوخمعدؼـيماظزرضوءمعـمأذفورم
وذفرياتموغؾوتوتمعؿلؾؼيموغؾوتوتمشطوئقي.
 .2جيىمأنمالمتؼؾمغلؾيمختضريماحلدؼؼيمسـم%10معـمعلقيماألرضماظؽؾقيمحبقٌمؼؿضؿـم
اظؿكضريمذفرةمواحدةمسؾكماألضؾمظؽؾم80معرتمعربعمعـمتؾؽمادللوحي.
 .3جيىمزراسيمذفرةمزؼـيمواحدةمسؾكماألضؾمبوحلدؼؼيماألعوعقيمظؾؿـزلمعـؾمذفرمجؽرغدا،م
خػماجلؿؾ،ماظؾقزؼو..
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 .4جيىمصقوغيماحلدؼؼيمواظؿؼؾقؿموإزاظيماألشصونماظقوبليمظؿؾدومدائؿومبشؽؾمالئؼ.
 .5جيىمسدممتشفريمأألرصػيمادلؿومخيمظؾؿؾوغلماظلؽـقيمبلذفورماظزؼؿقنمأوماألذفورماظيتمؼؼؾم
ارتػوسفو ماظطؾقعل مسـ م 5مم ،موإمنو مبلغقاع مؼزؼد مارتػوسفو مسـ م 6مم موذات مأشصون مممؿدةم
ظؿشؽؾمعظؾيمحتؿلمادلشوةمعـمأذعيماظشؿس،معـؾمذفرمأؼؾــس،ماظؾطؿمومصقصقرامواالظؿزامم
بزراسؿفوميفمادلقاضعمادلكصصيمظذظؽ.م
 .6جيىماظعـوؼيمبـؾوتوتموأذفورمزؼـيماظرصقػموػلمعـمعلموظقيمذوشؾمادللؽـمادلزروسيمأعومم
علؽـف.
 .7جيىمأنمؼؿؿمتؾؾقطماظرصقػماحملوذيمظؾؼطعيمطؾمحلؾؿومػقمحمددمظفمعـمضؾؾمادلمدلي .م
 .8ميـعموضعمحووؼوتماظؼؿوعيمخورجمحدودماظؼطعي.
ادلادةّ(ّ)69تعؾقؿاتّادلواتؼةّعؾىّاأللوانّ :
ّ .1جيىمأنمتشؿؿؾمادلكططوتمادلعؿورؼي مادلؼدعيمإىل ماظرتخقصمخمططومظػؽرةماألظقان ،محبقٌم
حتؿقيممنقذجمؼعرضمسقـوتمسـماألظقانماظيتمدقؿؿمادؿعؿوهلومظؽؾمممومؼؾل :م
مأ

األظقانماظرئقلقيمظؾفدرانمواألدقارماخلورجقي.م

مب

األظقانمادلؿداخؾيمععماألظقانماظرئقلقيمظؾفدرانمواألدقارماخلورجقيم .م

مج

عقاد موأظقان متشطقؾوت ماألبقاب ،ماظـقاصذ ،محدؼد ماحلؿوؼي ،ماظدرابزؼـ،م
ادلشربقوتمواظؿػوصقؾمادلعؿورؼي.

مد

أظقانمتؾؾقطمادلـورؼماخلورجقيمضؿـمارتدادماظؼطعي.

م .2مجيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمسؾكمسقـيماظؾقنموضؾؾماظؾدءمبعؿؾقيمتـػقذماظؿشطقؾوتم
اخلورجقيمعـمخاللمتـػقذماظعقـيمسؾكماجلدارماخلورجلممبلوحيمالمتؼؾمسـم1ممم.2
 .3مجيىمتلؾقؿمظقحمؼعرضمظقنماظعقـيماحلوصؾيمسؾكمادلقاصؼيمإىلماظؾفـي مضؾؾمادلؾوذرةمبؿـػقذم
بوضلماظقاجفيمو/مأوماظقاجفوت.ممم
.4مجيىمأنمتؽقنماظؼصورةماخلورجقيمعؾلوءموعؿؼـيموخوظقيمعـمأؼيمسققبمومتقجوت.
 .5مجيىمأنمؼؽقنمغقعماظدػونمسوظلماجلقدةممبومؼضؿـمثؾوتماظؾقنمودميقعؿف مدون مسققبمأوم
تشقؼفمظؾقاجفي.
ّ
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ادلادةّ(ّ)21الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباليقىةّالعامةّ :
 .1جيى ماحملوصظي مسؾك مغظوصي مادلظفر ماخلورجل مظؾقحدة ماظلؽـقي موغظوصي ماظـقاصذ مواظشرصوتم
وادلؿراتموسدممإدوظيمادلقوهمإىلمادلراصؼماظعوعي .م
 .2ميـعماضؿـوءمأومتربقيماحلققاغوتماظداجـيمطوظدجوجمواألشـوممواألراغى.
 .3ميـع مررح ماألغؼوض موادلكؾػوت مواخلردوات مضؿـ مارتدادات ماظؾـوء مأو مسؾك ماظلطقح ،مأوم
اظشرصوتمواظػرغداتمأوميفمأيمعقضعمؼشقهمادلظفرماظعوم.
 .4جيىماحملوصظيمسؾكماهلدوءمواظلؽقـيموسدممإزسوجماآلخرؼـ.
 .5جيىموضعماظؼؿوعيميفمأطقوسمحمؽؿيماإلشالقمووضعفوميفماحلووؼوتمادلكصصيمظذظؽ.
ّ
ادلادةّ(ّ)26العؼوبات:
طؾ معـ مخيوظػ مػذه ماظشروط مو ماألحؽوم مادلـصقص مسؾقفو ميف مػذه ماظؿعؾقؿوت متؿكذ محبؼفم
اإلجراءات مواظعؼقبوت مادلـصقص مسؾقفو ميف مضوغقن متـظقؿ مادلدن مواظؼرى مواألبـقي مرضؿ م( )79مظعومم
1966موتعدؼالتف.

13

