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ادلؾكّعيداهللّبنّعيدّمدوـةّ دلـارقّالِؽـقةّيفاتصؿقمّّشروطّوأحؽامالًعؾقؿاتّاخلاصةّب

6966ّ(ّلعام79ّقانونّتـظقمّادلدنّوالؼرىّواألبـقةّرقمّ)ادًـادًاّإىلّأحؽامّّالعزوز

ّوتعدوالته

ّ

ّت(ّالغاوةّمنّالًعؾقؿا6ادلادةّ)

عؾميفماظؿؽقؼـ،معـمخاللمواضقيموممقزةمتؿلؿمبؿـوشؿمطوممسوتاحلصقلمسؾكمعدؼـيمذاتم .1

موبنيم مبصريمبنيمطؿؾمادلؾوغلمعـمجفي ماغلفوم ميفمتؽقؼـ متلوػؿ وضعممحمدداتمسوعي

ماخلورجقيم مأحقوزػو مؼعوؼش مدلـ مادلدرك مادلرئل ماظلطح ممتـؾ ماظيت ماظرئقلقي اظقاجفوت

ماظعوعيمبوظؾلوريمواظؿفرؼدؼيميفم ماظيتمتؿلؿمصؽرتفو موزخرصؿفو وذقارسفوم،موبنيمتػوصقؾفو

 سـوصرمحمؾقيمتؼؾقدؼي.محتقؼر

أنمؼراسكميفماظؿصؿقؿمادلعؿوريمدلؾوغلمػذهمادلدؼـيمأغفومعدؼـيمحدؼـيمععوصرةمتعربمسـمصرتةم .2

مظـؿوذجمسـمسؿورةمحمؾقيمتؼؾقدؼيمتراثقيمبؾمأذؽولم مظقلًمأمنوطمعؽررة غشقئفو،معؾوغقفو

مالجؿؿوسقي.محمقرةموعرتمجيمسـماظعؿورةماحملؾقيمبطرؼؼيمسصرؼيمعراسقيمظؾؼقؿمواظؿؼوظقدما

تقصريمعـطؼيمحضرؼيمذاتمبقؽيمصققيمعلؿداعي،موؼعؿربماظؿكضريمسـصرمأدودلمظؿقؼقؼم .3

 .تضػلمصؾغيممجوظقيطؿومأغفومذظؽ،م

م

مدوـةّادلؾكّ (ّتِؿىّهذهّالًعؾقؿاتّ)الًعؾقؿاتّاخلاصةّبشروطّوأحؽامّتصؿقمّادلـارقّالِؽـقةّيف2ادلادةّ)

ّنشرهاّباجلرودةّالرمسقة.ّوختارعيداهللّبنّعيدّالعزوز(ّووعؿلّبفاّمنّ

(ّ ّالؾٍـةّالؾوائقةّادلشرتكةّّ(3ادلادة ّالًعؾقؿاتّبلنفا ّوردتّيفّهذه دلدوـةّادلؾكّتعينّكؾؿةّالؾٍـةّأوـؿا

ّعيداهللّبنّعيدّالعزوزّلألبـقةّوالًـظقمّوأوةّجلانّتـظقؿقةّأخرىُّتشؽلّهلذهّالغاوةّمًِؼياًل.

كلّذُصّمالكّوكلّمنّتمولّإلقهّمؾؽقةّقطعةّاألرضّوكلّبـودّهذهّالًعؾقؿاتّعؾىّّتِري(4ّادلادةّ)

ّ.يفّمدوـةّادلؾكّعيداهللّبنّعيدّالعزوزّمـًػع
م

ّ:ألدوارامعاوريّّ(5ادلادةّ)

ّ
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ّالِورّاألمامي:ّّ-أ

لقرماخلورجلمعـمعودةماحلفرماحملؾل،مأوماالمسـًمادلغطكمبوظؼصورة.موميـعمجيىمبـوءماظ .1

م مبدون ماإلمسـيت ماظطقب مبؾقطوت مأوادؿكدام مبالدؿقؽقي مأظقاح مأؼي مأو اظػوؼربم تشطقى

 جالس.مم

رمادقاألمعـمخاللمم48ذقارعمرئقلقيمبلعيمميـعمإغشوءمبقابوتمطراجمظؾؼطعماظقاضعيمسؾكم .2

عـممخروجفواظؿكدؼؿمودخقلماظلقورةمومسؿؾقيمجيىمأنمتؽقنإذممذهماظشقارع،هلمياحملوذؼ

 اظشقارعماظؿكدميقيماظيتممتمتقصريػو.مخالل

 لقرماألعوعلمظؾؼطعيمسؾكمحدودػو.جيىمإغشوءماظ .3

مادلؾؿسموررؼؼيم .4 ماظؾقن، ماظؾـوء، محقٌمعودة معـ مظؾؼطعي ماألعوعل مؼؿفوغسماظلقر جيىمأن

 اظؿشطقىمععماألدقارماألخرىماظقاضعيميفمغػسماظشورع.

ممعـمعـلقبماظرصقػ،مإالميفماحلوالتماظيتمم1.25أنمالمؼؿفووزمارتػوعماظلقرمسـمجيىم .5

ذظؽمطقفىماظلقرمظػـوءمحتدهمعلطقوتمزجوجقيموادعيمأوميفمؼؿطؾىمصقفوماظؿصؿقؿمشريم

 خوصيمظذظؽ.ممخطقيمحوظيماحؿقاءماظلقرمظػؿقوت،مويفمطالماحلوظؿنيمجيىمأخذمعقاصؼوتم

 م.م2أنمالمؼؿفووزمارتػوعماظلقرمواظدرابزؼـمععومسـممجيىضعمدرابزؼـمسؾكماظلقر،مسـدمو .6

عـمحقٌمغقعمادلودةمواظؾقنمععمعودةمأنمؼؽقنمعؿؿوثؾممجيىادؿكدامماظدرابزؼـمظؾلقرممسـد .7

 وظقنماظؾقابيماظرئقلقيمظؾلقرموعـلفؿمععفوموععمذؾؽماحلؿوؼيمعـمحقٌماظؿصؿقؿ.

 إتؾوعماألذؽولماظؾلقطيميفمتصؿقؿمبقابيمادلدخؾموعدخؾماظؽراج.جيىم .8

مععمتصؿق .9 معدجميموعؿقدة مأضقاسمبقابوتمادلداخؾموأررػو اظلقرممؿجيىمأنمؼؽقنمتصؿقؿ

 دػو.حولموجق غػلفميف

ؼؽقنمعـماألحرفممجيىمأنطؿوبيمادؿمذوشؾماظطوبؼماألرضلمعـمادلؾـكمسؾكماظلقرممسـد .10

دؿموؼـؾًمم5ؼصدأ،موبلحرفمارتػوسفوممثوبًموالمادلؼصقصيمادلشؽؾيمعـمععدنمعغطكمبؾقن

 دؿ.ممم2بشؽؾمبورزمبعقداممسـماظلطحماخلورجلمظؾلقرممبؼدارم

مومشرسجيىم .11 ماظلقر، مداخؾ موغؾوتوتماظزؼـي مبوالعؿدادماألذفور مواألوراق مظألشصون ؼلؿح

مصقضفمظؿفؿقؾمعـظرماظشورع.

ّ
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ّجلانيبّواخلؾػي:اّالِورّّ-ب

دقرمعشرتكمصققضعمبشؽؾمبـوءمجيىموضعماظلقرماجلوغيبمضؿـمحدمادلؾؽقي،مإالميفمحوظيم .1

 عـوصػيمععمحدماظؼطعيماجملوورة.

يفماظؼطعؿنيممكألسؾسـمادلـلقبماظطؾقعلمظألرضماممم2أنمالمؼزؼدمارتػوعماظلقرمسـمجيىم .2

ماظؿدرجميفمارتػوسفمبشؽؾمعؿقاصؼمععمعقالنماألرض،جيىم،موؿفوورتنيادل إالمإذاممأنمؼؿؿ

 خوصي.ممخطقيمادؿدسًمحوجيماظؿصؿقؿمشريمذظؽمصعـدػومؼؿطؾىمعقاصؼي

 ادؿكدامماظدرابزؼـمبدؼالمسـماظلقرمأومطفزءمعـف.ممميـع .3

م

 ّأالدًـادي:ّارجلدجـّـّا

ـوديمطفدارمواحدمإذامتطؾىمعقالنماألرضمتـػقذهمبورتػوعمسدممتـػقذماجلدارمأالدؿمجيى .1

مؼزؼدمسـمعرتؼـ،م مسـموجيىمأنمُؼفزأ معـفو مأؼو مارتػوع مجدرانمعؿقازؼيمالمؼزؼد إىلمسدة

ظفمبعرضمالمؼؼؾمميعرتؼـمحبقٌمؼرتكمحقضمظزراسيماظـؾوتوتمبنيماجلدارمواآلخرمادلقاز

 سـمعرتمواحدمإذاممسقًمعلوحيماألرضمبذظؽ.م

معجيىمععوجل .2 مسـ مارتػوسف ماظذيمؼزؼد مأالدؿـودي ماجلدار مادلـلقبمي مصقق مطؾقعلاظرتؼـ

 .يؿوظقعـماظـوحقيماجلمبؿصوعقؿمععؿورؼيمعؼؾقظيمظألرض

 جيىمتؽلقيماجلدرانماالدؿـودؼيموسدممترطفومبدونمتشطقى. .3

موضع .4 ممبمإذا مبنيمضطعؿني، معؾؽقي مادؿـوديمسؾكمحد مأسؾكمـلقبنيمجدار مصنن خمؿؾػني،

مارتػوعمجملؿقعما أعؿورمصققمعلؿقىماظؼطعيمذاتمم4جلدارمأالدؿـوديمواظلقرماجلوغيبمػق

مماألضؾ،ماظطؾقعلمادلـلقب مسـ مؼزؼد مال مأن مظألرضم2وجيى ماظطؾقعل مادلـلقب مسـ عرت

 .ؼعوجلمبؿصوعقؿمععؿورؼيمتؽقنمعؼؾقظيممجوظقومأوماألسؾك

ّ

ّلّترتاتّزمـقةّمًًالقة:حلدّادلشرتكّيفّاليـاءّادلًصلّوادليينّعؾىّمراحلّخالا(ّمعاوري6ّادلادةّ)

ضؿـمميعـماجلفيمادلشرتطمؾـوئفاخلوصمبماجلوغيبمنغشوءماجلدارؼؼقممبمسؾكمطؾمعوظؽمجيى .1

بعنيماالسؿؾورماحلؾماإلغشوئلمظؾؿؾـكمضؿـمأرضفمودونماظؿعديمسؾكمأنمؼلخذممحدودمأرضف

 أوماألدودوتمواظؼقاسدماخلردوغقي.مرااجلدمحقٌماظؼطعيماجملوورةمدقاءمعـ
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ؿشطقىمواجفيماجلدارمعـماجلفيمادلشرتطيمأنمؼؼقممبمعوظؽمؼؼقممبوظؾـوءمأواًلمؾطمسؾكجيىم .2

م مادلؾـك، مواجفوت مبوضل معع معؿـودؼ مبشؽؾ مظقؾدو معـودؾي متشطقى سؿؾممموميـعمبقاد

أومأيمسـوصرمأخرىممزوػرةضضؾونمتلؾقحممأومتدؼداتمخورجقيمسؾقفمعـمأدالكموعقادريم

معـماحلدمادلشرتكموبؽوعؾمارتػوعمادلؾـكمدـؿؿرتم40تشطقىمأولم،مطؿومجيىمتشقهمعـظره

 .مبودةممموثؾيمظؾقاجفيماخلورجقيمادلؿعوعدةمععف

مادلشرتك،جيىم .3 ماحلد مبنيمجداري ممتدد مصوصؾ مموجقد مأن مععوجلوجيى متؽقن ضؿـمؿف

 اظقاجفوتموصققماظلطحمعـمعلموظقيمعوظؽلماظؾـوئني.

م

ّّّ:شرتكادلارّداجلاليـاءّادلًصلّذوّحلدّادلشرتكّيفّامعاوريّّ(7ّادلادةّ)

م .1 ماظرشؾي محوظي ميف ماجلمإغشوءيف مسؾك ماظقاضعي ماجلوغؾقي مواحدمميادلشرتطمفياظقاجفي طفدار

مبقجىممومعوظؽلماظؼطعؿنيمادلؿفوورتنيمخطقيمعـمعقاصؼيمسؾكمصقلحلجيىمامصنغفعشرتكم

م.اجلقاغىمادلوظقيمواإلغشوئقيمواظػـقيمواظصقوغيممجقعمـظؿؼمسؼدمرمسل

ماظؾـوئمجيى .2 مإغشوء مؼؿؿ مادلؿفوورؼـأن ماظزعـقيمني مادلدة مغػس مادللوحوتمومضؿـ بؽوعؾ

 ماألحؽومماظؿـظقؿقي.ومحلىمؿظؽؾمعـفمادللؿقحمبفوعددماظطقابؼمباإلمجوظقيمو

مظؾؾـوئنيم .3 مإغشوئقو ماظعؿؾ مسؾك مضدرتف مادلشرتك مظؾفدار ماإلغشوئل ماحلؾ ميف مؼؿقصر مأن جيى

 ادلؿالصؼني.

،موتؽقنممم25سـماظيتمؼزؼدمرقهلومومتددمضؿـماظقاجفوتمادلؿالصؼيمجيىمتقصريمصوصؾم .4

موعـم ماخلوصي مضطعؿف مضؿـ موضع مإذا ماظؼطعي مصوحى معلموظقي معـ ماظػوصؾ مػذا ععوجلي

 علموظقيمعوظؽلماظؼطعؿنيمادلؿفوورتنيمإذاموضعمسؾكماحلدموضؿـماجلدارمادلشرتك.

مم

ّأنّوًوترّيفّتصؿقمّادليانيّالِؿاتّادلعؿاروةّاألدادقةّالًالقة:(ّجيب8ّادلادةّ)

 ؿـقؼعميفمطؿؾماظؾـوء.اظجيىم .1

م.اظؽؿؾععمتغقرياتميفمارتػوسوتممؽقنماظلطحمعلؿقيؼانممجيى .2

 .ووإلزفورمزاللموتؾوؼـميفمأسؿوضفمفوظؿفزئؿماظقاجفوتؿالسىميفمعلؿقؼوتمجيىماظ .3

عرتدموممشورسوبشؽؾممفوأبقابمهغقاصذعؿـودؼمععممسقؽمجيىمإزفورمجدرانماظؾـوءمبشؽؾم .4

 اخلؾػ.مإىل
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م .5 ماظجيى متصؿقؿ مععوجلي موـقاصذ، مجادراألواألبقاب، مو، موواجلدران، متاألدقار ػوصقؾمأؼي

م.بلقطيمأخرىمبزخورفمجترؼدؼي
م

ّ:ؾؿؼقاسّوالؽًللّالًؼقدّمباّوؾي(ّجيب9ّ)ادلادةّ

االرتدادات،مأومتػوصقؾمواظػؿقوت،موععوجليمادللطقوتماظؽؾريةمبؿغقريمادللؿقؼوت،مجيىم .1

 ادلؾـك.

ادللؿطقؾي،موجيىمأنمظؾشؾوبقؽممسؿقدؼيأومبـلىمم1:1أنمتؽقنمغلىماظشؾوبقؽمجيىم .2

م.تؽقنماظـلىمسؿقدؼيمظألضقاس

 فؿماظؾـوء.عؼورغيمحباألضقاسمواظعـوصرمادلعؿورؼيماظضكؿيمواظؾقابوت،مميـعمبودؿكدامم .3

 فؿماظؾـوء.عؼورغيمحبعشقائقيماظضكؿيمأوماظعؿورؼيمادلمؿػوصقؾميـعمبودؿكدامماظ .4

%معـمعلوحيم20زؼدمغلؾيماظزخرصيمسـمالمتادؿكدامماظزخرصيمبوظقاجفوتمصقفىمأنممسـد .5

 اظقاجفي.

م

ّواجفاتّادلياني:ماّوؾيّيفّجيبّإتياعّّ(61)ادلادةّ

م .1 مادؿكدام ماظقاجفيمجيى مسؾك مزالال متعؽس مادللؿقؼوت معؿعددة مأدطح مذات واجفوت

 األعوعقي.

 واجفوتمذاتمذؾوبؽموأبقابممملقحيمععمدطحماجلدار.مادؿكدامماالبؿعودمسـجيىم .2

م .3 معلطقميـعمادؿكدام ماظعوطلي موادلقاد ماظزجوج معـ مذظؽموتمطؾرية متطؾىماظؿصؿقؿ مإذا إال

 خوصي.خطقيممبقجىمعقاصؼيم

تغريمارتػوعمعـلقبمدطحمجزءمعـمواجفيمادلؾـكمعـؾمعؽررماظدرجمأومادلدخـي،مجيىمسـدم .4

مطؿومجيىاألعومممإىلاخلؾػمأومإبرازهممإىلمهبورتداداظؿلطقدمسؾكمذظؽماظعـصرميفماظقاجفيمإعوم

 وصظومسؾكماالرتدادمحلىماألحؽومماظؿـظقؿقي.أنمؼؾؼكمحم

 ادؿكداممضصورةممبؾؿسمؼعؽسمأذؽولمزائػي.مميـع .5

 ادؿكداممامسـًموحدؼدمبدونمتشطقى.ميـعم .6

م .7 مأغوبقىمادلقوه، مإزفور ماألعطورميـع موموأغوبقىمصرفمعقوه اظؿؿدؼداتمواظصرفماظصقل،

م مووم،يادلقؽوغقؽقواظؽفربوئقي، ماظلؿوالؼً مطقابؾ ماألرضقياحملاالتصوالت، أؼيمومطوت



 6 

ادلؾـكمأومميفعـوورموجموريمخوصيممضؿـمتدؼدػوممأنمؼؿؿمجيىومتدؼداتمخدعقيمأخرى،م

 داخؾماجلدرانمظؿؽقنمخمػقيمضؿـفو.مضـقاتمعـمخالل

ماظغلقؾم .8 ماظشؾوبقؽماظـوبؿيميـعموضعمعـوذر ماألدقارمسؾكماظػرغداتموادلظالتمأو ،مطؿومأو

،مويفمحولموضعفميفماألعوعلمواجلوغيبمرتداداالخورجماظقحدةماظلؽـقيمضؿـمموميـعموضعف

 مم.دـؿؿرتامسـمارتػوعماظلقرماخلؾػلم20مؼؼؾمارتػوعمادلـشراخلؾػلمجيىمأنممرتداداال

ماظقاجفوتم .9 مسؾك معؽقػوتماهلقاء مضغط متـؾقًمآظي ماظشرصوتممأوميـع مإذاماظػرغداتمأو إال

مت موجيى مواحدة، مطقحدة ماظقاجفي متصؿقؿ مضؿـ معـ مععؿورؼو مععوجلي مسؾكمطوغً ـؾقؿفو

أوممبلدؾقبمعـظؿموخمػقيمخؾػماظؿصقؼـيأومضؿـماالرتداداتميفماظطوبؼماألرضلممطحاظل

 اظلقر.

يفماألعوطـماظيتمضدمتؿلؾىمبوألذىمظؾؿورةمأومموأحقاضماظـؾوتوتمميـعموضعمضقارؼرماظزراسي .10

 تمديماىلمتشقؼفمادلـظرماخلورجلمظؾقحدةماظلؽـقي.
م

ّّ:عؾىّالـَوّالًاليّجلدرانّواألدوارؾؼةّباالشروطّواألحؽامّادلًعّ(66)ادلادةّ

 عودةماحلفرمبلظقاغف.مقزمادؿكداممجي .1

مبوظدػونمأوماظؼصورةماإلمسـؿقيمادلؾقغيمجيقزم .2 ادؿكدامماظؼصورةماإلمسـؿقيم)اظؾالدرت(مادلغطوة

خوصيمتـظرمصقفومطؾمحوظيمحبوظؿفومظؾؿلطدمعـمادلالئؿيمعـمحقٌمخطقيمعـمخاللمعقاصؼوتم

 صؿقؿمواظؾقن.معقضعماظؾـوء،ماظؿ

م .3 ماظؿػوصقؾمجيقز موإبراز مواألبقاب ماظشؾوبقؽ مظؿلرري ماظقاجفي ميف مثوغقؼي مأظقان ادؿكدام

ماظؿصؿقؿمادلعؿوري،موذظؽم مصؽرة ادلعؿورؼي،مأومظؾؿداخؾمععماظؾقنماظرئقللمظغوؼوتمتؿطؾؾفو

 خوصي.ممخطقيمعـمخاللمعقاصؼي

اجلدرانماخلورجقيمحبقٌماجلؿعمبنيمعودتلماحلفرمواظؼصورةماإلمسـؿقيميفمتؽلقيمجيقزم .4

موظؿلرريماظػؿقوتمواظعـوصرم ماجلدران، معـ ماظلػؾقي ماألجزاء مظؿؽلقي ماحلفر معودة تلؿكدم

م ماظعؾقؼي، ماألجزاء ميف مادلؾقغي مأو مبوظدػون مادلطؾقي مواظؼصورة مواألدؼػ، أنمموجيىاإلغشوئقي

وجقدمميفمحوظيوتؽقنمسؿؾقيماالغؿؼولمبنيمعودةموآخريمععوجليمبطرؼؼيمععؿورؼيمعدرودي،م

 خوصي.مصقفىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيصؽرةمععؿورؼيمععقـيم
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تؽقنموأنماظؾـوء،مطؽؿؾيمواحدةمعؿؽوعؾيمععمبوضلمطؿؾممعصؿؿمجيىمأنمؼؽقنمعؽررماظدرج .5

م متشطقى معودة مصقفومعقحدةمفواجفوتمجقع مممبو ماظـفوئل مصققاجلزء مماظقاضع روبؼمأسؾك

 .معلؿقحمبفمحلىماألحؽومماظؿـظقؿقي

 امسـًمأومبؾقكمإمسـيتمدونمتؽلقي.ميـعمادؿكدامم .6

جيىمأنمؼؽقنمسددمعقادماظؿشطقؾوتمادللؿكدعيميفمعشروعمععنيمحمدودةمحبقٌمالمتزؼدم .7

 سـمثالثيمأغقاعمظؿؽلقيماجلدرانماخلورجقي.

جيىماحملوصظيمسؾكمادلظفرماخلورجلمظؾؾـوءموأنمؼؿؿمصقوغيماظؿشطقؾوتماخلورجقيمعـمضؾؾم .8

 عشغؾماظؾـوء.

 

 

ّ:باألبوابّوالـواتذّعؾىّالـَوّالًاليالشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّ(62ّادلادةّ)

مبوبمادلؾـكمبشؽؾمواضحموبؿصؿقؿمؼؿـودىمععماظشؽؾماظؽؾلمظؾؿؾـك.ماظؿلطقدمسؾكجيىم .1

 اظؿقازنمبنيمعلوحوتمعلطقوتماجلدارمواظشؾوبقؽ.جيىمعراسوةم .2

 ميـعمادؿكدامماظزجوجماظعوطس. .3

ورةمادلؾقغيمظؼصورةمادلؾقغيميفمحوظيمادؿكدامماظؼصإرورمعـماحلفرماظؾورزمأومامادؿكدامجيىم .4

 م.شطقىماظقاجفوتظؿ

 دلشربقيماخلشؾقيمحلفىمأذعيماظشؿس.اادؿكداممجيقزم .5

م .6 مجيقز مظؾقؿوؼي مادلطووع ماحلدؼد متصؿقؿمموجيىادؿكدام معع معؿـودؼ متصؿقؿ مذو مؼؽقن أن

 .عـماحلدؼدمودرابزؼـماظلقرماظؾقابيماظرئقلقيمادلشؽؾي

ادلشربقوت،موطوصيماألدطحماخلشؾقيماخلورجقيموبقابماخلورجقي،مأنمؼؿؿمتشطقىماألجيىم .7

 إنموجدتمبوظؿشرؼىمبوألصؾوغمإلبرازماظطوبعماظطؾقعلمظـؿطمسروقماخلشى.

جيىمأنمؼؽقنمظقنماألبوجقراتمبلظقانمعـلفؿيمععمظقنمحؾققماألبقابمواظـقاصذموضقارعم .8

 حدؼدمادللطقوتماظزجوجقي.

أنمالمموجيىاظؾقنمواظؿصؿقؿمععماظقاجفيمواظـقاصذمجيىمأنمتـلفؿمعـمحقٌمغقعمادلودةمو .9

 .وادلعرذوتمادؿكداممادلظالتميفمحولمتؿعورضمععماألحؽومماظؿـظقؿقي

م
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ّ:الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباألدؼف(63ّادلادةّ)

 مبلؿقؼوتمعؿعددة.مواألدؼػمادللؿقؼيموادلوئؾيمجيقزمادؿكدامم .1

تشطقىمطؿومجيىمأنمتؽقنمحمفقبيمجيىمأنمتؽقنماظعؼداتمععزوظيموشريمعرتوطيمبدونم .2

ممصققمعلؿقىم1.5المتزؼدمسـمجيىمأنممموم1بؿصقؼـيمحتقطماظلطحمبورتػوعمالمؼؼؾمسـم

اظلؼػ،مطؿومجيىمأنمؼؽقنمتشطقؾفومعـماظداخؾمواخلورجممبومؼؿـودىمععمعقادمتشطقىم

 ادلؾـكم.

سـدممحممعـمعـلقبمزفرماظلطم2جيىمأنمالمؼزؼدمارتػوعمأسؾكمغؼطيمظؾلؼػمادلوئؾمسـم .3

 خوصي.مخطقيمعقاصؼيماحلصقلمسؾكم،موشريمذظؽمؼؿطؾىيألدؼػمادلوئؾادؿكدامم

م .4 مسـمجيقز مارتػوسفو مؼزؼد مادلؾوغلماظيتمال ماظلؼػميفمحوظي مظؿغطقي ماظؼرعقد مبالط ادؿكدام

 روبؼني.م

 اظؼؾوبمواألضؾقي.جيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصيمسـدمادؿكدامم .5

ماجل .6 مادؿكدام مميـع مادللقر مواظعدغقي، مادلصػوئح مادلعدغقي مدلاألوؿقجي، معلؾؼمواظـققم، ػقالذ

اظػقـقؾمأوماظػوؼربمجالسمظلؼػمادلؾـك،مأومصوجموأغظؿيمأدؼػمعـماظؾالدؿقؽ،مواظاظصـع،م

 ؿغطقيمأؼيمسـوصرمأومعـشكتمإضوصقي.أومعؽررماظدرجمأومظ

 .ادلؾـكمسؾكمدطحمواخلردواتررحماألغؼوضموادلكؾػوتمميـعم .7

ممجؾقمميـع .8 مػقؽؾ مادؿكدام مادلعدن معـ ظؿغطقيمم(space frame structure)غل

م مداخؾلممإالاظلؼػ، مبلؼػمصـوء مخوصي مجزئقي مظؿغطقي ماظزجوج معع مادؿكداعف محوظي يف

 حبقٌمؼؽقنمظقغفمعـلفؿمععمظقنمحؾققمذؾوبقؽمادلؾـك.

مأسؿدةميـعم .9 مأو مإغشوئقي مضضؾونمحدؼدؼي إالميفمإمسـؿقيمالعؿدادمسؿقديمعلؿؼؾؾل،ممزفقر

أنممصقفىدؿمسـمعلؿقىماظلؼػمم50اعؿدادماحلدؼدمالرتػوعمالمؼؿفووزممحوظيمادؿؿرارؼي

ؼؽقنمعغطكمبطؾؼيمإمسـؿقيمعشطؾيمبطرؼؼيمالئؼيمتـلفؿمععمتشطقىماجلزءماظداخؾلمعـم

 اظؿصقؼـي.م

م .10 مادلقوه، مخزاغوت مادلـقر، محفى موجيى مواظلؿوالؼً، ماظشؿلقي، أغوبقىمواظلكوغوت

حؾولماظغلقؾموادللؿقدسوتمخؾػمووطفربوئقي،مأؼيمععداتمومتدؼداتمعؽوغقؽقيمواظؿفقؼي،م

ماظلؼػم متصقؼـي مأن موجيى معرتدة ممإىلتؽقن مسـ متؼؾ مال ممبلوصي محدمم2اظداخؾ مسـ م

.موأنمتؽقنمممسـمعـلقبماظلطح1.5أنمالمؼزؼدمارتػوسفومسـمجيىم،مواظؿصقؼـيماخلورجل
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معشوػدتفو مسـد معؿـودؼ مبشؽؾ مظؿؾدو مادلؾـك مسـوصر معع موعـلفؿ معـظؿ موتقزؼع عـممبؾقن

 عـلقبمأسؾك.

سـممؼؿفووزمارتػوسفومالمأنجيىمواظؾقنماألدقد،مجيىمسدممادؿكداممخزاغوتمادلقوهمذاتم .11

 .ـمحدماظؿصقؼـيسمعرت2مخلزانمسـامالمؼؼؾمبعدمأنموجيى،سـمعـلقبماظلطحمرتعم1.5

حفؾفومجبدرانمظؿؾدومطؿؾيمواحدةممصقفىسؾكمدطحمعؽررماظدرجمموضعمخزاغوتمادلقوهمسـد .12

سـمسؼدةمعؽررممعرتم1أنمالمؼزؼدماالرتػوعمسـموجيىم،مشؽؾمواظؿشطقىععفمعـمحقٌماظ

معرتمسـمسؼدةماظلطح.م2سـمم،موالمؼؿفووزمارتػوعمسؼدةمعؽررماظدرجاظدرج

جيىمأنمؼؿؿماحؿقاءمأغؾقبمتصرؼػمعقوهماألعطورمضؿـمتصقؼـيماظلؼػموؼؿؿمتقجقفمأغؾقبم .13

دؼؼيمادلـزلمأوميفمبؽرمعوءماظؿصرؼػمإىلماألدػؾمبشؽؾمخمػلمضؿـمادلؾـكمحبقٌمؼصىميفمح

م ًمععوجليماظؿصرؼػمإىلماحلدؼؼيمأوماظؾؽرمبطرؼؼيممتخوصمبؿفؿقعمعقوهماألعطور.مإالمإذا

احلصقلممعدروديمعـمخاللمتػوصقؾمععؿورؼيمعؿؽوعؾيمععمتصؿقؿماظقاجفي،موسـدػومؼؿطؾى

 خوصي.ممخطقيمعقاصؼيمسؾك

األتربيموادلقادمادللؿكدعيممأنمتمخذمحلوبوتمأوزانمجيىسؾكماظلطح،مميإضوعيمحدؼؼمسـد .14

 يفمتشؽقؾفومبعنيماالسؿؾورميفماظؿصؿقؿماإلغشوئلمظؾؿؾـك.

م

ّ:ظروفّادلـاخقةؾلعؿاروةّممعاجلاتّالشروطّواألحؽامّالًالقةّيفّّأنّتًوترّ(64ادلادةّ)

م.دؼـيادلدلـوخمموعؾمعؾطػقاءمطعاهلوعالضػممادؿكدامجيقزم .1

م .2 ماظؿصؿقؿجيقز ممسؾكماحؿقاء م)دوحي مداخؾل مضطعمصـوء مسؾك متؼوم ماظيت مظؾؿؾوغل داخؾقي(

 أراضلمأبعودػومتلؿحمبذظؽ.

سـمحوصؾمضربمأضصكمارتػوعمعلؿقحمبفمظؾؾـوءميفمأضؾممتؼؾمعلوحيماظػـوءمالأنمجيىم .3

،طؿومجيىمعلطحماظؾـوءمأؼفؿومأطـرعـمم1/3مغلؾيمـسمالمتؼؾحبقٌم،مأضالعماظػـوءمسرضو

 .ظؾؾـوءمعمعلؿقحمبف%معـمأضصكمارتػو90أضؾماألضالعمسـممسرضمالمؼؼؾأنم

 جيىمأنمالمؼزؼدمارتػوعمتصقؼـيماظػـوءمسـمتصقؼـيمدطحمادلؾـك. .4

مظؾقنم .5 ممموثؾي معؾقغي مإمسـؿقي مضصورة مأو مبدػون معغطوة مبؼصورة ماظػـوء متصقؼـي جيىمتؽلقي

 اجلدران.
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أنمؼـلفؿمعؾؼػماهلقاءمععماظؽؿؾماظؿؽقؼـقيمظؾؿؾـكمعـمسـدمادؿكداممعؾؼػماهلقاءمجيىم .6

 اظـلىموعقادموأظقانماظؿشطقى.وحقٌماظؿصؿقؿ،م

م .7 معشربقوت مادؿكدام مسـد ماظـقاصذممجيىخشؾقي محؾقق مأظقان معع معـلفؿ مبؾقن متؽقن أن

 بوظؿشرؼىمبوألصؾوغ.مميوحدؼدماحلؿوؼيموععوجل

م

ّلًػاصقلّادلعؿاروة:يفّاالًالقةّأنّتًوترّالشروطّواألحؽامّ(65ّادلادةّ)

 ععماظؽؿؾماظؿؽقؼـقيمظؾؿؾـك.أنمؼراسكماالغلفومماظعوممبنيمتػوصقؾمادلؾـكمجيىم .1

 أنمتؿلؿماظؿػوصقؾمادلعؿورؼيمبوظؾلوريمواالبؿعودمسـماظزخورفمادلؾوظغمصقفو.جيىم .2

 ادؿكدامماظؽقرغقشمسؾكمدطحمادلؾـكمجيقز .3

ضؿـماالرتدادمسـممؼؿفووزمبروزػوأنمالمموجيىأنمؼشؿؾماظؿصؿقؿمبروزاتمععؿورؼيممجيقز .4

 دؿموأنمالمؼؽقنمهلومأيمشرضموزقػل.م75

ّ

 دلـشكتّالٌانووةّادلؾَؼة:الشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباّ(66ادةّ)ادل

م)مجيى .1 مثوغقؼي معـشكت مأؼي مإلضوعي مخوصي مخطقي معقاصؼي مسؾك ماظلؾوحي،ماحلصقل برك

 (.مـعقاضػماظلقورات،موشرفماظؿكزؼ

اظرئقللمدلؾـكماإغشوءممعقادمععاظـوغقؼيمـشكتمادلأنمتؿـوشؿمادلقادماإلغشوئقيموتصوعقؿمجيىم .2

ماد موميـع ماظصوج، موؿكدام مادلعدغقي معظالتممجيقادلؿاظصػوئح متشطقى ميف ماظػـقؾ أو

 .اظلقورات

أنمؼؽقنمػـوكمصرقممبـلقبماظعؼدةمععماظطوبؼماألرضلمموجيىإغشوءمعظؾيمظؾؿدخؾمقزمجي .3

مضؿـماالرتدادمسـمم50المؼؼؾمسـم مبروزػو موأنمالمؼؿفووز متطؾؾًممدـؿؿرت150دؿ االمإذا

 مخوصي.ممخطقيمعقاصؼيماىلماحلصقلمسؾكػومحبوجيماظػؽرةمادلعؿورؼيمشريمذظؽمصعـد

ػقوطؾماظؿعرؼشمموادلظالتمضؿـمجيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمخوصيمضؾؾمادؿكداممم .4

معـطؼيماالرتداد.

ّ

ّ
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ّ:اضاءةّاخلارجقةإلالشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّباّ(67ادلادةّ)

ماال .1 ممتـع ممبقاضع متـؾقؿفو مررؼؼ مسـ مإعو مشريمعؾوذرة ماإلغورة متؽقن مادلؾوذرمجيىمأن غؿشور

ظؿقػففو،مأومادؿكدامموحداتمإغورةمذاتمتصوعقؿمحتفىماظؿقػٍمادلؾوذرمأومعغطوةمبزجوجم

،موجيىمأنمالمؼؽقنمتقجقفماغؿشورػومبوجتوهماظشورعمأومعطؾلمؼؼؾؾمعـماالغؿشورمواظؾؿعون

 .ماجملوورؼـ

مامجيقز .2 مادلعومل موإبراز مبودلداخؾ، مخػقػ متقػٍ مبؿقصري ماإلضوءة مذدة ميف دلعؿورؼيماظؿـقؼع

مإلزفورػو مأضقى مإغورة مبودؿكدام مادلـزل محدؼؼي موتـلقؼ م، معـلقبموجيى مؼزؼد مال أن

 .ظقطس50االدؿـورةمسـم

إحدىمضؿـمأنمتقضعمإغورةمممراتموحدؼؼيمادلـزلمسؾكمعلؿقىمعـكػضمطؿـؾقؿفمجيىم .3

اظدرجمأومادؿكدامموحداتمإغورةممضقائؿجدرانمتـلقؼماحلدؼؼيمأومخؾػماظـؾوتوتمأومضؿـم

 .معرت2.5ظذظؽمالمؼزؼدمارتػوسفومسـمخوصيم

م .4 مأألدؼػماخلورجقيمجيقز مأدػؾ مو مظؾؿؾـك ماخلورجل ماظلطح مسؾك مإغورة ترطقىموحدات

 ووحداتمإغورةمدػؾقي.

يفمحوالتمشريمذظؽمؼؿطؾىماحلصقلمأنمؼؽقنمعصدرماظضقءمبوظؾقنماألبقضماظداصه،مجيىم .5

 خوصي.خطقيمعقاصؼيممسؾك

إضوءةمضقؼي،موبنضوءةمعؿقػفي،موبوئقيمعؽشقصيمعصوبقحمطفرودؾقتمالؼًمميـعمادؿكدامم .6

مواعضيو موإضوءة مضؿـممسوطلوت، مأو مدطقف مسؾك موال مادلؾـك مأجزاء معـ مجزء مأي سؾك

 احلدؼؼيمأوماألدقار.
م

م

ّ:ّحبدوؼةّادلـزلّوتشٍريّالرصقفالشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّّ(68ادلادةّ)

خمعدؼـيماظزرضوءمعـمأذفورمتـلقؼماحلدؼؼيماألعوعقيمظؾؿـزلمبـؾوتوتمزؼـيمتـودىمعـوجيىم .1

 وذفرياتموغؾوتوتمعؿلؾؼيموغؾوتوتمشطوئقي.

%معـمعلقيماألرضماظؽؾقيمحبقٌمؼؿضؿـم10جيىمأنمالمتؼؾمغلؾيمختضريماحلدؼؼيمسـم .2

 عرتمعربعمعـمتؾؽمادللوحي.م80اظؿكضريمذفرةمواحدةمسؾكماألضؾمظؽؾم

لمعـؾمذفرمجؽرغدا،مزراسيمذفرةمزؼـيمواحدةمسؾكماألضؾمبوحلدؼؼيماألعوعقيمظؾؿـزجيىم .3

 خػماجلؿؾ،ماظؾقزؼو..
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 صقوغيماحلدؼؼيمواظؿؼؾقؿموإزاظيماألشصونماظقوبليمظؿؾدومدائؿومبشؽؾمالئؼ.جيىم .4

سدممتشفريمأألرصػيمادلؿومخيمظؾؿؾوغلماظلؽـقيمبلذفورماظزؼؿقنمأوماألذفورماظيتمؼؼؾمجيىم .5

م مسـ ماظطؾقعل مم5ارتػوسفو مسـ مارتػوسفو مؼزؼد مبلغقاع موإمنو موذاتم6م، مممؿدةممم أشصون

ظؿشؽؾمعظؾيمحتؿلمادلشوةمعـمأذعيماظشؿس،معـؾمذفرمأؼؾــس،ماظؾطؿمومصقصقرامواالظؿزامم

 ظذظؽ.مميضعمادلكصصابزراسؿفوميفمادلق

ػلمعـمعلموظقيمذوشؾمادللؽـمادلزروسيمأعوممواظعـوؼيمبـؾوتوتموأذفورمزؼـيماظرصقػمجيىم .6

 علؽـف.

محلؾؿومػقمحمددمظفمعـمضؾؾمادلمدلي.جيىمأنمؼؿؿمتؾؾقطماظرصقػماحملوذيمظؾؼطعيمطؾم .7

 .ميـعموضعمحووؼوتماظؼؿوعيمخورجمحدودماظؼطعي .8

 

ّاأللوان:ّادلواتؼةّعؾىّ(ّتعؾقؿات69ادلادةّ)

حبقٌمم،خمططومظػؽرةماألظقاناظرتخقصممإىلادلؼدعيممجيىمأنمتشؿؿؾمادلكططوتمادلعؿورؼيّ.1

مممومؼؾل:مؼعرضمسقـوتمسـماألظقانماظيتمدقؿؿمادؿعؿوهلومظؽؾممنقذجحتؿقيم

 م.األظقانماظرئقلقيمظؾفدرانمواألدقارماخلورجقي أم

ماألظقانمادلؿداخؾيمععماألظقانماظرئقلقيمظؾفدرانمواألدقارماخلورجقيم. بم

ماظدرابزؼـ،م جم ماحلؿوؼي، محدؼد ماظـقاصذ، ماألبقاب، متشطقؾوت موأظقان عقاد

 ادلشربقوتمواظؿػوصقؾمادلعؿورؼي.

 ظؼطعي.ورؼماخلورجقيمضؿـمارتدادماأظقانمتؾؾقطمادلـ دم

قيمتـػقذماظؿشطقؾوتماظؾدءمبعؿؾضؾؾموجيىماحلصقلمسؾكمعقاصؼيمخطقيمسؾكمسقـيماظؾقنمم.2م

 .2ممم1عقـيمسؾكماجلدارماخلورجلممبلوحيمالمتؼؾمسـماظخاللمتـػقذممعـاخلورجقيم

ضؾؾمادلؾوذرةمبؿـػقذمماظؾفـيقاصؼيمإىلمادلتلؾقؿمظقحمؼعرضمظقنماظعقـيماحلوصؾيمسؾكمجيىمم.3

 ممم.يمو/مأوماظقاجفوتبوضلماظقاجف

 جيىمأنمتؽقنماظؼصورةماخلورجقيمعؾلوءموعؿؼـيموخوظقيمعـمأؼيمسققبمومتقجوت.م.4

سققبمأوممدونمجيىمأنمؼؽقنمغقعماظدػونمسوظلماجلقدةممبومؼضؿـمثؾوتماظؾقنمودميقعؿفم.5

 .ظؾقاجفيمفؼتشق

ّ
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ّعامة:اليقىةّالشروطّواألحؽامّادلًعؾؼةّبال(21ّادلادةّ)

مس .1 مواظشرصوتمجيىماحملوصظي ماظـقاصذ موغظوصي ماظلؽـقي ماخلورجلمظؾقحدة مادلظفر مغظوصي ؾك

مادلراصؼماظعوعي.مإىلوادلؿراتموسدممإدوظيمادلقوهم

 طوظدجوجمواألشـوممواألراغى.ميـعماضؿـوءمأومتربقيماحلققاغوتماظداجـيم .2

م .3 مواخلردواتميـع ماألغؼوضموادلكؾػوت مأوممررح ماظلطقح، مسؾك مأو ماظؾـوء مارتدادات ضؿـ

 .وتمواظػرغداتمأوميفمأيمعقضعمؼشقهمادلظفرماظعوماظشرص

 آلخرؼـ.اواظلؽقـيموسدممإزسوجمجيىماحملوصظيمسؾكماهلدوءم .4

 .ظذظؽادلكصصيمماحلووؼوتجيىموضعماظؼؿوعيميفمأطقوسمحمؽؿيماإلشالقمووضعفوميفم .5

ّ

 العؼوبات:ّ(26ادلادةّ)

مو ماظشروط مػذه مخيوظػ معـ ماظؿعؾقؿومطؾ مػذه ميف مسؾقفو مادلـصقص محبؼفماألحؽوم متؿكذ ت

ميف م)ماإلجراءاتمواظعؼقبوتمادلـصقصمسؾقفو مرضؿ مواظؼرىمواألبـقي مادلدن متـظقؿ مظعومم79ضوغقن )

 .وتعدؼالتفم1966

 


