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 ٢٠٠٨ لسنة ١١٩القانون رقم 
 بإصدار قانون البناء

_____ 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية

 : وقد أصدرناه،نصهى القانون اآلتقرر مجلس الشعب 

 )المادة األولى(
وتنظيم أعمال ى والتنسيق الحضارى شأن التخطيط العمرانى يعمل بأحكام القانون المرافق ف

  .يةالبناء والحفاظ على الثروة العقار

 )المادة الثانية(
 أو  مبان أو منشآت خارج حدود األحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن         ى  تحظر إقامة أ  

شأن تقسيم هـذه    ى  إجراءات ف ى   أو اتخاذ أ   ،عام معتمد ى  ليس لها مخطط استراتيج   ى  المناطق الت 

 : ويستثنى من هذا الحظر،ىاألراض

إطار الخطة  ى  فى  أو الحيوان ى  م اإلنتاج الزراع  تقام عليها مشروعات تخد   ى  التى  األراض -أ

 . بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة،يصدر بها قرار من مجلس الوزراءى الت

يقام عليها مسكن خـاص     ى  الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن الت      ى  األراض -ب

 .المختص بالزراعةيصدر بها قرار من الوزير ى  وذلك طبقًا للضوابط الت،ىأو مبنى خدم

صدور ترخيص طبقًـا    ) ب(و) أ(البندين  ى  الحاالت االستثنائية المشار إليها ف    ى  ويشترط ف 

 .ألحكام هذا القانون

 )المادة الثالثة(
 ١٠٦ والقـانون رقـم      ،شأن المصاعد الكهربائية  ى   ف ١٩٧٤ لسنة   ٧٨القانون رقم   ى  يلغ

 وقـانون   ، مكـررا منـه    ١٣ عدا المادة    فيما ،شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء    ى   ف ١٩٧٦لسنة  

والفصل ى  من الباب الثان  ى   والفصل الثان  ،١٩٨٢ لسنة   ٣الصادر بالقانون رقم    ى  التخطيط العمران 

شأن تأجير وبيع األمـاكن وتنظـيم       ى   ف ١٩٧٧ لسنة   ٤٩من الباب الرابع من القانون رقم       ى  الثان

شـأن بعـض   ى  ف١٩٨١ لسنة ١٣٦رقم  من القانون ٩ والمادة ،العالقة بين المؤجر والمستأجر  

ى كل حكم فى  كما يلغ،األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

 .المرافققانون آخر يخالف أحكام القانون ى أ

 )المادة الرابعة(
تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المخـتص الـوزير المخـتص باإلسـكان              ى  ف

 .مرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خالف ذلكوال

 بالنسـبة للمجتمعـات العمرانيـة       بالتخطيط والتنظيم كما يقصد بالجهة اإلدارية المختصة      

 وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامـة للتنميـة         ، الجديدة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية   
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 .هيئة العامة للتنمية الصناعية وبالنسبة للمناطق الصناعية ال،السياحية

 للقـانون   الالئحة التنفيذية ويصدر الوزير المختص باإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية        

 يسـتمر   الالئحة التنفيذيـة   وإلى أن تصدر     ، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به        ،المرافق

 .العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره

 ) الخامسةالمادة(
على المالك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصـاعد توفيـق أوضـاعهم واسـتيفاء                 

االشتراطات الالزمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون والئحته التنفيذيـة             

 .خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية

 )سةداسالمادة ال(
 .لتاريخ نشرهى  ويعمل به اعتبارا من اليوم التال،الجريدة الرسمية ىينشر هذا القانون ف

 ٠ وينفذ كقانون من قوانينها،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
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  قانون البناء
 ـــ

 الباب األول
 ـــــ

 التخطيط العمرانى
 ـــ

 الفصل األول
 ـــــ

 التخطيط والتنمية العمرانية
 ـــ

 )١(مادة 
لباب على وحدات اإلدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات         أحكام هذا ا  ى  تسر

 وعلـى   ،العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهوريـة          

 .لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه األحكامى طلبات التقسيم الت

 )٢(مادة 
 . يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها،تطبيق أحكام هذا البابى ف

 . الوزير المختص بشئون اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية:الوزير المختص

 إدارة عملية التنمية العمرانية باالسـتغالل األمثـل للمـوارد           :التنمية العمرانية المستدامة  

 .ون التأثير على فرص األجيال القادمةالطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر د

يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكـون        ى   المخطط الذ  :ىالمخطط االستراتيج 

بين األهداف والسياسـات  ي و،أو المحافظة أو المدينة أو القريةى أو اإلقليمى  على المستوى القوم  

 ويحدد ،انية الالزمة لتحقيق التنمية المستدامةوخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئة العمر

المختلفة وبرامج وأولويات وآليات    ى   واستعماالت األراض  ،ىاالحتياجات المستقبلية للتوسع العمران   

 .ىالتنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيط

يحدد أهـداف وسياسـات وبـرامج التنميـة         ى   المخطط الذ  :ىالقومى  المخطط االستراتيج 

سيتم تنفيذها ومراحـل    ى   ويبين المشروعات القومية الت    ،مرانية على كامل مساحة الجمهورية    الع

 .هذا التنفيذى  ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة ف،التنفيذ

يحدد أهداف وسياسـات وبـرامج التنميـة        ى  المخطط الذ  :ىاإلقليمى  المخطط االستراتيج 

سيتم تنفيذها ومراحل   ى  صادية ويبين المشروعات اإلقليمية الت    العمرانية لكل إقليم من األقاليم االقت     

ـ     ى  التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة ف         إطـار المخطـط    ى  هذا التنفيذ وذلـك ف

 .ىالقومى االستراتيج

يحدد أهداف وسياسـات وبـرامج التنميـة        ى   المخطط الذ  :للمحافظةى  المخطط االستراتيج 
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ى  الت المشروعات ويبين   ،يضم المحافظة ى  إطار مخطط اإلقليم الذ   ى  ك ف العمرانية لكل محافظة وذل   

هـذا  ى   ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة ف        ، ومراحل تنفيذها  ، وأولوياتها ،سيتم تنفيذها 

 .التنفيذ

يبين االحتياجات  ى   مخطط المدينة أو القرية الذ     :العام للمدينة والقرية  ى  المخطط االستراتيج 

ومشروعات وخطـط التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة           ى  لتوسع العمران المستقبلية ل 

إطار الرؤية المسـتقبلية    ى  فى  العمرانية الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحل       و

ـ      ،تضم المدينة أو القرية   ى  لمخطط المحافظة الت    ،للمدينـة أو القريـة    ى   ويحـدد الحيـز العمران

ـ   ى اضواستعماالت األر   وبـرامج  ،ىالمختلفة واالشتراطات التخطيطية والبنائيـة بـالحيز العمران

 .وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل

لالشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذيـة      ى   المخطط التنفيذ  :ىالمخطط التفصيل 

عـام المعتمـد للمدينـة أو    الى والبنية األساسية بالمخطط االستراتيج   ى  لمناطق استعماالت األراض  

ى أو تقاسيم األراضى  ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمران،القرية

 .العامى يقترح تنفيذها ضمن المخطط االستراتيجى أو تنسيق المواقع الت

 مساحة األرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما            :زمام القرية 

 .خللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقريةيت

العام المعتمد للمدينة أو القرية     ى  يحددها المخطط االستراتيج  ى   المساحة الت  :ىالحيز العمران 

 .ألغراض التنمية العمرانية طبقا إلحداثيات ومعالم أرضية واضحة

 . الحدود اإلدارية للمدينة:الكردون

تتركز بها األنشطة التجارية والمالية     ى   األماكن الت  :تجارية والخدمية المناطق االقتصادية وال  

اإلداريـة الرئيسـية وبعـض      ى  وبيوت األعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبان      

 .المساكن

 المناطق المراد تجديـدها وتطويرهـا ويـتم تحديـدها بـالمخطط             :مناطق إعادة التخطيط  

 :ينة أو القرية وتتضمنالعام للمدى االستراتيج

من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من        ى  تعانى   المناطق أو المساحات الت    -أ

 . ويستلزم األمر إحاللها بإعادة تخطيطها وتعميرها،مبانيها متهالكة

تكون بعض مبانيها متهالكـة وتفتقـر إلـى المرافـق أو            ى   المناطق أو المساحات الت    -ب

وال يستلزم األمر إحاللها بالكامل بل إحالل بعض أجزائها أو مبانيها إلمـدادها             ،األساسيةالخدمات  

 .بالمرافق والخدمات الالزمة لتحسينها واالرتقاء بمستواها

نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط      ى   المناطق الت  :المناطق غير المخططة  

 .العام المعتمد للمدينة أو القريةى راتيج ويتم تحديدها بالمخطط االست،والبناء

 فـى نطـاق     يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية     ى  تلك الت ى   ه :المناطق السياحية 

 .المخطط اإلستراتيجى
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تقع داخل أو خـارج زمـام       ى  التى  المساحات المحددة من األراض   ى   ه :المناطق الصناعية 

 وتخصص للمشـروعات    ،ى خرائط مساحية  المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية عل     

الصناعية واألنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقًا ألحكام القوانين والقـرارات المنظمـة للصـناعة              

 .ىفى نطاق المخطط اإلستراتيج واالستثمار

تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها          ى   المناطق الت  :المناطق الحرفية 

ى هذه المناطق ويحددها المخطط االسـتراتيج     ى  الصالح العام أن تكون ف    ى  يقتضى  من المحال الت  

 .العام للمدينة أو القرية

يتم إنشـاؤها   ى   مشروعات التنمية العمرانية الجديدة الت     :مناطق التنمية العمرانية الجديدة   

 المخططـات االسـتراتيجية   تحـددها  و،المعتمد للمدينـة أو القريـة  ى  خارج حدود الحيز العمران   

 ويصدر بإنشائها قـرار     ،ىالقومى   ويعتمدها المخطط االستراتيج   ،للمحافظات واألقاليم التخطيطية  

 .من رئيس الجمهورية

العامة أو الخاصة المتصـلة أو      ى   مشروعات إنشاء مجموعة من المبان     :ىالتصميم العمران 

 .ىالمخطط التفصيلى المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها ف

 . كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة:ىضتقسيم األرا

السكنية والخدمية والترفيهيـة طبقًـا للمخطـط        ى   هو مجموعة من المبان    :ىالتجمع السكن 

 .المعتمدى التفصيل

تحدد أساليب ومعدالت ومعـايير إعـداد       ى   الدالئل الت  :دالئل األعمال للمخططات العمرانية   

 .ىبمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانومتابعة تحقيق المخططات العمرانية 

 )٣(مادة 
ويكون ،ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية االعتبارية العامة          

 ، وعضـوية الـوزراء المختصـين      ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء     ،مقره مدينة القاهرة  

 وعشرة مـن الخبـراء      ،الدولةى   واستخدامات أراض  ة العمرانية ورؤساء الجهات المعنية بالتنمي   

الحكومة ووحـدات   ى  المسائل ذات الصلة نصفهم على األقل من غير العاملين ف         ى  المتخصصين ف 

قـرار مـن    ى  ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه األساس    ،اإلدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص    

 .رئيس الجمهورية

 )٤(مادة 
هذا ى  على للتخطيط والتنمية العمرانية االختصاصات المنصوص عليها ف       يباشر المجلس األ  

 :ى وله على األخص ما يأت،القانون والئحته التنفيذية

علـى  ى   إقرار األهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضار        

 .ىالمستوى القوم

ـ     التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية      الدولـة  ى   العمرانية واستخدامات أراض
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 .ىالقومى لوضع وتنفيذ المخطط االستراتيج

ـ         ، إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة      ى  واعتماد الضـوابط والمعـايير المتبعـة ف

تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير             

 .قافةالمختص بشئون الث

 .مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانيةى فى  اقتراح وإبداء الرأ

المخططـات اإلسـتراتيجية    وى  القـوم ى  لمخطط االسـتراتيج   تقويم النتائج العامة لتنفيذ ا    

 . وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق األهداف القومية،يةاإلقليم

ـ      اعتماد األسس  للتنسـيق  ى  يضـعها الجهـاز القـوم     ى   والمعايير والدالئل اإلرشادية الت

 .ىالحضار

 واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها       ، إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط    

 .ىومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعن

ر التمويل لمشـروعات     إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصاد       

المعتمد للمدينة أو القرية    ى  يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمران     ى  التنمية العمرانية الجديدة الت   

ى طبقًا للمخططات االستراتيجية للمحافظات واألقاليم التخطيطية والمعتمدة بـالمخطط االسـتراتيج          

 .رئيس الجمهورية ويتخذ اإلجراءات الالزمة إلصدار قرار إنشائها من ،ىالقوم

ـ          القـوانين  ى   تجميع االشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها ف

 وإصدار قرار بهـا لتكـون       ،والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات        

 ،ضمن االشتراطات الواجب االلتزام بها إلصدار بيان صالحية الموقع للبناء وإصدار التـراخيص            

هذا القانون والئحته التنفيذيـة والقـرارات ذات        ى  باإلضافة إلى االشتراطات المنصوص عليها ف     

الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصـدار                

 .التراخيص

ـ          ى  وللمجلس ف  ى ذسبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ اإلجراءات الالزمة على النحو ال

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانونتبينه 

 )٥(مادة 
جهاز الدولة المسئول عـن رسـم السياسـة العامـة      ى  هى  الهيئة العامة للتخطيط العمران   

 وإعداد مخططات وبرامج هذه التنميـة علـى المسـتوى           ،للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة   

ـ ى  ططات العمرانية على المستوى المحل     ومراجعة وإقرار المخ   ،والمحافظةى  واإلقليمى  القوم ى ف

 .إطار األهداف والسياسات القومية واإلقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة

وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقـا لألهـداف والسياسـات              

 لعرضها علـى المجلـس األعلـى        هذا الشأن للوزير المختص   ى   وترفع تقاريرها ف   ،المشار إليها 

 .للتخطيط والتنمية العمرانية
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 )٦(مادة 
االختصاصات المنوطة بها طبقًا ألحكام هذا القانون       ى  العامة للتخطيط العمران  تباشر الهيئة   

 :ى ولها على األخص ما يأت،والئحته التنفيذية

انيـة بمختلـف    إلعداد المخططات االستراتيجية للتنميـة العمر     ى   وضع البرنامج القوم   -١

 .مستوياتها

ـ ى   إعداد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية على المسـتوى القـوم          -٢ ى واإلقليم

 .والمحافظة والمخططات االستراتيجية العامة للمدن والقرى

 مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات االستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها           -٣

 .العمرانية

 . البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة ألعمال التخطيط والتنمية العمرانية إعداد-٤

 . إعداد دالئل األعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها-٥

 . تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية-٦

 .بالوحدات المحليةى  تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمران-٧

ليات تنفيذ المخططـات االسـتراتيجية بمسـتوياتها المختلفـة والمخططـات             تطوير آ  -٨

 .التفصيلية

 تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات علـى            -٩

 .المستويات المختلفة

القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطـيط والتنميـة        ى  فى   اقتراح وإبداء الرأ   -١٠

 .رانيةالعم

 )٧(مادة 
للتخطيط والتنمية العمرانية يتبـع الهيئـة العامـة         ى  مركز إقليم ى  يكون بكل إقليم اقتصاد   

ـ      ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة باإلقليم     ،ىللتخطيط العمران  لـإلدارات  ى   كما يتولى الـدعم الفن

مخططات مدن وقـرى   ومتابعة إعداد وتنفيذ  ، اإلقليم العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات    

 . ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص،تلك المحافظات

 )٨(مادة 
ى  تتولى داخـل نطاقهـا اإلدار      ،تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية       

ق اسـتعماالت    المخططات التفصيلية طبقًا لالشتراطات التخطيطية والبنائيـة لمنـاط         القيام بإعداد 

العـام  ى  المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط االسـتراتيج        ى  األراض

المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه مـن الخبـراء واالستشـاريين والجهـات           

 وذلك  ،ىعمرانوالمكاتب الهندسية واالستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط ال         

إلقليم المحافظة وفقًا للقواعـد     ى  للهيئة العامة للتخطيط العمران   ى  كله تحت إشراف المركز اإلقليم    

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانونتحددها ى واإلجراءات الت
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 )٩(مادة 
من خالل  ى  للمحافظة باالشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمران      ى  يتولى المجلس التنفيذ  

 وذلك وفقًا   ،ها اإلقليمية إعداد األهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة         مراكز

إطـار األهـداف والسياسـات      ى   وف ،للمحافظةى  المحلى  يحددها المجلس الشعب  ى  لالحتياجات الت 

 .القومية واإلقليمية
 الفصل الثاني
 ـــــ

 التخطيط والتنمية العمرانية القومية واإلقليمية
 ـــــ

 )١٠(مادة 
المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانيـة القوميـة       ى  تعد الهيئة العامة للتخطيط العمران    

 وذلك وفقًا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من           ،واإلقليمية ومخططات المحافظات  

ع عـن   وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسـالمة الـدفا        دراسات تخطيطية وتنموية    

 .الدولة

ـ       ى  وتحدد دالئل األعمال للمخططات العمرانية الت      ى تعدها الهيئة العامـة للتخطـيط العمران

 .أساليب ومعدالت ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات

ويتم اعتماد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية القوميـة واإلقليميـة ومخططـات            

 ، للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الـوزير المخـتص          المحافظات من المجلس األعلى   

 .الوقائع المصريةى وينشر قرار االعتماد ف
 الفصل الثالث
 ـــــ

 التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
 ـــــ

 )١١(مادة 
 وفقًـا لـدالئل أعمـال       ،تحدد اإلدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانيـة بالمحافظـات        

وبمشـاركة الوحـدة المحليـة      ى  تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمران    ى  عمرانية الت المخططات ال 

ـ         ى المجتمـع المـدن   ى  المختصة والمجالس الشعبية المحلية واألجهزة التنفيذية المختصة وممثل

ـ         ،ىواألهل ـ ى  احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المسـتوى المحل إطـار األهـداف    ى  ف

 .والمحلية واقتراح المشروعات الالزمة وخطة العمل لتحقيقهاوالسياسات اإلقليمية 

ى وتتولى المراكز اإلقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط االسـتراتيج          

العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء واالستشـاريين والجهـات والمكاتـب                

 على أن يراعى    ،ىمقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمران     الهندسية واالستشارية المتخصصة ال   

تتضـمن منـاطق ذات     ى  عند وضع مشروعات المخططات االستراتيجية العامة للمدن والقرى الت        

يصدرها المجلس األعلـى للتخطـيط والتنميـة        ى  قيمة متميزة األسس والمعايير واالشتراطات الت     



 جمهورية مصر العربية
 مجلس الشعب 

       ____ 

 -٩-

قواعد وإجراءات إعداد المخططات االسـتراتيجية      ا القانون   لهذ الالئحة التنفيذية  وتبين   ،العمرانية

 .العامة للمدن والقرى

 )١٢(مادة 
تعرض اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطـط            

، ذات الصلة والمجلس الشعبي المحلـي      وتتلقى مالحظات المواطنين والجهات      ،االستراتيجي العام 

 .قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي المالحظات عليهلهذا القانون  لالئحة التنفيذيةاوتبين 

ويتولى المركز اإلقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية األولية للمخطط بنـاء            

 الالئحة التنفيذيـة  قوم بإجراء ما يلزم من تعديالت وفقًا لما تحدده          ي و ، من مالحظات  ىعلى ما يبد  

 .ا القانونلهذ

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشـروع المخطـط وإقـراره،             

المحلـي  العرض على المجلـس     بعد  من الوزير المختص أو من يفوضه،       ويكون اعتماد المخطط    

 .، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصريةالمختص

 )١٣(مادة 
االستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات علـى          يتم مراجعة وتحديث المخطط     

 .األكثر لضمان مالءمته للتطور االقتصادي واالجتماعي والبيئي والعمراني واألوضاع المحلية

ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هـذا التعـديل والتحـديث باتبـاع ذات القواعـد                

تنفيذيـة إلعـداد المخطـط االسـتراتيجي العـام          واإلجراءات المقررة في هذا القانون والئحته ال      

 .واعتماده

 )١٤(مادة 
تعد اإلدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمـدن           

والقـرى بناء على االشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط االستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو 

 تعهد إليه من الخبراء واالستشاريين والجهـات والمكاتـب الهندسـية            القرية وذلك بواسطة من   

واالستشارية المتخصصة المقيدين لـدى الهيئـة العامـة للتخطـيط العمراني،وطبقًـا للقواعـد               

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةواإلجراءات التي تحددها 

 )١٥(مادة 
المحافظات بإعداد المخططات التفصيلية    تلتزم اإلدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ب      

للمدن أو القرى واعتمادها وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية خالل عـامين مـن تـاريخ                

  .لهذا القانون الالئحة التنفيذيةصدور 

 تقوم  ،حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات االستراتيجية العامة          ى  فو

للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططـات تفصـيلية           اإلدارة العامة   

 ويصدر بهـا قـرار مـن    ، لهذا القانون الالئحة التنفيذية لتنظيم العمران خالل شهرين من صدور       
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وبعد التنسيق مع األجهزة المختصة      ،ىالمحلى  المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعب      

 بهذه القواعد واالشتراطات المؤقتة حتى يتم إعـداد واعتمـاد المخططـات             ويعمل،بوزارة الدفاع 

 .الفقرة السابقةى المنصوص عليها ف

وتقوم اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمنـاطق            

رتفاعـات  لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى األخص خطوط التنظـيم للشـوارع وا            ى  القائمة الت 

ـ ى  بما يحقق متطلبات اإلضاءة والتهوية والطابع المعمار      ى  المبان ومتطلبـات الـدفاع    ى  والعمران

 واالشتراطات البيئية طبقًا للكثافات البنائيـة       ومقتضيات سالمة الدفاع عن الدولة    واإلطفاء  ى  المدن

للبناء عن مرة ونصف    ى  ل وال يجوز زيادة االرتفاع الك     ، لهذا القانون  الالئحة التنفيذية تحددها  ى  الت

هذه االشتراطات المؤقتة حتى يتم إعـداد       ى   وتسر ، مترا وثالثينعرض الشارع بحد أقصى ستة      

 .المخططات االستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها

 )١٦(مادة 
 لمناطق وسط المدينـة ومنـاطق إعـادة التخطـيط           ،يصدر باعتماد المخططات التفصيلية   

 المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق االمتـدادات العمرانيـة           والمناطق غير 

 قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلـي           ،والمناطق ذات القيمة المتميزة   

 .للمحافظة طبقًا لألسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون

الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فـي المركـز اإلقليمـي           وينشر المخطط المعتمد في     

 بشأن فرض مقابـل     ١٩٥٥ لسنة   ٢٢٢وتسري أحكام القانون رقم     . للتخطيط والتنمية العمرانية  

تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التـي يطـرأ                

 .لية المنصوص عليها في هذه المادةعليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصي

 )١٧(مادة 
تعتبر االشتراطات الواردة بالمخططات االستراتيجية العامة والتفصـيلية للمـدن والقـرى            

 ،شأن تنظيم أعمـال البنـاء  ى  االلتزام بها ضمن االشتراطات المقررة قانونًا ف  يجبشروطًا بنائية   

ـ       وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق االشتراطات        ى الواردة بجميع المخططات وااللتزام بهـا ف

 ووقف  ،تكفل وضعها موضع التنفيذ   ى   واتخاذ جميع القرارات واإلجراءات الت     ،الشأنى  مواجهة ذو 

 .تنفيذ كافة األعمال المخالفة لها

جميع األحوال ال يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصالحية الموقع للبناء وإصدار            ى  وف

مـن  ) ١٥المـادة   (معتمد وذلك دون اإلخالل بأحكام      ى  ون وجود مخطط تفصيل   الترخيص بالبناء د  

 .هذا الباب

 تقييـد   ،ىوللمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قـوم          

المخطط ى مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض االشتراطات البنائية الواردة ف

 وللمجلس بناء على عـرض المحـافظ المخـتص          ، منها أو بعضها   إعفاؤهالعام أو   ى  االستراتيج
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الالئحـة   وتحـدد    ،لمنطقة أو جزء منها أو مبنـى بذاتـه        ى  الموافقة على تغيير استخدام األراض    

هذا الشأن وقواعد تحديد مـا قـد        ى  الشروط واإلجراءات الواجب اتباعها ف    لهذا القانون    التنفيذية

 ٢٢٢ مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا ألحكام القانون رقـم    أو ،يستحق من تعويض  

يطرأ عليها تحسين بسـبب المنفعـة       ى   بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات الت       ١٩٥٥لسنة  

 .العامة

 )١٨(مادة 
أو التعامل على قطعـة أرض مـن        ى  من مشروعات تقسيم األراض   ى  يحظر اإلعالن عن أ   

نه إال بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتـب الشـهر             المشروع أو جزء م   ى  أراض

المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهـة             ى  العقار

  .اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

مل على أو التعاى من مشروعات تقسيم األراضى وال يجوز للجهات الحكومية اإلعالن عن أ

موضـوع  التقسـيم   المشروع أو جزء منه إال بعد صدور قرار باعتمـاد           ى  قطعة أرض من أراض   

 .اإلعالن

تتولى اإلعالن القيام باإلعالن إال بعـد الحصـول مـن           ى  لجهة الت للمسئول في ا  وال يجوز   

 أو من الجهة الحكومية علـى صـورة مصـدق           ،صاحب الشأن على ما يثبت اإليداع المشار إليه       

لهذا  الالئحة التنفيذية  وذلك طبقًا لما تحدده      ، من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته      عليها

 .، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدوديةهذا الشأنى من إجراءات فالقانون 

 )١٩(مادة 
للمحافظـة قـرارا بتحديـد      ى  المحلى  يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعب      

 :ىوم على الوجه التالالرس

 وعلـى إعطـاء البيانـات       ، مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطيـة         -أ

 . جنيهتىواالشتراطات الالزمة إلعداد مشروعات البناء أو اإلنشاء أو التقسيم بما ال يجاوز مائ

يم  رسوم عن الفحص واالعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقس            -ب

عن كل متر عن مساحة األرض المخصصة للمشروع على أال تجـاوز            جنيهاً واحداً   بما ال يجاوز    

 .ألف جنيهمائتي 

 .سنويا) ثالثة في المائة( ٪٣ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما ال يزيد على 

وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخـدمات والتنميـة المحليـة بالوحـدة المحليـة                

 بما فـي ذلـك إثابـة    ،أوجه صرف تلك الحصيلة لهذا القانون  الالئحة التنفيذية  وتحدد   ،ةالمختص

 . المختصة بتنفيذ هذا القانوناتالعاملين باإلدار
 تقسيم األراضي
 ـــــ

 )٢٠(مادة 
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يصدر المحافظ المختص بناء على عرض اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا            

بما في ذلـك االلتـزام بتنفيـذ         ،وقائمة الشروط الخاصة بها   ى  سيم األراض باعتماد مشروعات تق  

ـ           المرافق العامة الداخلية،     ى أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمران

ـ           ، أو القرية  للمدينة المخطـط  ى   وذلك بما ال يجاوز االشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمـدة ف

 من هذا ١٥المادة بالفقرة الثانية من وذلك مع عدم اإلخالل  ى  ام والمخطط التفصيل  العى  االستراتيج

 ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين            ،القانون

 . العامةالمنافع من والمنشآت الخدمية والحدائق والمتنزهات

 واإلجـراءات الخاصـة     ،تعتبر تقسـيما  ى  حاالت الت اللهذا القانون    الالئحة التنفيذية وتحدد  

 والقواعد والشروط واألوضاع الواجب مراعاتها      ، والمعدالت التخطيطية  ،باعتماد مشروع التقسيم  

 .شطر منهاى التقسيم أو أى  وكيفية التعامل على أراض،التقسيمى ف

 .قرار التقسيمهذه المادة جزءا ال يتجزأ من ى وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها ف

 )٢١(مادة 
تقسيم معتمد أو قائم إال بعد اعتماد هذا التعديل وفقًـا للشـروط             ى  ال يجوز إدخال تعديل ف    

 .هذا القانون والئحته التنفيذيةى واألوضاع المنصوص عليها ف

 ) ٢٢(مادة 
 مـن   لها مخططات عمرانية معتمـدة    ى  المناطق الت ى  فيقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم      

 إلى الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطـيط والتنظـيم بالوحـدة المحليـة مصـحوبا                المالك

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتحددها ى بالمستندات والرسومات والبيانات الت

ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديالت فيهـا معتمـدة مـن المهندسـين أو المكاتـب       

 وتتضـمن هـذه     ،يصدر بها قرار من الوزير المخـتص      ى  لت وفقًا للقواعد ا   المتخصصةالهندسية  

 المطلـوب   مشروعات التقسـيم  المهندسين تبعا لحجم وأهمية     ى  القواعد الشروط الالزم توافرها ف    

يقتصر إعدادها علـى المهندسـين      ى   وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص الت       ،اعتمادها

 .االستشاريين المتخصصين

تقديم موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ى  االعتماد ف بالبت في طلب    رية  وتلتزم الجهة اإلدا  

 . ووفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانونالبيانات والمستندات والرسومات

 المناطق الصناعية والحرفية
 ـــــ

 )٢٣(مادة 
والحرفية طبقًا  للمناطق الصناعية   ى  تقوم الجهة اإلدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيل      

 .لالشتراطات الصادرة من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

فى المناطق الصناعية والحرفية ذات األحكام واإلجراءات       مشروعات التقسيم   وتسرى على   
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 لهـذا   الالئحة التنفيذية الخاصة بتقسيم األراضى مع مراعاة اللوائح والشروط واألوضاع المبينة ب         

 .القانون

 ناطق إعادة التخطيطم
 ـــــ

 )٢٤(مادة 
 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعـة       ١٩٩٠ لسنة   ١٠مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم       

ى  على الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعالن مناطق إعادة التخطيط الت            ،العامة

يقرها المجلس األعلـى للتخطـيط      ى  لتواى  العام أو المخطط التفصيل   ى  يحددها المخطط االستراتيج  

 كمنـاطق تخضـع لتعـديل اسـتخدامات         ،والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص      

ى شأنها وفق األسس والمعايير التى تتخذ فى  ويكون تحديد هذه المناطق واإلجراءات الت،ىاألراض

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتبينها 

شأنها علـى   ى  تتبع ف ى   قرارا ببيان هذه المناطق واإلجراءات الت      ويصدر المحافظ المختص  

 مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديـد والتطـوير          ،أساس كونها مناطق ذات وضع خاص     

 .لهذه المناطق

وتتولى الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب اإلعالن المشـار إليـه             

وإعادة ،داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط إلعـادة تقسـيمها         العقارات  التفاوض مع مالك    

 لهـذا   الالئحـة التنفيذيـة   تحددها  ى   طبقًا للخطوات واإلجراءات الت    ،بهاى  توزيع ملكيات األراض  

 .القانون

 يصدر المجلـس األعلـى      ، داخل المنطقة  العقاراتمن مالك   ى  حالة عدم االتفاق مع أ    ى  وف

  العقـارات  بناء على عرض المحافظ المختص قـرارا بنـزع ملكيـة          للتخطيط والتنمية العمرانية    

 ويحـدد   ،بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم االتفاق معهـم             

ويكون للمالك   ،المنزوع ملكيتها ى  المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع االستخدام المحدد لألراض        

 :الخيار بين

المنطقة فور صدور قرار نزع     ى  أراضى  لتعويض على أساس قيمة أنصبتهم ف      اقتضاء ا  -١

يحددها المجلـس   ى   قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والت      ،الملكية طبقًا للقيمة التقديرية لألرض    

 .األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

 على  ،يدةالجدى   اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع األراض          -٢

بالمنطقة بقيمتها  ى  أساس تقدير نصيب األرض المنزوع ملكيتها من القيمة اإلجمالية لقطع األراض          

 والخدمات العامة وخصم تكـاليف      ،تم تخصيصها للطرق  ى  التى  الجديدة وذلك بعد استبعاد األراض    

 .تنفيذ المشروع

تخطـيط ذات   شأن إعداد واعتماد مشروع تجديـد وتطـوير منـاطق إعـادة ال            ى  وتتبع ف 

 .للمدينة أو القريةى شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى تتبع فى اإلجراءات الت
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وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير المالك بالمنطقـة أو ممارسـة               

 .نشاطهم قبل البدء في التنفيذ

مج التنفيذية الالزمة لتحقيـق هـذا       اإلجراءات والبرا لهذا القانون    الالئحة التنفيذية وتحدد  

 .الغرض

 المناطق غير المخططة
 ـــــ

 )٢٥(مادة 
ى على الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعالن المناطق غير المخططة الت           

يقرها المجلس األعلـى للتخطـيط      ى  والتى  العام أو المخطط التفصيل   ى  يحددها المخطط االستراتيج  

 تخضـع للتطـوير     باعتبارهـا منـاطق    ،نية بناء على عرض المحافظ المخـتص      والتنمية العمرا 

األسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المنـاطق       لهذا القانون    الالئحة التنفيذية  وتحدد   ،والتحسين

 . ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا اإلعالن،وأسلوب التعامل معها

ى والتنظيم بالتعاون مع المجلـس الشـعب      وتقوم الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط       

بتحديد أهم المشروعات المطلوبـة لتطـوير المنطقـة         ى  المجتمع المدن ى  المختص وممثل ى  المحل

 وكذلك المـوارد    ،ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك األغراض      ى  وتحديد أولوياتها ف  

 .جهات أخرىى المتاحة من المساهمة األهلية وأ

 اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين          وتتولى الجهة 

شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غيـر المخططـة ذات الخطـوات             ى   وتتبع ف  ،بالمنطقة

 .ىشأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى المتبعة ف

صدار قرارات لنزع   وإ ،العقاراتشأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع مالك          ى  ويتبع ف 

 وتدبير المساكن البديلة للشاغلين مـن غيـر     ،الملكية للمنفعة العامة ألغراض التطوير والتحسين     

ـ       ى   ذات القواعد واإلجراءات المقررة ف     ،المالك ى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها ف

 .من هذا القانون) ٢٤(مادة ال
 الباب الثاني
 ـــــ

 التنسيق الحضاري
 ـــــ
 الفصل األول
 ـــــ

 تنظيم أعمال التنسيق الحضاري
 ـــــ

 )٢٦(مادة 
بالتطبيق ألحكام قانون نظام اإلدارة المحليـة الصـادر         المدن  أحكام هذا الباب على     ى  تسر
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والتجمعـات العمرانيـة    ى   وعلى المناطق السياحية وعلى المبان     ،١٩٧٩ لسنة   ٤٣بالقانون رقم   

ى المناطق الت ى  ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية ف      ى   وأيضا المناطق والمبان   ،الجديدة

يصدر بتحديدها قرار من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عـرض الـوزير               

المختص باإلسكان وباالتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية والـوزير المخـتص بشـئون              

 .الثقافة

 )٢٧(مادة 
م هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية           تطبيق أحكا ى  ف

 :المبينة قرين كل منهاى المعان

المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ى للتنسيق الحضارى الجهاز القوم :الجهاز

 .٢٠٠١ لسنة ٣٧

 . الوزير المختص بشئون الثقافة:الوزير المختص

لألبنيـة  ى تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارج ى   األعمال الت  :ىالتنسيق الحضار 

لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطـابع      ى  والفراغات العمرانية واألثرية وأسس النسيج البصر     

 .مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعيةى والعمرانى المعمار

ى فى  تكوين واجهات المبان  ى  السائدة ف ى  رج حصيلة صفات التشكيل الخا    :ىالطابع المعمار 

 .تصل بها إلى التميز والتفردى  الت،مكان ما

والنسـيج  ى  تكوين مجموعات المبـان   ى   حصيلة صفات التشكيل السائدة ف     :ىالطابع العمران 

 .مكان ماى واالستعماالت السائدة فى والمحيط الطبيعى العمران

ى  ويحتو ،ىللتنسيق الحضار ى  الجهاز القوم يصدره  ى   الكتيب الذ  :ىدليل التنسيق الحضار  

 .مجال ماى  وكيفية تطبيقها ف،ى وأسس ومعايير التنسيق الحضار،على التعريفات العلمية

 . العالقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية:ىالنسيج العمران

أو ى  المبـان  مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات          :الفراغات العمرانية 

 .األسوار أو األشجار

 :)١٩٨٣ لسـنة    ١١٧غير الخاضعة لقانون اآلثـار رقـم        ( :ذات القيمة المتميزة  ى  المبان

المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيـث          ى  والمنشآت ذات الطراز المعمار   ى  المبان

أو عالقتها بشخصـية    نادرة  المرتبطة بحرفة   أسلوب إنشائها وأنماط وطرز بنائها أو وظيفتها أو         

 .تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة

تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو       ى   المناطق الت  :المناطق ذات القيمة المتميزة   

 وتحتاج إلى التعامـل معهـا كوحـدة    ،المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية    

 .للحفاظ عليهامتكاملة 

مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشـر        ى   أية وسيلة أو لوحة صنعت من أ       :اإلعالن

 .بقصد اإلعالن بحيث تشاهد من الطريق والفراغات العمرانية
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ـ         ى   األعمال الت  :مشروعات تنسيق المواقع   الطـرق  ى  توضع أو تثبت أو تنشأ أو تـزرع ف

 أو على جوانبها ألغراض وظيفية أو جماليـة         ،ت العامة والميادين والشوارع والحدائق والفراغا   

مثل أعمدة اإلضاءة والمقاعد وسالل المهمالت والنـافورات واألشـجار والنباتـات واإلعالنـات              

 .والالفتات

 ) ٢٨(مادة 
مركز ى   ويكون له بكل إقليم اقتصاد     ،مقره مدينة القاهرة  ى  للتنسيق الحضار ى  الجهاز القوم 

 ويجوز بقـرار مـن رئـيس        ، ويباشر اختصاصاته بهذا اإلقليم    ،يتبعهى  رللتنسيق الحضا ى  إقليم

المنـاطق  ى   وف ،البالد المعتبرة مدنًا  ى   وف ،عواصم المحافظات ى  الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له ف     

المناطق ذات القيمة المتميـزة بجميـع أنحـاء         ى   وف ،التجمعات العمرانية الجديدة  ى   وف ،السياحية

 .الجمهورية

 )٢٩(مادة 
قرار رئيس جمهورية ى فالمنصوص عليها ى تولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري

 :ى وله على األخص ما يأت،٢٠٠١ لسنة ٣٧مصر العربية رقم 

 ووضـع المخططـات والبـرامج التفصـيلية         ،ىرسم السياسة العامة للتنسيق الحضار     -أ

على للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة       ويعتمد المجلس األ   ،بالتنسيق مع الجهات المختصة   والتنفيذية  

 .لهذا القانون الالئحة التنفيذيةتحددها ى  العامة والمخططات وفقًا لإلجراءات التاتالسياس

مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة       ى  فى  اقتراح وإبداء الرأ   -ب

 .ىبالتنسيق الحضار

ـ ى  التنسيق الحضار وضع األسس والمعايير والدالئل ألعمال       -ج يتـولى اعتمادهـا    ى  الت

 ويجب على الجهات اإلدارية المختصة االلتزام بهـا         ،المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية    

 وذلك طبقًا ألحكام هـذا القـانون        ،ىعند إصدار التراخيص لألعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضار       

 .تراخيص التنفيذية واالشتراطات المقررة إلصدار الوالئحته

 .ىمجال التنسيق الحضارى إجراء البحوث والدراسات التفصيلية ف -د

  التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ االشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيـق   -ـه

 .ى التنسيق الحضارأهداف

 ) ٣٠(مادة 
للتطوير واالرتقـاء بمنـاطق معينـة       ى  يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضار      

 وذلك باالتفـاق    ،اإلشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابالً لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز           و

 .يتم تقاضيه ضمن مواردهى  ويكون المقابل الذ،مع الجهة صاحبة المشروع

 )٣١(مادة 
ى مجال التنسيق الحضار  ى   بإنشاء جداول لقيد المكاتب االستشارية والخبراء ف       يقوم الجهاز 
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قواعـد وشـروط القيـد      لهذا القـانون     الالئحة التنفيذية  وتنظم   ،ع النقابات المختصة  بالتنسيق م 

 .والشطب والحذف من هذه الجداول

 ى الفصل الثان
 ـــــ

 المناطق ذات القيمة المتميزة
 ـــــ

 )٣٢(مادة 
والمنشآت ذات القيمـة    ى  يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبان        

 ، ويصدر بهذه األسس والضوابط قرار من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانيـة            ،المتميزة

 .والمنشآتوالمبانى  بتلك المناطقأعمال ى وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأ

 )٣٣(مادة 
ـ              ى تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقًا لألسس والمعايير الت

 ويصدر بها قرار من المجلـس األعلـى للتخطـيط والتنميـة             ،للحفاظ على هذه المناطق   يضعها  

 .العمرانية

مبان أو مشروعات أو منشـآت ثابتـة أو         ى  وال يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أ         

 وال تحريك أو نقل عناصر معماريـة أو تماثيـل أو            ، وال وضع إشغاالت مؤقتة أو دائمة      .متحركة

المناطق المشـار إليهـا بـالفقرة       ى  الفراغات العمرانية العامة ف   ى  و وحدات زخرفية ف   منحوتات أ 

 وللمجلـس األعلـى     ،السابقة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية المختصـة           

ى للتنسيق الحضـار  ى  للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القوم         

 .يصدر قرار بتحديدهاى لتبعض المناطق اى ف

 )٣٤(مادة 
ذات القيمـة أو المواقـع الطبيعيـة أو         ى  والمبان بإعداد نماذج رائدة للمناطق      يقوم الجهاز 

 وأن يباشر ما يراه من أعمال الزمة للحفاظ على قيمتها بمـا تتضـمنه مـن تعـديل                   ،الحضارية

يكون ذلك على نفقة الجهـاز أو        و ، أو تحديد األسلوب األمثل الستغاللها     ،وتحسين وترميم وتدعيم  

 .بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات األهلية

 )٣٥(مادة 
ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة       ى  يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المبان      

 بشأن نزع ملكيـة     ١٩٩٠  لسنة ١٠ وذلك وفقًا ألحكام القانون رقم       ،العامة بغرض الحفاظ عليها   

 ويصدر بنزع الملكية قرار من المجلـس األعلـى للتخطـيط والتنميـة              ،العقارات للمنفعة العامة  

 في شـأن  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٤ ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقًا ألحكام القانون رقم     ،العمرانية

 .تنظيم هدم المباني والمنشآت غير اآليلة للسقوط
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المناطق ذات القيمة المتميزة بغـرض الحفـاظ        ى  فى  خالفات بالمبان وللجهاز طلب إزالة الم   

 .عليها وذلك على نفقة المخالف

 الفصل الثالث
 ـــــ

 اإلعالنات والالفتات
 ـــــ

 )٣٦(مادة 
شأن تنظيم اإلعالنات يقـوم الجهـاز       ى   ف ١٩٥٦ لسنة   ٦٦مع مراعاة أحكام القانون رقم      

 ويصدر بذلك   ،وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها   بوضع أسس ومعايير اإلعالنات والالفتات      

 الالئحة التنفيذيـة  قرار من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا لالشتراطات المبينة ب          

 . وعلى اإلدارات المحلية والجهات المختصة االلتزام بها عند إصدار التراخيص،لهذا القانون

 )٣٧(مادة 
 أية إعالنات أو الفتات أو ملصقات أو اإلعالن سواء بالكتابة أو            ال يجوز الترخيص بوضع   

األماكن ى  وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير اإلعالنات الواردة بالمادة السابقة ف         ى  بالرسم أو بأ  

 :اآلتية

أو المواقـف أو محطـات      ى  الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبـان        -١

 .المدن أو القرىى  فووسائل النقل العام سواء

والمنشآت والحدائق ذات القيمة    ى  األثرية والمبان ى  فوق األسطح وعلى واجهات المبان     -٢

 .المتميزة

 .والمنشآت ذات القيمة المتميزةى األثرية والمبانى للمبانى المحيط العمران -٣

 . المناطق األثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية-٤

 .العامة وأجزائها وأسوارهاى  فوق وعلى واجهات المبان-٥

 . النصب التذكارية والتماثيل والنافورات-٦

 .والجسور ومداخل األنفاق والطرق السريعةى  فوق الكبار-٧

 . المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة-٨

ى صدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخـذ رأ         يى   األماكن والمحاور المرورية الت    -٩

 . للمحافظةالمحلىى المجلس الشعب
 الباب الثالث
 ـــــ

 تنظيم أعمال البناء
 ـــــ
 الفصل األول
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 ـــــ
 أحكام عامة
 ـــــ

 )٣٨(مادة 
شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمـال العمـران بوحـدات      ى  أحكام هذا الباب ف   ى  تسر

ى والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانيـة الجديـدة وعلـى المبـان           اإلدارة المحلية   

 .يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختصى والتجمعات السكنية الت

 )٣٩(مادة 
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها                

غير اآليلة للسقوط جزئيا أو كليا أو       ى  اضعة لقانون هدم المبان   غير الخ ى  أو ترميمها أو هدم المبان    

ذلك من الجهة اإلداريـة المختصـة       ى  تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص ف      ى  إجراء أ 

الالئحـة  بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لالشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولمـا تبينـه           

 . لهذا القانونالتنفيذية

الفقرة األولـى إذا كانـت مطابقـة    ى أو األعمال المشار إليها فى  لترخيص بالمبان ويصدر ا 

ألحكام هذا القانون واالشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيـذ            

بالكودات المصرية ومتفقة مع األصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات األمـان والسـالمة             

حية وأحكام اإلضاءة والتهوية واألفنية واشتراطات تأمين المبنـى وشـاغليه ضـد             والقواعد الص 

 .الحريقأخطار 

تلك االشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع       لهذا القانون    الالئحة التنفيذية وتبين  

 .حالة التوقف عنهى تنفيذ األعمال وأثناء التنفيذ وفى ف

 الفصل الثاني
 ـــــ

 مستندات الترخيص
 ـــــ

 )٤٠(مادة 
تلتزم الجهة اإلدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصالحية الموقع للبنـاء مـن الناحيـة               

  من الباب األول   ١٩المادة    أحكام وذلك بمراعاة  ،التخطيطية واالشتراطات البنائية الخاصة بالموقع    

 .من هذا القانون

المعتمد إلى الجهـة    ى  ندسويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب اله         

مـن يصـدر     ويكـون    ،اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات الالزمة        

 .بحقه في الترخيصمسئوالً عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة الترخيص باسمه 
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 الشأنى  مساس بحقوق ذو  ى  جميع األحوال ال يترتب على منح الترخيص أو تجديده أ         ى  وف

 .المتعلقة بالملكية

 وعـن أعمـال     ،مسئوالً عن اسـتيفاء المسـتندات     ى  ويكون المهندس أو المكتب الهندس    

 وعليه االلتزام عند مراجعة الرسومات وتعديالتها باالشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة            ،التصميم

ـ           ا وقـت   الخاصة بالموقع والكودات واألصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول به

المستندات الواجـب إرفاقهـا بطلـب       لهذا القانون    الالئحة التنفيذية وتبين  ،لتقدم بطلب الترخيص  ا

 .الترخيص

 

 

 الفصل الثالث
 ـــــ

 الترخيصى البت ف
 ـــــ

 )٤١(مادة  
 ،تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ى  يتولى المهندس أو المكتب الهندس    

 وعلى الجهة اإلدارية المختصة بشـئون التخطـيط         ، األعمال للترخيص  وإصدار شهادة بصالحية  

مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تـاريخ        ى  والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء ف       

 والتأكـد مـن اسـتيفاء       ،ورود شهادة صالحية األعمال من المهندس أو المكتب القائم باإلعـداد          

 .المستندات المطلوبة

 يكون المهنـدس    ،ية للمخالف عما يرتكب من مخالفات     عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائ   ومع  

مسئوالً عن سـالمة المسـتندات المرفقـة وأعمـال التصـميم ومطابقتهـا              ى  أو المكتب الهندس  

 .لالشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة

معايير وإجـراءات تحديـد المهندسـين والمكاتـب          القانونلهذا   الالئحة التنفيذية وتحدد  

 . وإجراءات إصدار الترخيص،الفقرة األولىى الهندسية المشار إليهما ف

 )٤٢(مادة 
يعتبر إنقضاء المدة المحددة إلصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى             

 مـع   ،التنفيـذ ى  ختص بعزمه على البدء ف    أو من يمثله قانونًا إعالن المحافظ الم      طالب الترخيص   

هذا القانون والئحتـه    ى  التزامه بمراعاة جميع األوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها ف        

ـ        للرسـومات والمسـتندات المرفقـة بطلـب        ى  التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندس

 .الترخيص

 )٤٣(مادة 
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االرتفـاع واالشـتراطات التخطيطيـة والبنائيـة        حاالت التعلية االلتزام بقواعد     ى  يشترط ف 

 وذلـك طبقًـا   ،للمبنى وأساساته بتحمل األعمال المطلوبةى السارية على أن يسمح الهيكل اإلنشائ 

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتحددها ى للضوابط الت

قتهـا  مسئوالً عن سالمة العقار وأعمال التعلية ومطاب      ى  ويكون المهندس أو المكتب الهندس    

 .لالشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية

 )٤٤(مادة 
ـ ى  بعد موافقة المجلـس الشـعب     المختص  يجوز بقرار مسبب من المحافظ       وقـف  ى  المحل

أو مراعـاة لظـروف     ى  المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قـوم        ى  فبالبناء  الترخيص  

ـ           ،العمران أو إعادة التخطيط    ى  على أال تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشـر القـرار ف

 .الوقائع المصرية

وللمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناء علـى اقتـراح المحـافظ              

 .زيد عن سنتين العتبارات يقدرها بما ال يالمختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى

 وعـدم   ،ئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار التـرخيص      وعلى الجهة اإلدارية المختصة بش    

إصدار بيان بصالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية الخاصة بالموقع            

يصدر بهـا   ى  المدن أو المناطق أو الشوارع الت     ى  إذا كانت األعمال المطلوب الترخيص بها تقع ف       

 .قرار الوقف

 الفصل الرابع
 ـــــ

  الترخيصرسوم
 ـــــ

 )٤٥(مادة 
 قرارا يحدد فيـه     ،بالمحافظةى  المحلى  موافقة المجلس الشعب  بعد  يصدر المحافظ المختص    

 ،إصـدار جنيه لكل رسم    ألف  الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما ال يجاوز           

 .)ثالثة في المائة (٪٣ويزاد هذا الحد األقصى سنويا بواقع 

مـن قيمـة األعمـال      ) اثنان من عشرة في المائة    ( ٪٠,٢رخيص تأمينًا   طالب الت يؤدي  و

المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات اإلزالة وتصحيح األعمال المخالفة      

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةوغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقًا لما تبينه 

 )٤٦(مادة 
جنيـه  مليون  تبلغ قيمتها   ى  التنفيذ لألعمال الت  ى  يص البناء أو البدء ف    ال يجوز إصدار ترخ   

أو التعليات أيا كانت قيمتها إال بعد أن يقدم طالب           طوابق فأكثر    ةأو المبنى المكون من أربع    فأكثر  

 .الترخيص وثيقة تأمين
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لمرة واحدة  ألف جنيهى ال تجاوز قيمتها مائتى التعلية التأعمال ويستثنى من الحكم المتقدم 

 .حدود االشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدةى ولطابق واحد وف

 الغيربتلحق  ى  وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن األضرار الت        ى  وتغط

 :ىوذلك بالنسبة لما يلى أو جزئى والمنشآت من تهدم كلى بسبب ما يحدث بالمبان

 .ل أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم مسئولية المهندس والمقاو- ١

 من ٦٥١المادة ى مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها ف - ٢

 .ىالقانون المدن

 يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيـذ        ،مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية    و

 . وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا ألحكام هذا القانون،وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك

ى مبلـغ مليـون   التي تلحق بالغير    ويكون الحد األقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة لألضرار         

 على أال تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن األضرار مبلغ            ،جنيه عن الحادث الواحد   

 .مائة ألف جنيه

بالقواعد اإلسكان  بباالتفاق مع الوزير المختص     التأمين  بص  ويصدر قرار من الوزير المخت    

يكون فيها للمؤمن حق الرجـوع      ى  المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه واألحوال الت       

 ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم بـه         ،على المسئول عن األضرار   

 ويحسب القسط علـى   ،المبنىمن قيمة   ) المائةى  ن عشرة ف  اثنان م  (٪٠,٢على أال يجاوز القسط     

يصدر بهـا   ى  أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والت          

 .التأمينبباالتفاق مع الوزير المختص اإلسكان بقرار من الوزير المختص 

 .التأمينب يعتمده الوزير المختصى طبقًا للنموذج الذالتأمين وتكون وثيقة 

 )٤٧(مادة 
وال لتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى ألى سبب من األسـباب بإيقـاف األعمـال                 ي

إال بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصالحية للمبنى ال يجوز رفـع               تستأنف  

 .الغطاء التأمينى

 الفصل الخامس
 ـــــ

 التزامات طالب الترخيص
 ـــــ

 )٤٨(ة ماد
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة إليواء السيارات يتناسب عددها والمسـاحة            

 وذلك وفقًا لالشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام       ، المبنى  الغرض من  الالزمة لها وتصميمها مع   

 للقواعـد   وفقاًو ،الشتراطات األمان للمنشآت متعددة األغراض    ى  الكود المصر ى  كود الجراجات ف  

 .لهذا القانون الالئحة التنفيذيةتبينها ى الت
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 )٤٩(مادة 
يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكـود             

تبينهـا  ى  ألسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد الت          ى  المصر

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذية

 

 ) ٥٠(مادة 
يلتزم طالب الترخيص بالعدد الالزم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفـاع المبنـى وعـدد                

 مـع االلتـزام     ، واشـتراطات التـأمين علـى الحـوادث        أدواره ووحداته والغرض من استعماله    

ألسس تصميم وشروط تنفيذ المصـاعد      ى  بالمواصفات واالشتراطات الفنية الواردة بالكود المصر     

 الالئحة التنفيذية لهـذا القـانون،       ه، وذلك كله وفقاً لما تحدد     ىالمبانى  لهيدروليكية ف الكهربائية وا 

التحاد المصري لمقـاولي    باعلى أن يتم التركيب من خالل إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة           

 .التشييد والبناء

 الفصل السادس
 ـــــ

 تنفيذ األعمال المرخص بها
 ـــــ

 )٥١(مادة 
 البناء أو األعمال المرخص بها وفقًا لألصول الفنية وطبقًـا للرسـومات             يجب أن يتم تنفيذ   

الرسـومات  ى  فى  تعديل أو تغيير جوهر   ى   وال يجوز إدخال أ    ،والمستندات الصادر بها الترخيص   

 . بهذا التعديل أو التغيير طبقًا لقواعد إصدار الترخيصترخيصالمعتمدة إال بعد الحصول على 

تقتضيها ظروف التنفيـذ بموافقـة المهنـدس أو         ى  ت البسيطة الت  شأن التعديال ى  فى  ويكتف

 وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة اإلدارية المختصـة          ،قام باإلعداد ى  الذى  المكتب الهندس 

 وذلـك   ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها         ،بشئون التخطيط والتنظيم  

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتبينها ى كله وفقًا للقواعد واإلجراءات الت

موقـع التنفيـذ لمطابقـة      ى  ويجب االحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة ف       

 .تنفيذها عليهاى يجرى األعمال الت

 ) ٥٢(مادة 
إذا لم يبدأ المرخص له البناء خالل سنة من تاريخ استالمه الترخيص وجب عليه استصدار           

دارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من           شهادة من الجهة اإل   

 .هذا التاريخ

 )٥٣(مادة 
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يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطـيط               

والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها قبـل البـدء                

تتم قبـل إخطـار الجهـة       ى   ويترتب على عدم اإلخطار إيقاف األعمال الت       ،عين على األقل  بأسبو

 . حتى تأذن الجهة اإلدارية باستئناف األعمالاإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

أو ى   يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقـاب        ،ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين     

 ويكـون المشـرف     ،باإلشراف على تنفيذ األعمال المرخص بها     ى  أو مدن ى  معمارى  مكتب هندس 

لهذا القانون  الالئحة التنفيذية وتحدد ،مسئوالً مسئولية كاملة عن اإلشراف على تنفيذ هذه األعمال

متعدد التخصصات تبعا   ى  أو مكتب هندس  ى  يلزم فيها االستعانة بأكثر من مهندس نقاب      ى  الحاالت الت 

 .ال المرخص بهالنوعية األعم

 فعليـه أن    ،عن التزامه باإلشـراف   ى  حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخل      ى  وف

يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة اإلدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن اإلشـراف                

أن يعهد إلى   هذه الحالة يلتزم المالك ب    ى   وف ،ىاإلخطار أسباب التخل  ى   ويوضح ف  ، على األقل  بشهر

 قبل حلـول    ،ذات التخصص باإلشراف على التنفيذ وإخطار الجهة اإلدارية بذلك        ى  فى  مهندس نقاب 

 فإذا لم يعهد المالك باإلشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم             ،موعد التوقف عن اإلشراف   

 بتعيين المهندس   الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف األعمال وال تستأنف إال          

 .المشرف

ة المختصة بشـئون    يوعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة اإلدار         

 على ،أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحهاى التخطيط والتنظيم كتابة بأ

جـراءات القانونيـة حيـال       اإل اتخاذأن تتولى الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم         

 .المخالفات

حال التوقف عن تنفيذ األعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين علـى               ى  وف

 .المرخص له أن يخطر الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةطبقًا لما تبينه كله وذلك 

 )٥٤(مادة 
 وحين انتهـاء    ،سنوية عن تقدم سير العمل    ربع   على التنفيذ بإعداد تقارير      يقوم المشرف 

 وموافاة الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقـارير           ،األعمال المرخص بها  

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةوذلك حتى إتمام البناء ووفقًا لما تبينه 

 ) ٥٥(مادة 
 يلتزم المالك بـأن     ،التشييد والبناء ى  لمقاولى  كام قانون االتحاد المصر   مع عدم اإلخالل بأح   

التشـييد والبنـاء بتنفيـذ      ى  لمقاولى  يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين األعضاء باالتحاد المصر       

ويقدم  ،ن ألف جنيه  يثالثمائة وخمس  تلك األعمال على  قيمة  متى زادت   األعمال موضوع الترخيص    
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 . المقاول للجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيمصورة من التعاقد مع

يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مـع        أقل من القيمة المذكورة     فإذا كانت قيمة األعمال     

 .أحد المقاولين إلى الجهة اإلدارية المذكورة

 .إيقاف األعمالالفقرتين السابقتين ويترتب على عدم االلتزام بحكم 

 

 ) ٥٦(مادة 
أن توضـع   أو الترميم أو التدعيم     يتعين عند البدء في البناء أو التعلية أو استكمال األعمال           

البيانات والمواصفات  لهذا القانون   الفتة في مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد الالئحة التنفيذية           

 .الواجب توافرها فيها

 وعن بقائهـا فـي مكانهـا        ويكون كل من المالك والمقاول مسئوالً عن وضع هذه الالفتة         

 .واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ

 )٥٧(مادة 
يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيـذ بالتضـامن فيمـا بينهمـا باتخـاذ           

المجاورة والبيئة ووقاية وسـالمة     ى  اإلجراءات واالحتياطات الالزمة للمحافظة على سالمة المبان      

باطن األرض وما يعلوها مـن أجهـزة        ى   والشوارع والممرات ومبان   الجيران والمارة والممتلكات  

تنفيذ األعمال المرخص بها وذلك طبقًـا لمـا تحـدده         ى  ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع ف     

 .هذا الشأنى من إجراءات فلهذا القانون  الالئحة التنفيذية

 الفصل السابع
 ـــــ

 التفتيش ومراقبة األعمال واإلجراءات
 ـــــ

 )٥٨(دة ما
على أعمال البناء بوزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية        ى  يختص جهاز التفتيش الفن   

بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات اإلداريـة المختصـة بشـئون               

 .جميع أنحاء الجمهوريةى التخطيط والتنظيم ف

ع المستندات والبيانات تحـت طلـب لجـان         وعلى الجهات اإلدارية المختصة أن تضع جمي      

يصدرها الجهاز ولجانـه    ى   وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الت     ،التفتيش المختصة من الجهاز   

 .المختصة

 )٥٩(مادة 
قرار مسبب من الجهة اإلدارية     يقاف   ويصدر باإل  ،ىتوقف األعمال المخالفة بالطريق اإلدار    

ى بالطريق اإلدار هذا القرار    ويعلن   ، بيانًا بهذه األعمال   المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن    



 جمهورية مصر العربية
 مجلس الشعب 

       ____ 

 -٢٦-

 ،إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيـذ              

 يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محـل            بشخصهفإذا تعذر إعالن أيهم     

 . اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيمإقامته المختار والمدون لدى الجهة

ويكون للجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل             

 كما يكون لها الـتحفظ علـى   ،أعمال بناء جديدة فيهاى منع االنتفاع باألجزاء المخالفة أو إقامة أ  

لفة ولمدة ال تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة         ارتكاب المخا ى  األدوات والمهمات المستخدمة ف   

 .العامة بخالف ذلك بشرط عدم اإلضرار بحقوق الغير حسن النية

مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا     ى  جميع األحوال تضع الجهة اإلدارية المختصة الفتة ف       ى  وف

المالـك والمقـاول     ويكـون    ،شـأنها ى  بها األعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات ف         

مكانها واضحة البيانات إلـى     ى  والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه الالفتة ف         

 .أن يتم تصحيح األعمال المخالفة أو إزالتها

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ إعالن            

علـى  إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر       تم  ى  بإزالة األعمال الت  األعمال قرارا مسببا    إيقاف  قرار  

مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المـارة أو الجيـران بمـا ال يخـالف االشـتراطات                   

 وذلك مع ، لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتبينها ى الحدود التى  التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك ف    

 .ويعلن القرار إلى ذوى الشأن، ية الجنائيةعدم اإلخالل بالمسئول

 )٦٠(مادة 
 :على نفقة المالك المخالفات اآلتيةى تزال بالطريق اإلدار

 .المبانى والمنشآت واألعمال التى تقام بدون ترخيص - ١

األعمال المخالفة لقيود االرتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلـس األعلـى              -٢

 . العمرانيةللتخطيط والتنمية

 . التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة باالشتراطات-٣

 .تخصص إليواء السياراتى  األعمال المخالفة لتوفير األماكن الت-٤

 .الخاضعة لقانون حماية اآلثارى  التعديات على األراض-٥

 .د للمدينة أو القريةالمعتمى تقام خارج الحيز العمرانى والمنشآت واألعمال التى  المبان-٦

ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد باألحكام واإلجراءات الخاصة بإيقـاف             

 .األعمال وال يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات

 )٦١(مادة 
 ،الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح األعمـال المخالفـة            ى  على ذو 

 ،تحددها الجهة اإلدارية المختصة بشـئون التخطـيط والتنظـيم         ى  المناسبة الت وذلك خالل المدة    

ويخطر ذوو الشأن بالقرار وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليـه مصـحوب بعلـم                
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 .الوصول

فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة اإلدارية المختصة بشئون              

 ، ويتحمل المخالف جميع النفقـات     ،التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به       التخطيط والتنظيم   

 .ىوتحصل منه بطريق الحجز اإلدار

حالة ارتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صالحية المبنى لإلشغال تلتزم الجهة اإلداريـة             ى  وف

المبنـى  ى  صحيحها أن تخل  سبيل تنفيذ قرار إزالة المخالفة أو ت      ى   ولها ف  ،باتخاذ اإلجراءات القانونية  

 .من شاغليه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائيةى بالطريق اإلدار

 يتم ذلـك    ، تنفيذ أعمال التصحيح إخالء المبنى مؤقتًا من كل أو بعض شاغليه           اقتضىوإذا  

تم ى   وبيانات العين الت   ،إخالء مبانيهم  مع تحرير محضر بأسماء من تم        ،ىاإلخالء بالطريق اإلدار  

 . حيازة المستأجر قانونًاى التصحيح فأعمال ستغرقها تى  وتعتبر العين خالل المدة الت،اإخالؤه

ويكون لمن تم إخالء العين التي كان يشغلها الحق في العودة إليهـا فـور انتهـاء أعمـال                   

 .التصحيح دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق اإلداري في حالة امتناعه

 إضـافة إلـى القيمـة       ،المخالفة تكاليف إزالة المخالفة أو تصحيحها     ى  تسبب ف ويتحمل الم 

  .تم إخالؤها والوحدات البديلة لحين االنتهاء من األعمالى اإليجارية للوحدات الت

 .اإلجراءات التنفيذية الالزمة لهذا القانون الالئحة التنفيذيةوتبين 

 الفصل الثامن
 ـــــ

 صالحية المبنى لإلشغال
 ـــــ
 )٦٢(مادة 

بعد إتمام تنفيذ األعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار             

شهادة صالحية المبنى لإلشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة             

 المختصـة بشـئون      وتودع هذه الشهادة بالجهة اإلدارية     ،وألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية    

التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشـرف للرسـومات المنفـذة فعليـا                

 .بالطبيعة

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صـالحية             

مدة سنة من تاريخ     ويلتزم المالك باإلبقاء عليها ل     ،مدخل العقار ى  مكان ظاهر ف  ى  المبنى لإلشغال ف  

 .صدور الشهادة

من وحـداتها   ى  وال يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أ           

لإلشغال بالجهة اإلدارية المختصة بشئون     ومرافقه  بخدماتها إال بعد إيداع شهادة صالحية المبنى        

 وتلتـزم الجهـة اإلداريـة       ،للمبنى وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل        ،التخطيط والتنظيم 

 وذلك كلـه    ،مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة      ى  بإصدار خطابات لتوصيل المرافق ف    
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 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةوفقًا لما تبينه 

 )٦٣(مادة 
إليـواء سـيارات    حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص            ى  ف

غير هـذا   ى   أو استخدامه ف   ، له أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص       ، العقار شاغلى

 اإلخالل باشتراطات تأمين المبنى وشـاغليه      المصعد أو    تشغيلحالة امتناعه عن    ى   أو ف  ،الغرض

 تتـولى الجهـة اإلداريـة       ، لشهادة صالحية المبنى لإلشغال    وذلك بالمخالفة  ،ضد أخطار الحريق  

ن التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصـى عليـه               المختصة بشئو 

 . خالل مدة ال تجاوز شهرا- حسب األحوال - بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه اًمصحوب

فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارا بتنفيذ ما امتنع عنه المالـك               

 باإلضافة إلى   ، ويتحمل المالك النفقات   ،من إجراءات لهذا القانون    الالئحة التنفيذية حدده  وفقًا لما ت  

 وتحصل النفقات والمصروفات اإلدارية بطريق الحجز       ،مصروفات إدارية ) عشرة في المائة  ( ٪١٠

 .ىاإلدار

 .لهذا القانون الالئحة التنفيذيةتحددها ى وذلك كله وفقًا لإلجراءات الت

 )٦٤(مادة 
شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحـديث بالمصـاعد ذات اإلجـراءات المقـررة     ى تبع ف ت

 لهـذا   الالئحة التنفيذيـة  تبينها  ى  إلصدار شهادة صالحية رخصة المبنى لإلشغال وفقًا للقواعد الت        

 .القانون

 )٦٥(مادة 
 إذا توقف البناء قبل استكماله وكان باإلمكان إشغال جزء منـه جـاز أن تصـدر شـهادة                 

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتحددها ى وذلك وفقًا للضوابط التى بصالحية المبنى لإلشغال الجزئ

استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صالحية          ى  وال يجوز للمالك البدء ف    

طـيط  إال بعد الحصول على موافقة الجهة اإلدارية المختصة بشـئون التخ          ى  المبنى لإلشغال الجزئ  

لهـذا   الالئحـة التنفيذيـة   تحددها  ى  والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد واإلجراءات الت       

 .هذا الشأنى فالقانون 
 )٦٦(مادة 
 :ىيقع باطالً كل تصرف يكون محله ما يأت

 . أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود االرتفاع المصرح به قانونًا-١

خص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص بـه            مكان مر ى   أ -٢

 .المكان

 وذلـك قبـل   ،من وحداتها لغير الغرض المـرخص بـه    ى  أو أ ى   تغيير استخدام المبان   -٣

 .الحصول على الموافقة الالزمة من الجهة المختصة
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لمختصـة   إال بعد الحصول على الموافقة الالزمة من الجهة ا         وال يجوز شهر هذا التصرف    

شأن وللنيابة العامة طلـب     ى   ويجوز لكل ذ   ،على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون       

 .الحكم ببطالن التصرف

 )٦٧(مادة 
يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القـانون علـى نمـوذج                 

 متضمنة رقم الترخيص والجهة الصـادر       يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية       

تركيـب  منها وعدد األدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السـيارات و            

عقد غير متضمن ى  وال يقبل شهر أ، لهذا القانونالالئحة التنفيذيةالمصاعد وغير ذلك مما تحدده   

 .لهذه البيانات

 الفصل التاسع
 ـــــ
 مصاعد صيانة وتشغيل ال
 ـــــ

 )٦٨(مادة 
ـ         ى  على المالك أو ذو    مجـال إنشـاء    ى  الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لهـا ف

وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال اإلصالح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقـد شـرطا لتشـغيل               

ـ      لهذا القانون    الالئحة التنفيذية المصعد وتبين    اد المنشـآت   إجراءات هذا التعاقد وتسـجيل اعتم

 .المشار إليها
 الباب الرابع
 ـــــ

 الحفاظ على الثروة العقارية
 ـــــ
 الفصل األول
 ـــــ

 تنظيم اتحاد الشاغلين
 ـــــ

 )٦٩(مادة 
والمجتمعـات   وحدات اإلدارة المحلية  ى  والمنشآت ف ى  أحكام هذا الفصل على المبان    ى  تسر

أحكام هذا  ى   وال تسر  ،قرار من الوزير المختص    يصدر بتحديدها ى  التى  العمرانية الجديدة والمبان  

 :التاليةى الفصل على المبان

 .المستغلة إداريا بالكامل لجهات حكوميةى المبان -

شأن المنشـآت الفندقيـة     ى   ف ١٩٧٣لسنة  ) ١(المنشآت الخاضعة ألحكام القانون رقم       -

 .والسياحية
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 .العاملين بهاى نوالمخصصة بأكملها لسكى المساكن المملوكة لشخص اعتبار -

 .تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حاالت الطوارئ والضرورةى المساكن الت -

 بشأن سـريان أحكـام      ١٩٩٦لسنة  ) ٤(العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم        -

عقود إيجارها  ى  انتهت أو تنته  ى  لم يسبق تأجيرها واألماكن الت    ى  على األماكن الت  ى  القانون المدن 

 .ون أن يكون ألحد حق البقاء فيهاد

 )٧٠(مادة 
على اتحادات مالك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع              

 .عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلينى  وذلك خالل اثن،أحكامه

ن يستمر العمل باللوائح     لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلي     الالئحة التنفيذية وإلى أن تصدر    

 .شأن اتحادات المالكى والقرارات المنظمة ف

 )٧١(مادة 
 .يصدر الوزير المختص قرارا بنظام اتحاد الشاغلين

 )٧٢(مادة 
 أو  ،ال يقل عدد وحداتها عن خمس وحـدات       ى  العقارات المبنية والت  ى  تنشأ اتحادات لشاغل  

 مملوكة أو بحق انتفـاع أو       ، أو غير سكنية   المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية       

 كما يجـوز إنشـاء      ،مؤجرة ألشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها           

ـ  ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجـاورة        ، أكثر من عقار    يضم اتحاد حالـة  ى  وف

اغلون ومالك هذا التجمع بإنشاء شركة      التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الش        

طبقًا لما تحـدده    كله   وذلك   ، لها االختصاصات المقررة التحاد الشاغلين     ،أو أكثر لإلدارة والصيانة   

 . الشأنهذاى من إجراءات فلهذا القانون  الالئحة التنفيذية

 من   خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر      وغيرها من الجهات المختصة   وعلى الوحدات المحلية    

ـ  ى   إخطار شاغل  ،ونظام اتحاد الشاغلين  لهذا القانون    الالئحة التنفيذية تاريخ صدور    ى العقارات الت

 أو  ،لم يتم إنشاء االتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين        ى  عليها أحكام هذا الباب والت    ى  تسر

و توفيق األوضاع وذلـك   ومتابعة القيام بإنشاء االتحادات أ ،توفيق أوضاع اتحادات المالك القائمة    

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةوفقًا لما تحدده 

  )٧٣(مادة 
حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد مالك العقار القائم وقت العمل بهـذا القـانون أو عـدم                 ى  ف

 تتولى الوحدة المحلية المختصة     ،تنطبق عليه أحكام هذا الفصل    ى  إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذ    

ظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة لإلدارة مكونة مـن رئـيس ونائـب وأمـين                 بالمحاف

الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية              

 .العقارى العمومية وانتخاب مجلس إدارة التحاد شاغل
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 )٧٤(مادة 
أن تنشـئ فيمـا بينهـا       ى  مجمع سكن ى  لين القائمة ف  يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغ    

المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات اإلدارية لواجباتها المحليـة وذلـك           ى  اتحادا للتنسيق ف  

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتحددها ى وفقًا للضوابط الت

 )٧٥(مادة 
مة العقار وأجزائه المشـتركة      الحفاظ على سال   أو ذوو الشأن بحسب األحوال     يتولى االتحاد 

وتـوفير الخـدمات    ى   وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمار        ،وملحقاته

االتحـاد  المقيـدة لـدى     ى  سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبـان       ى   وله ف  ،المطلوبة للعقار 

 . لهذا القانون التنفيذيةالالئحة وذلك كله طبقًا لما تحدده ،التشييد والبناءى لمقاولى المصر

 )٧٦(مادة 
تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد االتحادات وتحـديث البيانـات الخاصـة بعضـويتها            

 ويكتسب االتحاد الشخصية االعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحـدده           ،ومتابعة قيامها بالتزاماتها  

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذية

هذا السجل بما يرد    ى  ويؤشر ف .ادات الشاغلين بكل وحدة محلية    وينشأ سجل خاص لقيد اتح    

ى للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قـرارات االتحـاد وأ             

 الالئحة التنفيذية  مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده            ،شأن من شئونه  

 .لهذا القانون

 )٧٧(مادة 
سواء كان مالكًا أو صاحب حق      العقار  ى  ف عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة         يعد

سـواء كـان    ى  انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانون             

 كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولـو لـم   .شخصا طبيعيا أو اعتباريا   

ـ            ،ن الشاغلين يكن م  عضـوية  ى   فإذا تعدد مالك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه ف

 .العضويةى  وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه ف،االتحاد

مالك الوحـدة  يكون   ١٩٩٦ لسنة   ٤تخضع بعض وحداتها للقانون رقم      ى  العقارات الت ى  وف

اد الشاغلين وكافة االلتزامات األخرى المقررة وفقًا لهذا ويلتزم بأداء اشتراك اتحهو عضو االتحاد 

 .القانون

 )٧٨(مادة 
  من رئيس االتحاد وأمـين للصـندوق       تشكيل مجلس إدارة االتحاد   تتولى الجمعية العمومية    

الالئحـة  حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقًا لما تحـدده              ى  وف ،وعضو

 .نلهذا القانو التنفيذية

 )٧٩(مادة 
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 فإذا تعدد المالك فعليهم اختيار رئيس االتحاد من         ،يكون مالك وحدات العقار رئيس االتحاد     

 .بينهم

فإذا رفض المالك أو المالك رئاسة االتحاد انتخبت الجمعية العمومية التحاد الشاغلين رئيسا 

 العمومية تعيين الـرئيس      فإذا تعذر على الجمعية    ،لالتحاد من بين أعضاء االتحاد من غير المالك       

أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين               

وقت تراه ـ رئيسـا   ى أى  وللجمعية العمومية لالتحاد أن تعين ـ ف ،من تراه من غير الشاغلين

 .مختصةلالتحاد بدالً من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية ال

 )٨٠(مادة 
مع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية لالتحـاد بانتخـاب وعـزل               

تحقق أهداف االتحاد   ى   جميع القرارات الت   واتخاذ ،وأعضاء مجلس إدارة االتحاد   الرئيس المنتخب   

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتحددها ى وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات الت

 وفقًا لما   ،يلتزم بها الشاغلون  ى  كما تختص الجمعية العمومية بتحديد االلتزامات المالية الت       

 .هذا الشأنى فلهذا القانون  الالئحة التنفيذيةتحدده 

 )٨١(مادة 
كل مرة على األقل تشكل الجمعية العمومية التحاد الشاغلين من كافة أعضاء االتحاد وتنعقد 

أو  ،األعضاء على األقل  ربع   موقعة من    بدعوة جلس إدارة االتحاد أو   سنة أو بناء على طلب من م      

 .ضرورة لذلكرأت بناء على طلب من الجهة المختصة إذا 

مل تويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها فإن لم يك           

اها خمسة عشر يوما مـن      العدد أجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقص           

 .تاريخ االجتماع األول، ويكون االنعقاد في هذه الحالة صحيحا بحضور أي عدد من األعضاء

وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد االشتراكات وااللتزامات األخرى بموافقـة أغلبيـة             

 .أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين

 .مالية صوت معدود في المداوالتوال يكون لمن تخلف عن سداد االلتزامات ال

 .ءات دعوة أعضاء الجمعية العموميةإجرالهذا القانون  الالئحة التنفيذيةوتحدد 

  .وتكون قرارات الجمعية العمومية التحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء االتحاد

 )٨٢(مادة 
 شـاغل لـه أو      على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصا اعتباريا أو مالكًا للعقار غير           

 .العضويةى اغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس االتحاد باسم من يختاره لتمثيله فش

العقـار  ى  أو لمالك ف  ى  عضو ولو كان ممثالً لشخص اعتبار     ى  جميع األحوال يجوز أل   ى  وف

 ،العموميةحضور اجتماعات الجمعية    ى  فمن يراه   أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه         

 .لهذا القانون الالئحة التنفيذيةوذلك وفقًا لما تحدده 
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ـ   ى  حالة التصرف ف  ى  وعلى كل عضو بالجمعية العمومية التحاد الشاغلين ف        ى الوحـدة الت

 .يشغلها سواء بالبيع أو اإليجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس االتحاد كتابة بهذا التصرف

 . ما على الوحدة من التزاماتوال تقبل عضوية العضو الجديد إال بعد سداد

 )٨٣(مادة 
العقار أن يخطر رئيس االتحاد بمحل إقامته       ى  ال يقيم ف  ى  على عضو الجمعية العمومية الذ    

طبقًا للقواعد العامة ولما تبينـه       وإال صح إعالنه     ،يطرأ عليه ى   وبالتغيير الذ  ،أو بموطنه المختار  

 .لهذا القانون الالئحة التنفيذية

 )٨٤(مادة 
ه الدعوة لحضور الجمعية العمومية لالتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعـد المحـدد              توج

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةلالجتماع بخمسة عشر يوما على األقل وتتم الدعوة وفقًا لما تحدده 

 )٨٥(مادة 
ميـع  تقررها الجمعية العموميـة علـى ج      ى  تتكون موارد االتحاد من االلتزامات المالية الت      

يتلقاها االتحاد من األعضاء أو     ى   أو التبرعات الت   ، أو عائد ناتج استثمار موارد االتحاد      ،الشاغلين

 .هذا الشأنى تتخذ فى اإلجراءات التلهذا القانون  الالئحة التنفيذية وتحدد ، غيرهممن

ـ  ،تقررها الجمعية العمومية  ى  ويتولى أمين الصندوق تحصيل االلتزامات المالية الت       داد  وإع

 على الجمعية العمومية وذلك كله طبقًا لما تحدده         وعرضهماى  التقديرية والحساب الختام  وازنة  الم

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذية

 )٨٦(مادة 
 ويتولى رئيس المجلس الدعوة     ،يتولى مجلس إدارة االتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية       

ـ      كما   ،إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية     السـجالت الخاصـة    ى  يباشر إجراءات قيد االتحاد ف

 وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل علـى البيانـات              ،بالوحدة المحلية المختصة  

أمـام القضـاء والجهـات       وتمثيلـه  ، ويتولى إدارة وتصريف شئون االتحاد     ،الخاصة بالعضوية 

 .ذلكى  ولمجلس اإلدارة أن ينيب غيره ف،الحكومية

ى  اختصاصات رئيس االتحاد ف    أو أمين الصندوق  تولى نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد       وي

 .حالة غيابه

 ) ٨٧(مادة 
تحددها الجمعيـة العموميـة حـق       ى  سبيل تحصيل االلتزامات المالية الت    ى   لالتحاد ف  يكون

عقـار  األرض واألجزاء المشتركة لل   ى  االمتياز على الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة ف         

 من يوم   االمتياز وتحسب مرتبة هذا     ،وما بها أو على منقوالت شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها           

قيد حق االمتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضـرائب أو                ى  قيده كما يعف  

 .المصروفات



 جمهورية مصر العربية
 مجلس الشعب 

       ____ 

 -٣٤-

 بالتزاماته الماليـة  لم يفى ولرئيس االتحاد أو نائبه بحسب األحوال بعد تكليف الشاغل الذ  

األمور الوقتية المختص أمـرا بـاألداء وتكـون العقـارات والمنقـوالت             ى  أن يستصدر من قاض   

 .المشمولة بحق االمتياز ضامنة لتنفيذ األمر أو الحكم

جميع األحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض االشتراكات أو االلتزامات والنفقات             ى  وف

 . عدم سداد األجرة من آثار قانونيةالمشار إليها ما يترتب على

 )٨٨(مادة 
ى يشغلها ولسائر األجزاء المفرزة التى يلتزم الشاغل بإجراء اإلصالحات الداخلية للوحدة الت

يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها اإلضرار بأحد من الشـاغلين أو إلحـاق أذى                  

 بعـد تكليـف     -ت المذكورة جاز لرئيس االتحاد       وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ اإلصالحا      ،بالمبنى

 أن يستصـدر مـن      -الشاغل باإلصالح بكتاب مسجل بعلم الوصول خالل سبعة أيام على األقـل             

 لتنفيذبدخول الوحدة   المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنًَا      ى  المختص باألمور المستعجلة ف   ى  القاض

 .اإلصالحات على نفقة الشاغل

 )٨٩(مادة 
الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل االتحاد بذات الحقوق والواجبـات             يلتزم  

 .ذمة السلفى ترتبت فى هذا القانون والتى المقررة ف
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 الفصل الثاني
 ـــــ

 شأن صيانة وترميم العقارات المبنيةى ف
 وهدم المنشآت اآليلة للسقوط

 ـــــ
 )٩٠(مادة 

 تتولى الجهة اإلدارية ،المشار إليه ٢٠٠٦ لسنة ١٤٤ م  رقمع عدم اإلخالل بأحكام القانون

كل وحـدة محليـة تشـكل مـن         ى  المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خالل لجنة أو أكثر ف         

 ،والمنشـآت ى  مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحـص المبـان            

سواء بالصيانة أو التـرميم أو التـدعيم        وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على األرواح واألموال         

الالئحـة  طبقًا لما توضحه    ى  أو الكل ى  لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئ        

 .هذا الشأنى من إجراءات فلهذا القانون  التنفيذية

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة اإلدارية المختصة بشـئون التخطـيط والتنظـيم لتصـدر      

 وما إذا كانت تسـتوجب إخـالء   ،ذلك متضمنة المدة الالزمة لتنفيذ األعمال المطلوبة    ى  قراراتها ف 

تعتمد القـرارات مـن المحـافظ       ى  أو الكل ى  الهدم الجزئ ى  حالتى   وف ،المبنى مؤقتًا جزئيا أو كليا    

 .المختص أو من ينيبه خالل أسبوع على األكثر من تاريخ استالم تقارير اللجنة

قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية      لهذا القانون    نفيذيةالالئحة الت وتحدد  

 ، وكـذا كيفيـة تشـكيل اللجـان        ،الفقرة األولى ى  والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها ف     

تعتبـر مـن    ى   كما تبين الالئحة األعمال الت     ،مزاولة أعمالها ى  تتبع ف ى  والقواعد واإلجراءات الت  

 .تطبيق أحكام هذا القانونى فى أو الكلى الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئأعمال الصيانة أو 

 )٩١(مادة 
 ،العقارى  الشأن من المالك وشاغل   ى  إلى ذو   السابقة المادةى  ف تعلن القرارات المشار اليها   

 وأصحاب الحقـوق واتحـادات      ،١٩٩٦ لسنة   ٤رقم  وإلى مالك العقارات المؤجرة طبقًا للقانون       

 إلى  ا وتعاد صورة منه   ،ىالمنصوص عليها بالفصل األول من هذا الباب بالطريق اإلدار        الشاغلين  

 فإذا تعذر إعالن أي منهم يتم اإلعالن بإيـداع          ،الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم     

دائرتهـا  ى  مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع ف         ى   ف اتنسخة من القرار  

جميـع األحـوال    ى   وف ، ويخطر ذوو الشأن بذلك اإليداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول          ،رالعقا

 .مكان ظاهر بواجهة العقارى تلصق نسخة من القرار ف

 )٩٢(مادة 
تصدرها اللجنة المشـار    ى  الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات الت       ى  يجوز لذو 

قانون وذلك خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ إخطـارهم       وفقًا ألحكام هذا ال    ،)٩٠(إليها بالمادة   

 . ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،بهذه القرارات

وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحليـة المختصـة بشـئون التخطـيط               
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 :والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من

دائرتها العقار يندب وفقًا لقـانون      ى  يقع ف ى  بتدائية الت قاض بدرجة رئيس بالمحكمة اال     -١

 : وعضوية كل من،السلطة القضائية رئيسا

 .مدير مديرية اإلسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه -٢

 .اعامال تقل خبرته عن خمسة عشر ى مدنى  مهندس استشار-٣

ملين بالجهـة   الهندسة المدنية من غيـر العـا      ى   من المهندسين المتخصصين ف    اثنين -٤

اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المخـتص لمـدة             

 .مرة واحدةسنتين قابلة للتجديد 

ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثالثة على األقل من أعضائها من بينهم اثنان من              

منه ى  يرجح الجانب الذ  ى   وعند التساو  ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين     ،المهندسين

 .رئيس اللجنة

الشأن خالل ثالثين يوما من     ى   وإبالغ ذو  ،التظلمات المقدمة إليها  ى  وعلى اللجنة أن تبت ف    

 ،يتم بها اإلخطـار   ى  القواعد واإلجراءات الت  لهذا القانون    الالئحة التنفيذية  وتبين   ،تاريخ تقديمها 

لشأن واتحاد الشاغلين والجهـة اإلداريـة المختصـة بشـئون         اى  وكيفية إعالن قراراتها إلى ذو    

 . وتعتبر قرارات اللجنة نهائية،التخطيط والتنظيم

 )٩٣(مادة 
أو اتحـاد   الشـاغلين    أو يجب على المالك     ،مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بهذا القانون      

أن المنشأة اآليلة للسقوط شى فى الشاغلين بحسب األحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائ

 .المدة المحددة لتنفيذهى  وذلك ف،والترميم والصيانة وفقًا ألحكام هذا القانون

 أو  الشاغلين أوحالة امتناع المالك    ى  وللجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ف      

ة لـذلك أن تقـوم      المدة المحدد ى  فى  اتحاد الشاغلين بحسب األحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائ        

 وتحصل قيمة التكاليف وجميع     ،بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن        

 .ىالنفقات بطريق الحجز اإلدار

حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالـك والجهـة اإلداريـة               ى  فو

يحصل على إذن من القضاء المستعجل      أن  ى  المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائ        

، وأن يسـتوفى مـا      األعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك        ى  أن يجر ى  ف

 .أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه

 

 )٩٤(مادة 
إخالء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر ى إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئ       

 وتقوم الجهة اإلدارية المختصة بشئون      ،بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم     ىمحضر إدار 
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 فإذا لم يتم اإلخالء بعد انقضائها جاز        ،تحددهاى  المدة الت ى  التخطيط والتنظيم بإخطارهم باإلخالء ف    

ون العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها د       ى  البناء الحق ف  ى   ولشاغل ،ىتنفيذه بالطريق اإلدار  

 .حالة امتناع المالكى فى  ويتم ذلك بالطريق اإلدار،الحاجة إلى موافقة المالك

ى ويعفى الشاغل من سداد األجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة اإلخالء الت             

 .الهدم الجزئى  أوةصيانال أواستلزمتها أعمال الترميم 

 ،ارية المختصة بشئون التخطيط والتنظـيم     وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من الجهة اإلد         

 .حيازة الشاغل قانونًاى  فالمدةوتعتبر العين خالل هذه 

 )٩٥(مادة 
ـ       ى   قرار نهائ  ي صدر تالالعين  ى  على شاغل  المـدة  ى  بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخالئها ف

 التخطـيط    فإذا امتنعوا عن اإلخالء كان للجهة اإلداريـة المختصـة بشـئون            ،القرارى  المحددة ف 

 .إجراءاتى وعلى نفقتهم دون أى  بالطريق اإلدارإخالؤهاوالتنظيم 

 )٩٦(مادة 
أحوال الخطر الداهم بـإخالء     ى  تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ف       

واتخاذ ما تراه الزما    ى  المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق اإلدار      ى   وكذلك المبان  ،العقار

هـذه الحالـة    ى   فيكون لها ف   ،حالة تهديد البناء باالنهيار العاجل    ى  الحتياطات والتدابير إال ف   من ا 

 .إخالئه فوراى الحق ف

ى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاض           ى  كما يكون لها ف   

 .دائرتها العقارى األمور المستعجلة بالمحكمة الكائن ف

 )٩٧(مادة 
السكنية وتوفير  ى   صندوق يتولى اإلقراض بدون فوائد ألعمال الصيانة والترميم للمبان         ينشأ

 : ويكون من بين موارده،مساكن بديلة للمساكن اآليلة للسقوط يتمتع بالشخصية االعتبارية العامة

 من )خمسة في األلف (٪٠,٥ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما ال يقل عن  -١

 .الستثمارية للدولةالموازنة ا

 .والتبرعات وعوائد استثمار أموالهالهبات -٢

 .راض منه قرار من رئيس الجمهوريةويصدر بنظام الصندوق وبقواعد االقت
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 الباب الخامس
 ـــــ
 العقوبات
 ـــــ

 )٩٨(مادة 
 يعاقـب   ،قانون آخـر  ى  عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أ       بأية  مع عدم اإلخالل    

 .المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منهاى فعال المبينة فعلى األ

 )٩٩(مادة  
 أو ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيهى  والغرامة التيعاقب بالحبس

 ١٨، ١٧(المواد ى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى  كل من أخل بأ،بإحدى هاتين العقوبتين

 الفقـرتين   ١١٣،  ٩٦ ، فقرة ثالثـة   ٦٢ ،٤٤ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٢ ،)ج(ة   فقر ٢٩ ،"فقرة ثانية "

 وتتعـدد  ، ويجوز الحكم فضالً عن ذلك بـالعزل مـن الوظيفـة      ،من هذا القانون  ) الثالثة والرابعة 

 .العقوبات بتعدد المخالفات

 )١٠٠(مادة 
مـن هـذا القـانون، بـالحبس        ) ١٨(يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة األولى من المادة          

 خمسمائة ألف جنيه أو بإحـدى هـاتين         علىوبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه، وال تزيد           

 .العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات

ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألـف                 

 .من هذا القانون) ١٨(جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

وغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيـه        ستة شهور   ال تقل عن    مدة  الحبس  وتكون العقوبة   

وقعت الجريمة المنصوص عليها في إحدى الفقرتين السـابقتين         وال تزيد على مائة ألف جنيه إذا        

 .عن تقاسيم وهميةإستخدام أوراق مزورة أو باإلعالن عن طريق التحايل أو 

 )١٠١(مادة 
من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسـين ألـف         ) ٢١(مادة  يعاقب كل من خالف أحكام ال     

 وذلك فضالً عن الحكم بإزالة أو تصحيح األعمال المخالفـة           ،ألف جنيه ى  جنيه وال تزيد على مائت    

 .على نفقة المخالف

 )١٠٢(مادة 
ـ    ال تقل ى   الت أو الغرامة مدة ال تزيد على خمس سنوات        يعاقب بالحبس  قيمـة  ى   عـن مثل

 كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمـال أو           ،أمثال هذه القيمة  ز ثالثة   األعمال المخالفة وال تجاو   

توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة اإلدارية           

 .المختصة
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 .نية من قانون اإلصداركما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثا

ـ       ،الفقرة األولى ى  ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها ف      قيمـة  ى   وبغرامة ال تقل عـن مثل

 كل من قام باستئناف أعمـال سـبق وقفهـا           ، ال يجاوز خمسمائة ألف جنيه     بمااألعمال المخالفة   

 .على الرغم من إعالنه بذلكى بالطريق اإلدار

 باألحكام  - حسب األحوال    -مهندسين أو اتحاد المقاولين     جميع األحوال تخطر نقابة ال    ى  وف

 .تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا ألحكام هذا القانون التخاذ ما يلزم بشأنهمى الت

 )١٠٣(مادة 
القائم بأعمال االعتمـاد علـى      ى   المكتب الهندس  الشخص المسئول في  أو  يعاقب المهندس   

 وغرامة ال تقل    ، من هذا القانون بالحبس    ) فقرة أولى  ٦٢ ،٤٦ ،٤٣ ،٤١(مخالفته ألحكام المواد    

عشـرة فـي    ( ٪١٠من قيمة األعمال المرخص بها وال تزيد علـى          ) خمسة في المائة  ( ٪٥عن  

أو بإحدى هـاتين العقـوبتين،       ،ألف جنيه خمسين  من قيمة هذه األعمال وذلك بحد أدنى        ) المائة

 وتتعدد العقوبـات بتعـدد   ،لفة على نفقة المخالف ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح األعمال المخا     

 .المخالفات

 الغرامـة  مثلـى  خمس سـنوات، و ال تزيد علىمدة حالة العود تكون العقوبة الحبس    ى  وف

ـ    ى   وف ،الفقرة األولى ى  المشار إليها ف   المحكمـة بشـطب المهنـدس      ى  حالة تكرار المخالفة تقض

سجالت أحد العاملين لديه من      ة لصالحه أو من   ارتكبت المخالف ى  الذى  المخالف أو المكتب الهندس   

 .نقابة المهندسين

 )١٠٤(مادة 
قيمة األعمال المخالفة   ى   وبغرامة ال تقل عن مثل     ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر       

 ألف جنيه وال تجاوز ثالثة أمثال قيمة األعمـال المخالفـة أو بإحـدى هـاتين                 خمسينبحد أدنى   

تصميم أعمال البناء   ى   أعماالً دون مراعاة األصول الفنية المقررة قانونًا ف         كل من أقام   ،العقوبتين

متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو        ى  أو تنفيذها أو اإلشراف على التنفيذ أو ف       

استخدام مواد البناء أو استخدام مـواد       ى  منح الترخيص على أساسها أو الغش ف      ى  المستندات الت 

 فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيالً             ،بقة للمواصفات المقررة  غير مطا 

قيمة األعمال  ى  وغرامة ال تقل عن مثل    الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر،        للسقوط كانت العقوبة    

وفـاة شـخص أو     فإذا نشأ عن الفعل      . ثالثة أمثال قيمة األعمال المخالفة     علىالمخالفة وال تزيد    

لكـل مـنهم أو إذا    ، نشأت عنها عاهة مسـتديمة ةبإصاب أو إصابة أكثر من ثالثة أشخاص      ،أكثر

ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو أستعمال محرر مزور ارتباطاً ال يقبل التجزئة كانت العقوبـة                

الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن مثلي قيمة األعمـال                   

لفة وال تزيد على ثالثة أمثال قيمة األعمال المخالفة، وذلك دون اإلخالل بأية عقوبـة أشـد                 المخا

 .ينص عليها قانون آخر
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ويحكم فضالً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقـاول               

ة ال تزيـد     وذلك لمد  – بحسب األحوال    –من سجالت نقابة المهندسين أو سجالت اتحاد المقاولين         

على سنتين ، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة ال تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيـدة للحريـة                   

 .المحكوم بها عليه

وفي جميع األحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار علـى نفقـة               

 .المحكوم عليه

 )١٠٥(مادة  
 الغرامة  من هذا القانون بالحبس أو     )٥٠ ،٤٩(ى  يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم      

جميع األحـوال يحكـم     ى   وف ،ألف جنيه على خمسين   ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد         ى  الت

 ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثـر أو          فإذا .بتصحيح األعمال المخالفة على نفقة المخالف     

 الحبستكون العقوبة   لكل منهم    يمةنشأت عنها عاهة مستد   ة  بإصابإصابة أكثر من ثالثة أشخاص      

 فضالً عن الغرامة بحـديها األدنـى واألقصـى          ، عشر سنوات  ال تزيد على  تقل عن سنة و   مدة ال   

 .المذكورين

 )١٠٦(مادة 
ال جنيه و ى  ال تقل عن مائت   من هذا القانون بغرامة     ) ٥٤(مادة   أحكام ال  يخالفيعاقب كل من    

 .د المخالفات وتتعدد العقوبة بتعد،تزيد على ألف جنيه

 مـن هـذا     ) فقرة ثانيـة   ٦٢ ، فقرة ثالثة  ٥٩ ،٥٦( المواديخالف أحكام    كما يعاقب كل من   

 . تتعدد بعدد أيام المخالفةمائة جنيهالقانون بغرامة يومية 

 )١٠٧(مادة  
عن المخالفة  قيمة األعمال   ى  من إجمال ) واحد في المائة  ( ٪١يعاقب المخالف بغرامة تعادل     

 المختصة من إزالة أو     من الجهة ى  ه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائ         كل يوم يمتنع في   

تحددها الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط      ى  د انتهاء المدة الت   عوذلك ب ،تصحيح أو استكمال  

 .والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار

مـن  ى  ا قضى به الحكم أو القرار النهائ      ويكون الخلف العام أو الخاص مسئوالً عن تنفيذ م        

 وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعالنه بالحكم أو القرار إعالنًا ،إزالة أو تصحيح أو استكمال

 .هذه المادةى شأنه األحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى  ويطبق ف،قانونيا

 وذلك عـن كـل يـوم        ،مال الموقوفة حالة استئناف األع  ى  أحكام هذه الغرامة ف   ى  كما تسر 

 .الشأن بقرار اإليقافى إلعالن ذوى اعتبارا من اليوم التال

 )١٠٨(مادة 
الخامسة مـن قـانون     ادتين  من أحكام الم  ى  حالة مخالفة أ  ى   ف أو ذوو الشأن  يعاقب المالك   

ـ  ، من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة           )٦٨(اإلصدار و  الً عـن    فض
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 .حتى إزالة أسباب المخالفةى إيقاف تشغيل المصعد بالطريق اإلدار

 )١٠٩(مادة 
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو االلتزامات المالية المقـررة بغرامـة               

شهرية ال تقل عن عشرة جنيهات وال تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضالً عن 

 . بأدائه االلتزامات المالية المقررةذلك بإلزامه

 )١١٠(مادة 
 وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجـاوز خمسـة            ، سنة علىيعاقب بالحبس مدة ال تزيد      

 من هـذا    )٩٥ ،٩٣( كل من يخالف أيا من أحكام المادتين          أو بإحدى هاتين العقوبتين    آالف جنيه 

 إذا  الغرامة المشار إليها آنفًـا    ومثلي  أشهر  مدة ال تقل عن ستة       وتكون العقوبة الحبس     ،القانون

 .سقوط المبنىى أو الجزئى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى ترتب على عدم تنفيذ ذو

 أحكام عامة
 ـــــ

 )١١١(مادة  
تصدرها الجهة اإلداريـة المختصـة بشـئون        ى  الشأن التظلم من القرارات الت    ى  يجوز لذ 

ذا القانون وذلك خالل ثالثين يوما مـن تـاريخ إخطـاره بهـذه              التخطيط والتنظيم وفقًا ألحكام ه    

برئاسة قاض بدرجـة     لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة        التظلم وتختص بنظر    ،القرارات

 اثنين   وتضم ،رئيس بالمحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية          

 واثنين من المهندسين من غير العاملين       ،لمدة سنتين المختص  ى  لمحلاى  يختارهما المجلس الشعب  

أو ى   مهندس معمـار   أحدهمابالجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية         

 المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة       يختارهماى   واآلخر مهندس مدن   ،ىمهندس تخطيط عمران  

 .للتجديد

 ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ،نة قرار من المحافظ المختص  ويصدر بتشكيل اللج  

 وتصدر قراراتها بأغلبيـة أصـوات       ،وثالثة على األقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين        

 .منه رئيس اللجنةى يرجح الجانب الذى  وعند التساو،الحاضرين

 ويعتبـر   ،وما من تاريخ تقديمه   التظلم المقدم إليها خالل ثالثين ي     ى  وعلى اللجنة أن تبت ف    

 .التظلم بمثابة رفضهى انقضاء هذه المدة دون صدور قرار ف

ـ      ى  القواعد واإلجراءات الت  لهذا القانون    الالئحة التنفيذية وتبين   ى تسير عليهـا اللجنـة ف

الشأن والجهـة اإلداريـة المختصـة بشـئون         ى   وكيفية إعالن قراراتها إلى كل من ذو       ،أعمالها

 .تنظيمالتخطيط وال

 )١١٢(مادة 
 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعـة       ١٩٩٠ لسنة   ١٠مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم       
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ـ              األجـزاء  ى  العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية ف

مـن ذلـك     ويسـتثنى    ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادالً       ،البارزة عن خطوط التنظيم   

 .أعمال التدعيم إلزالة الخلل وكذلك أعمال البياض

حالة إعادة تخطيط المنطقـة جـاز للوحـدة         ى  وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو ف       

المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم 

 وذلـك   ،لقيام باألعمال المرخص بها أو لـم يشـرع        اى  الجديد سواء كان المرخص له قد شرع ف       

 .بشرط تعويضه تعويضا عادالً

 )١١٣(مادة 
 ،ىالضـبط القضـائ   ى  صفة مأمور على أعمال البناء    ى  يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفن    

 .ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص باإلسكان

 باإلدارة المختصة بشئون التخطـيط والتنظـيم بالوحـدات          كما يكون للمهندسين العاملين   

ى مأمورالمحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع المحافظ المختص صفة              

دوائر اختصاصهم بالمخالفـة ألحكـام هـذا        ى  تقع ف ى  وذلك بالنسبة للجرائم الت   ى  الضبط القضائ 

 ، وإثبات ما يقع بها مـن مخالفـات        ،مواقع األعمال  ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول        ،القانون

 .شأنهاى واتخاذ اإلجراءات المقررة ف

الفقرة السابقة التنبيه كتابـة علـى المـرخص إلـيهم           ى  وعلى األشخاص المشار إليهم ف    

 .هذه األعمال من إخالل بشروط الترخيصى والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث ف

االشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيـذ       كما يكون عليهم متابعة تنفيذ      

 واتخـاذ اإلجـراءات     ،األعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريـق         

 ومتابعة تنفيذ القرارات واألحكـام النهائيـة        ،هذا القانون والئحته التنفيذية   ى  المنصوص عليها ف  

سبيل ى  عقبات ف ى   وإبالغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأ      ،شأن األعمال المخالفة  ى  الصادرة ف 

 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةتبينها ى تنفيذها وذلك طبقًا للقواعد واإلجراءات الت
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 )١١٤(مادة 
الطعون علـى جميـع القـرارات       ى   بالفصل ف  دون غيرها ى  القضاء اإلدار تختص محكمة   

األحكام الصادرة منها ى   وإشكاالت التنفيذ ف   ،حكام هذا القانون   تطبيقًا أل  الجهة اإلدارية الصادرة من   

 وتلتـزم الجهـة اإلداريـة       ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة        ،هذا الشأن ى  ف

 وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مـا لـم              ،أول جلسة ى  بتقديم المستندات ف  

 .تأمر المحكمة بذلك


