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 مالح�ات وشرو� عامة :
هي مقاسم س�ن�ة صرفة و��قى ال�ابق األرضي أبهاء وخدمة ال  ( SA-TC-TA-B-H )المقاسم ذات الرموز -

 �سمح ف�ها �االست�دام التجار� وتبنى وفق جدول الرموز والمص�لحات ومنهاج البناء.
دول الرموز و المص�لحات و هي مقاسم س�ن�ة تجار�ة م�تل�ة و تبنى وفق ج( M-T-S )المقاسم ذات الرموز -

 منهاج البناء.
ت�قى الوجائب في جم�ع مقاسم المصور ملك�ة مشتر�ة ب�ن جم�ع أقسام البناء و تكون مقرونة �حق النور  -

واإل�اللة والهواء دون البناء عل�ها، و ��لف شاغلو األبن�ة برعایتها وص�انتها �استثناء المقاسم االستثمار�ة و 
الس�ن�ة التجار�ة الم�تل�ة ح�ث ت�قى الوجائب ملك�ة مشتر�ة، و تكون مقرونة �حق النور  التجار�ة و المقاسم

واإل�اللة والهواء دون البناء عل�ها لجم�ع أقسام البناء، و تكون مقرونة �حق االرتفاق �االست�دام لألقسام التي تت�ع 
 لها م�اشرة وفق المصور التن��مي المصدق و مصورات الترخ�ص.

حدود الداخل�ة للمقاسم الس�ن�ة ضمن الوجائب المشتر�ة والمحددة �ال�� المنق� بدون إنشاء تصو�نة ت�قى ال -
مب�ن على المصور و ال  ب�ن �ل مجموعة من المقاسم وفق ما هو والفراغ التعا�شيحفا�ًا على الحدائق المشتر�ة 

و الفتح أو اإلنارة أو اإل�اللة على هذا الفراغ �سمح للفعال�ات التجار�ة في المقاسم الس�ن�ة الم�تل�ة �االستفادة أ
 التعا�شي نهائ�ًا.

�سمح للمقاسم التجار�ة واالستثمار�ة والم�تل�ة إشادة تصو�نة الوجائب األمام�ة واالستفادة منها حسب فعال�ات  -
صرًا �ارتفاع الفعال�ات التجار�ة ح ثابتة، و�حدد ارتفاع التصو�نة فيوو�ائف االست�دام دون وضع أ�ة إنشاءات 

 ) سم و�ستثنى من ذلك واجهات المقاسم التي لها ار�اد. 40الیز�د عن ( 
تحدد شرو� إنشاء التصو�نة في ���ة المقاسم على حدود الوجائب األمام�ة وال�ارج�ة الم�لة على األمالك العامة  -

ت الم�سي أو المعدن المغلفن اإلسمن / م و�ح�ث تكون من قسم�ن: القسم األول تصو�نة حجر�ة أو من 2�ارتفاع / 
   تز��ني.��ون ن�اتي / سم، أما القسم الثاني  40�ارتفاع ال یز�د عن / 

) م عن منسوب  0.25�فرض ارتفاع سقف القبو في المقاسم الس�ن�ة والم�تل�ة والتجار�ة واالستثمار�ة �ارتفاع (  -
 الترخ�ص.

 ) م عن منسوب الترخ�ص. 1 �فرض ارتفاع سقف القبو في المقاسم ال�دم�ة �ارتفاع ( -
) م عدا 4.5�فرض ارتفاع ال�ابق األرضي في جم�ع المقاسم الس�ن�ة والم�تل�ة والتجار�ة واالستثمار�ة �ارتفاع( -

 م . 6ی�قى ارتفاع ال�ابق األرضي  QA –QB-QCالمقاسم 
 .) م3.40�فرض ارتفاع ال�وابق الس�ن�ة والتجار�ة المتكررة �ارتفاع ( -
او�ن تز��ن�ة �ارتفاع مناسب لحجب التجه�زات المسموحة على الس�ح و�ما �حقق الغا�ة الجمال�ة �سمح �انشاء تص -

 للبناء.
للن�اتات واألشجار ضمن الوجائب الداخل�ة لجم�ع المقاسم مع الحفا�  / م 1.5�فرض وضع تر�ة زرا��ة �عمق /  -

 % 30، على أال تقل المساحة المزروعة عن  على منسوب الوجائب
 احة الوج��ة.من مس

��صص ال�ابق األرضي على أعمدة في المقاسم الس�ن�ة ملك�ة مشتر�ة حصرًا ب�ن جم�ع مالكي األقسام الس�ن�ة  -
صالة متعددة  –لعب أ�فال  % من مساحة هذا ال�ابق الست�دامه لفعال�ات (صالة40وتحدد نس�ة ال تز�د عن 
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مستودع  –المقسم وال �سمح �اإل�جار أو االستثمار للغ�ر االستعماالت لالستفادة منها للمناس�ات ال�اصة لشاغلي
) و�سمح بتزج�ج �اقي مساحة ال�ابق األرضي �فراغ واحد الست�دامه �نواة خدمة 2م 30خدمة �ما ال یز�د عن 

شقة الحارس (س�ن +غرفة حراسة ) في  2) م60وأدراج ور�ن است��ال وأبهاءو ت�صص مساحة ال تز�د عن (
على أعمدة أو في منسوب القبو األول في �ل مدخل من مداخل المقسم الس�ني و�م�ن  رضيمنسوب ال�ابق األ

 تجزأتها ما ب�ن األرضي والقبو وت�صص هذه المساحة في منسوب القبو األول للمقاسم الس�ن�ة الم�تل�ة .
رقعة البناء وال تحسب �سمح �إشادة قبو مستودعات تجار�ة أو استثمار�ة في المقاسم التجار�ة واالستثمار�ة تحت  -

وال  فعال�ات ال�ابق األرضي حصراً  من المساحات المسموحة، على أن ��ون الت�د�م والر�� واالتصال من خالل
 �سمح �إفرازها عن ال�ابق األرضي و�ستوفى مقابل التحس�ن عن هذه األقب�ة.

 مقسم (س�ني لكل األقل ى) عل3وعدد ( س�ني مقسم لكل األقل ) على2ومرائب)عدد ( �فرض أقب�ة (خدمات -
المشتر�ة وخزانات الوقود والمستودعات  لل�دمات السفل�ة األقب�ة من جزء استثمار� ) و��صص –تجار� –م�تل� 

وفق ن�ام البناء وت�قى �اقي مساحات األقب�ة مرائب و�ح�ث تحقق أكبر عدد من المرائب، و�ما ال �قل عن موقف 
أیهما أكبر �ما �فرض موقف س�ارة على األقل  �ا�قي س�ني 2م 100لكل أو موقف س�ارة س�ارة لكل شقة س�ن�ة

 وتمنع مواقف الس�ارات ضمن الوجائب المشتر�ة نهائ�ًا. �ا�قي تجار� أو استثمار�  2م 60في األقب�ة لكل 
تفرض أقب�ة ال�دمات والمستودعات وخزانات الوقود والمرائب في مقاسم المش�دات ال�دم�ة و الجهات العامة  -
 �افة است�داماتها ( إدار�ة، تعل�م�ة، صح�ة ... الخ ) مع مراعاة االحت�اجات�
 الالزمة ضمن حدود هذه المقاسم و�ح�ث ال تقل عدد أقب�ة المرائب عن قبو�ن م�صص�ن لهذه الغا�ة. 
�سمح �قبو أول م�صص الست�دامات ال�دمات الصح�ة وال�ب�ة في المشافي والمقاسم الصح�ة و�ستوفى رسم  -
 ابل التحس�ن عن هذا القبو.مق
�سمح بتنف�ذ أقب�ة المرائب تحت الوجائب المفروضة على �امل مساحة المقاسم مع الحفا� على المساحات  -

 ال�ضراء المفروضة
و�تم استبدال �ابق األعمدة �أخفض قبو ناتج عن فرق  األقب�ة الناتجة عن فرق الم�ل ت�قى تحت رقعة البناء حصراً  -

 ابل التحس�ن عن هذه األقب�ة.الم�ل و�ستوفى مق
��ون متصًال مع  في المقاسم الس�ن�ة الم�تل�ة، �حدد جزء ال یز�د عن ر�ع مساحة القبو األول تحت رقعة البناء

وم�صصًا الست�دامه للفعال�ة ال�دم�ة  ال�ابق األرضي التجار� �أدراج داخل�ة ومفصوًال عن �اقي مساحة القبو
وم�صص للفعال�ات التجار�ة  ة القبو األول تحت رقعة �امل المقسم مرآب وخدماتالعائدة له وت�قى �اقي مساح

% من المساحة المحددة لمداخل الس�ن وس�ن الحارس 10ان یتم ترك  مفصوًال عن مرائب الفعال�ات الس�ن�ة على
 ال�ة المذ�ورة.المرت�� بهذه المداخل وال�اص �الس�ن و�ستوفى مقابل التحس�ن عن جزء األقب�ة المست�دمة للفع

�سمح في جم�ع المقاسم �منح �ابق تقني ��صص �الكامل لوضع األجهزة والمعدات الكهر�ائ�ة والم��ان���ة  -
الشترا�ات الترخ�ص وال�سمح  ال�اصة �المبنى و�تم تصم�مه ��ر�قة تناسب الغرض من است�دامه فق� و��قاً 

/  8مساحات ال�ا���ة و�ما �عادل �ابق واحد لكل /�است�دام ا� جزء ��ه ألغراض أخر� والیدخل ضمن حساب ال
و�ضاف ح�مًا إلى االرتفاع العام المحدد على منهاج وجائب  م 2.8�وابق �حد أقصى و�ارتفاع الیز�د عن 

 المصور و�حدد موقعها وفق دراسة .
 �ستوفى مقابل التحس�ن عن �ل �ابق تقني في جم�ع المقاسم. -
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أو ذ��ة فوق األرض على المقاسم االستثمار�ة مع الحفا� على االرتفاع  �سمح بترخ�ص مرائب �ا���ة عاد�ة -
تعدیل االرتفاعات الجزئ�ة وفقًا لهذه  و خاصة المرائب الذ��ة و�م�ان�ة العام ومع مراعاة الكودات ال�اصة �المرائب

 الكودات.
ال �قل عرض ) م و�ح�ث 3.3�فرض عرض الدرج المشترك حسب احت�اجات المصمم و �ما ال �قل عن ( -

عل�ها مداخل الشقق عن  ) م، وعرض الم�دة التي ت�ل1.5) م، وعرض الم�دة الوس��ة عن (1.5الشاح� عن (
 ) م.2(
�فرض وضع وتصم�م أدراج نجاة خارج�ة أو داخل�ة إضا��ة وفق �ود األمان المعتمد  وذلك في جم�ع مقاسم  -

 مع األدراج الرئ�س�ة ف�ها. تتصل هذه األدراج �ممرات �وابق مع مراعاة أن 5المصور التي تز�د ارتفاعاتها عن 
 �فرض است�دام ن�ام فصل القمامة والفضالت الصل�ة والسائلة. -
% من مساحة رقعة البناء،  2تفرض مناور داخل�ة العمال الم�ان�ك والكهر�اء والبنى التحت�ة �ما ال �قل عن  -

 ن ن�افته.�جب أن �سمح التصم�م �الوصول إلى أسفل �ل منور لتأم�
وفي القبو األول أو الثاني وفق دراسة على س�ح ال�ابق األخ�ر مع الغرف الالزمة لتجه�زاته �سمح �اشادة مس�ح  -

 .و�منع استثماره فن�ة معتمدة على أن ی�قى المس�ح ملكًا مشتر�ًا لجم�ع مالكي مقاسم البناء
أدنى على ان یتم لح� مصعد على األقل في �ل  �فرض إحداث المصاعد و تنف�ذها وفقًا لن�ام البناء النافذ �حد -

 نقل المفروشات) –الصح�ة الكب�ن من الداخل) �ما �سمح بتأم�ن (الحاالت  150×200نواة خدمة �أ�عاد (
 �فرض وضع خزان م�اه مشترك في القبو وفق اشترا�ات المؤسسة العامة للم�اه والصرف الصحي  -
الواجهات و�راعى ا�جاد الحلول الفن�ة لها من خالل التصم�م  �منع تر��ب أجهزة التك��� �ش�ل �اهر على -

 -مناسب (شفرات  المعمار�، �ح�ث تضاف مناور داخل�ة أو مناور على الواجهات معلقة ومغلفة �أسلوب
كولسترا...) وال �حتسب الح�ز المشغل على الواجهات لتغ��ة الم��فات من المساحات المسموحة على أن ال 

 % من مساحة الرقعة المبن�ة.1.5تتجاوز نس�ة 
�فرض است�دام ن�ام التدف�ة المر�ز�ة واست�دام أن�مة ال�اقة الشمس�ة المر�ز�ة والعزل الحرار�، و�سمح االستفادة  -

 ال�اقة الكهر�ائ�ة وال�اقة المتجددة . الشمس�ة و تول�د من الواجهات واألس�ح األخ�رة في توز�ع أجهزة ال�اقة
 للواق� �ما ف�ها اللواق� الهوائ�ة المر�ز�ة و�ستعاض عنها بن�ام الك�بل.�منع است�دام ن�ام ا -
 ت�ضع الحدائق والساحات الملحو�ة على المصور التن��مي لدراسة تفص�ل�ة تنف�ذ�ة الحقة. -
یلح� في مداخل األبن�ة وعلى األرصفة وممرات المشاة رم�ات لذو� االحت�اجات ال�اصة ، �ما یتم تنف�ذ  -

 ت الشرو� المعمار�ة ال�اصة بذلك في جم�ع الم�اني العامة وال�اصة والحدائق والشوارع.كافة مستلزما
�حدد منسوب الترخ�ص لكل مقسم من المقاسم وفق ن�ام البناء النافذ على أن یلح� منسوب ترخ�ص  -

 واحد للمقاسم المتالصقة.
 �ة الناتجة عن حفر المقاسم.یتم التنس�ق مع الجهات ذات العالقة في المحاف�ة ��صوص التر�ة الزرا� -
ال �ستوفى مقابل التحس�ن عن أقب�ة المرائب لكافة المقاسم الس�ن�ة والتجار�ة واالستثمار�ة وال�دم�ة  -

 وال�سمح �است�دام المرائب أل� است�دام آخر.
 یلح� است�دام الحدائق المعلقة في فراغات األبن�ة واألس�ح . -
 سم وفق الشرو� الفن�ة التي تحددها اإلدارة .�فرض مر�ز تحو�ل في �ل مقسم من المقا -
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 یتم العودة إلى ن�ام البناء النافذ ��ما لم یرد في منهاج البناء والوجائب على هذا المصور. -
  یراعى في المن�قة االستمالك�ة المجاورة من الجهة الشمال�ة (استمالك رئاسة مجلس الوزراء ومجلس

حتفال�ة منسجمة مع امتداد المحور االحتفالي الملحو� الشعب) لح� مبنى القصر البلد� وساحة ا
 الم���. على

 ال�� المغلف وعامل الب�اء :
المقاسم الم�تل�ة اعت�ارًا من ال�ابق الثالث واعت�ارًا من ال�ابق  فيالمغلف �است�دام ال��  �سمح -

 األرضي في المقاسم الس�ن�ة وفق ما یلي: 
 من جهة ) م 2( -اء الموجودة على الم��� �ما ال یز�د عن+ی�عد ال�� المغلف للبناء عن حدود البن

الحدائق واألمالك العامة مع المحاف�ة على المساحات ال�ا���ة االجمال�ة المسموحة و�فضل عدم تماثل 
 ال�وابق أو مساحتها شر��ة عدم تجاوز حدود خ� التحر�ك 

  فن�ة �ش�لها المحاف� للموافقة عل�ها.تعرض �افة التصام�م للمقاسم ال�اصة ومقاسم االدارة على لجنة 
 
 : مالح�ات وشرو� خاصة 
�سمح في المقاسم الم�صصة للفعال�ات االستثمار�ة ال�اصة �است�دامها لفعال�ات الجامعات والتعل�م  -

 الثانو� واألساسي ور�اض األ�فال وت�ضع للقوان�ن والقرارات النا�مة.
لم�تل�ة في ال�وابق األرض�ة و�ذلك �م�ن تأم�نها ضمن المقاسم ا �سمح بترخ�ص ر�اض ا�فال إضافي -

 ضمن مش�دات الوزارات واإلدارات ومقاسم الجهات العامة وت�ضع للقوان�ن والقرارات النا�مة.
�سمح بترخ�ص مقاسم الفعال�ات االستثمار�ة ال�اصة ألكثر من است�دام عدا الس�ني و یراعى فصل  -

 وفصل مسارات الحر�ة حسب الحاجة.مداخل الو�ائف أو االست�دامات الم�تلفة 
�سمح ضمن مقاسم األبن�ة الدین�ة بت�ص�ص مساحات لفعال�ات المستوصفات أو ال��ادات الشاملة  -

 وصالة مناس�ات.
الفعال�ات  –�سمح في المقاسم االستثمار�ة �جم�ع الفعال�ات واالست�دامات التال�ة ( شقق المب�ت الس�احي  -

المؤسسات التقن�ة  –الصح�ة  –التعل�م�ة  –المؤسسات المال�ة والمصر��ة -�ة الفعال�ات الس�اح –التجار�ة 
 مقاسم الفعال�ات الس�ن�ة والتجار�ة الم�تل�ة ). –مرائب �ا���ة عاد�ة أو ذ��ة  -الفعال�ات ال�دم�ة  –
م (غ�ر مر�وب �ال�وابق الس�ن�ة ) على المحور�ن التجار��ن الرئ�سي /6�فرض إنشاء ار�اد �عرض / -

مع الحفا�  والثانو� وفق ما هو محدد على الم��� و��ون سقفه ممتدًا مع سقف ال�ابق األول التجار� ،
على المساحات الم�تس�ة و�ز�ادة عدد �وابق �املة (ال�سمح �الراجع ) على أن الیتجاوز عدد ال�وابق 

مشتر�ة مقرونًا �حق  �ابق مع الحفا� على المساحة االجمال�ة و��قى تحت االر�اد ملك�ة 13الس�ن�ة 
 المرور للمشاة والعامة.

م(غ�ر مر�وب) على �عض األبن�ة المحددة على الم��� و��ون /6كما �فرض إنشاء ار�اد �عرض / -
سقفه ممتدًا مع سقف ال�ابق األول التجار� و��قى تحت االر�اد مرتفقًا �حق المرور للمشاة والعامة و��قى 

وال  ، لألقسام التي تت�ع لها م�اشرة البناء�حق االرتفاق �االست�دام دون  س�ح االر�اد ملك�ة مشتر�ة مقروناً 
 تحسب مساحته من المساحات المرخصة.
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% حد أدنى من مساحة رقعة البناء في ال�ابق األرضي 20في المقاسم الس�ن�ة الم�تل�ة ت�صص نس�ة  -
)  2م20م ال تقل مساحته عن ر�ن استعال –مصاعد  -أدراج  -الس�ن�ة ( أبهاء كفراغ ت�د�مي لل�وابق

و��ون هذا الفراغ منفصًال عن المساحات التجار�ة المجاورة �ش�ل �امل ومرت�� �مدخل من االمالك العامة 
% من �تلة المقسم في ال�ابق األول ل�دمة 10م حدًا ادنى وت�صص نس�ة/4ال تقل عرض واجهته عن /

لمساحات الم�صصة من المساحات التجار�ة في مصاعد )، وال تحسب هذه ا –ال�وابق الس�ن�ة (أدرج 
% حدًا ادنى من مساحة رقعة البناء في �ل قبو من  10ال�ا�ق�ن األرضي واألول �ما ت�صص نس�ة 

 األقب�ة لهذه الغا�ة.
�سمح في المقاسم المتالصقة �تل�ًا بتوح�د ودمج مقسم�ن متجاور�ن أو أكثر ��تلة واحدة مع التق�د  -

البناء ضمن حد  ناء المسموحة والمساحات ال�ا���ة اإلجمال�ة المسموحة ،و�ح�ث یتم�اشترا�ات نس�ة الب
 الكتلة الكلي المحدد لمجموع الكتل وتعرض الدراسة الفن�ة على لجنة فن�ة مت�صصة.

و�راعى في إنشاء ال�ابق األرضي المحدد على  تبنى المقاسم االستثمار�ة وفق االرتفاعات المحددة، -
�الرقعة الرئ�س�ة است�دام الس�وح المس�رة والقشر�ات واإلنشاءات ال���فة، وت�قى هذه  المقسم والمح��

 الس�وح ملك�ة مشتر�ة لكافة مقاسم البناء وغ�ر مرتفقة �حق االست�دام.
�سمح في المقاسم االستثمار�ة أو اإلدار�ة المتجاورة الم�بق عل�ها عامل االستثمار وخ� تحر�ك بتوح�د  -

أكثر ��تلة واحدة مع التق�د �اشترا�ات نس�ة البناء المسموحة والمساحات ال�ا���ة  ودمج مقسم�ن أو
حد التحر�ك الكلي المحدد لمجموع الكتل �عد إلغاء الوجائب  اإلجمال�ة المسموحة، و�ح�ث یتم البناء ضمن

 ب�ن هذه المقاسم وتعرض الدراسة الفن�ة على لجنة فن�ة مت�صصة.
على �عض ال�رقات وفق I  )271-270-269-268( صغ�رة على المقاسم�سمح �إقامة مح�ات وقود  -

ما هو محدد على الم��� و�سمح بتغ��تها �م�الت من مواد قابلة للفك والتر��ب مفتوحة الجوانب �ما 
% من مساحة المقاسم تحت هذه الم�الت و�ارتفاع �ابق واحد و�است�دام  10�سمح بتزج�ج وحجز نس�ة 

�ش�ل جمالي منسجم مع الفراغ األخضر وال �سمح ف�ها �األقب�ة �استثناء خزانات الوقود مواد صد�قة للب��ة 
 الالزمة وفق أن�متها ال�اصة.

) من المقاسم االستثمار�ة ح�ث �سمح �إشادة فعال�ات استثمار�ة أو تجار�ة CA272�عتبر المقسم ( -
 (كافتر�ا ومحالت تجار�ة وم�اتب �ا���ة)

 الثة مقاسم برج�ة استثمار�ة مؤلفة �ما یلي: :��ارة عن ث الالندمارك -
/ ��ارة عن مقسم (م�اتب وشر�ات متنوعة ومؤسسات مال�ة ومصارف)  Y196البرج الثالث رقم /  -

 ). 45�ابق وتكون المساحة الكل�ة المسموحة لهذا البرج (مساحة الرقعة * /50�ارتفاع /
ي وم�اعم وخدمات فند��ة وس�اح�ة) �ارتفاع / ��ارة عن مقسم (فندقي س�اح Y197البرج الثاني رقم/  -
 ). 54�ابق وتكون المساحة الكل�ة المسموحة لهذا البرج ( مساحة الرقعة * /60/
�ابق وتكون المساحة  /70/ ��ارة عن مقسم (شقق س�ن�ة استثمار�ة) �ارتفاع / Y198/ البرج األول رقم -

 ).63الكل�ة المسموحة لهذا البرج �ما یلي ( مساحة الرقعة *
وتكون المقاسم الثالث متصلة ��ما ب�نها �جسور معلقة م�شوفة أو مغلقة ومزججة أو ممرات اتصال أر�اد 
�ارتفاع ال یز�د عن �ا�ق�ن بدراسة فن�ة متم�زة فوق ال�رقات العابرة �ما �حاف� على فكرة الالندمارك و�ؤد� 
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ساب المساحات المرخصة �ما یتم تحق�ق الغا�ة الم�لو�ة لذلك وال تدخل هذه الجسور أو االر�اد في ح
االتصال تحت األمالك العامة ب�ن الكتل الثالث من خالل نقا� الوصل المحددة على الم��� وتكون 
ملك�ة ممرات االتصال ملك�ة مشتر�ة ب�ن المقاسم الثالث وتعرض دراسة األبراج الثالثة على لجنة فن�ة 

 مت�صصة.
�وابق و�م�ن الوصل اعت�ارا من ال�ابق الرا�ع  4الن في مقسمان متص QA207-QB207 المقسم�ن -

الواقع فوق األمالك العامة وتعتبر األجزاء المتصلة جزءا ال یتجزأ من المقاسم ومن مساحاتها المحددة 
و�رخص المقسم�ن برخصة واحدة وتعرض الدراسة على لجنة فن�ة خاصة لتق��مها ومنح مزا�ا اضا��ة 

 حد .و�م�ن ت�ص�صهما ��لب وا
مقسمان متصالن في ال�وابق األر�عة األخ�رة الواقعة فوق األمالك  QA201-QB201 المقسمان  -

العامة وتعتبر األجزاء المتصلة جزءا ال یتجزأ من المقاسم ومن مساحاتها المحددة وتعرض الدراسة الفن�ة 
 على لجنة فن�ة مت�صصة.

:V199-V200 المقسمان 
�عة األخ�رة وتعتبر األجزاء المتصلة جزءا من المساحات المحددة و�رخص مقسمان متصالن في ال�وابق األر 

المقسم�ن برخصة واحدة وتعرض الدراسة على لجنة فن�ة خاصة لتق��مها ومنح مزا�ا اضا��ة و�م�ن ت�ص�صهما 
الفراغات  ��لب واحد وت�قى وج��ة المقسم�ن من الجهة الغر��ة مقرونة �حق المرور للعامة لتحق�ق االستمرار�ة مع

 المالصقة .
مقسم�ن متصل�ن في ال�وابق التجار�ة األرضي واألول وتعتبر المساحات الناتجة عن ذلك  T91-T92المقسم�ن  -    

 جزءا من المساحات التجار�ة المسموحة.
ن مقسم�ن متصل�ن في ال�وابق التجار�ة األرضي واألول وتعتبر المساحات الناتجة ع T102-T103المقسم�ن -    

 ذلك جزءا من المساحات التجار�ة المسموحة.
مقسم�ن متصل�ن في ال�وابق التجار�ة األرضي واألول وتعتبر المساحات الناتجة عن ذلك  T94-T93المقسم�ن -    

 جزءا من المساحات التجار�ة المسموحة.
تبر المساحات الناتجة عن مقسم�ن متصل�ن في ال�وابق التجار�ة األرضي واألول وتع  T104-T105المقسم�ن  -    

 ذلك جزءا من المساحات التجار�ة المسموحة.
 كل مقسم�ن من المقاسم التجار�ة الم�تل�ة المتجاورة على المحور التجار� الرئ�سي :

M(58-59) ،M(60-61) ،M(62-63) ،M(64-65) ،M(66-67) ،M(68-69)،M(70-71) ،M(72-
73) M(74-75) ،M(76-77) ،M(78-79) ،M(80-81) 

هما مقسم�ن متصل�ن في ال�وابق التجار�ة األرضي واألول وتعتبر المساحات الناتجة عن ذلك جزءا من المساحات 
 التجار�ة المسموحة.

�ارتفاع أر�عة  (b ال �سمح �إفرازهما ح�ث  b-a) ��ارة عن �تلت�نU266المقسم الم�صص للفعال�ات الثقا��ة ( -
العامة  �ارتفاع ستة �وابق) و�ستفاد من المدرج الم�شوف في الهواء ال�لق الملحو� على األمالك -a�وابق

 للفعال�ات الثقا��ة وتعرض الدراسة الفن�ة على لجنة فن�ة مت�صصة تأخذ �االعت�ار العالقة مع األسواق المجاورة.
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�ابق) مع التق�د �المساحات  11( ارضي و) �ابق12: مقسم استثمار� یبنى �ارتفاع ال یز�د عن ( Z187المقسم -
 المسموحة وفق عامل االستثمار المحدد والتق�د ��� التحر�ك.

: یتم الحفا� على المساحات ال�ا���ة المسموحة مع الحفا� على ال�احونة ضمن حدود المقسم  M88المقسم  -
 وتقدم دراسة خاصة له تعتمد من قبل لجنة خاصة .

 لحفا� على ال�احونة ضمن مقسم المدرسة وتعرض الدراسة على لجنة خاصة .: یتم ا K228المدرسة  -
 ) على لجنة فن�ة مت�صصة.V192-V191تعرض الدراسة الفن�ة للمقسم�ن ( -

 )FA225: رقم (المول الت�ار�       
�وابق  4 یبنى وفق الحدود المب�نة على الم��� مع لح� التزج�ج الوارد على الم��� و��ون �ارتفاع ال یز�د عن

و�تم مراعاة استمرار�ة األصا�ع ال�ضراء (الممتدة من الغو�ة)  ضمن  فوق األرض وفق دراسة فن�ة متم�زة متكاملة
 فعال�ات المول في ال�ابق األرضي.

��ارة عن مقاسم أسواق تجار�ة ��ون ف�ها  F)224-223-222-221-220-219: المقاسم ( األسواق الت�ار�ة
تصل�ن �ال�وابق العل�ا بواس�ة جسور معلقة م�شوفة أو مغلقة أو مزججة أو ممرات اتصال كل مقسم�ن متقابل�ن م

(ار�اد) مر�و�ة �ارتفاع ال یز�د عن �ا�ق�ن بدراسة فن�ة متم�زة، و�عتبر القبو الممتد تحت هذه األسواق قبو واحد على 
صاله مع قبو المول ح�ث �عتبر الفراغ تحت كامل األسواق الستة وم�مل لفعال�ات األسواق المقترحة و�سمح بر��ه وات

ال�ر�ق من ضمن فراغات األقب�ة. مع إم�ان�ة االستفادة من الفراغات تحت األمالك العامة المح��ة �المر�ز الثقافي 
لتحق�ق االتصال والر�� ��امل المحور التجار� مع الكتلت�ن التجار�ت�ن الغر��ت�ن المالصقت�ن لل�ضار �ما �عتبر 

وت�قى ممرات االتصال ملك�ة مشتر�ة  لمعلق مؤلف من جزأین متساو��ن و�عود �ل جزء للكتلة المجاورة لهالجسر ا
 ب�ن جم�ع مقاسم االسواق التجار�ة.

لكل سوق من األسواق الستة وت�ضع دراسة المول  2م/4334وتبنى األسواق التجار�ة �مساحة �ا���ة �ل�ة تبلغ /
متم�زة متكاملة تأخذ �االعت�ار تحق�ق رجوعات في حجوم الكتل المقترحة، وتعرض واألسواق التجار�ة لدراسة فن�ة 

 على لجنة فن�ة مت�صصة.
ال �سمح أن تقل مساحة �ل قسم (معرض) من المعارض التجار�ة الملحو�ة في ال�ابق األرضي على المقاسم -

 غا�ة.% من مساحة رقعة بناء ال�ابق األرضي الم�صص لهذه ال20االستثمار�ة عن 
 وهي المقاسم التال�ة: 2012/ لعام  66���� ج�ء م� المقاسم لم�اف�ة دم�ق است�ادًا ألح�ام المرسوم /  -

(B117-B118-B119-B137-B138-B139-B140-B141-B142-H1-H2-H3-H4-H5-H6-
H19-H21-H29-H45-H46-H48-H52-I268-I269-I270-I271-CA272-M84-M85-
Q201.A-Q201.B-Q202.A-C218-S154-S155-S156-S157-S162-T104-T105-T106-
T107-T108-T93-T94-T95-TA113-TA114-TC109- 
TC110-F219-F220-F221-F222-F223-F224-FA225-V193-V194-V195-Y196-
Y197-Y198-W188-W189-W190-Z187) 

 المقاسم اإلدار�ة و مراك� ال�دمة اإلدار�ة و ال�هات العامة:
ت�قى مراكز ال�دمة اإلدار�ة ومراكز الجهات  2012/ لعام  66/ من المرسوم /  1/  فقرة /21وفقًا للمادة /  -

 العامة والمش�دات العامة المقت�عة مجانًا وهي المقاسم ذات األرقام:
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 D(250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261)وDA(262-263-264-
ملحو�ة على المصور بتصرف محاف�ة دمشق وت�صص �ذلك �افة مقاسم المش�دات وال�دمات العامة ال (265

 �قرارات من الم�تب التنف�ذ� حسب الو�ائف والفعال�ات المقترحة لها.
�بدیل عن بناء دار المعلم�ن القائم في مدخل المشروع في من�قة المزة، و�بنى وفق خ�  D261��صص المقسم 

 .�وابق  /7التحر�ك �عدد �وابق أع�مي /
المش�لة لمقبرة اإلنكل�ز أو المقبرة الفرنس�ة والتي ما تزال عائدة �ملك�تها لصالحهم ( إن وجدت )  �النس�ة للعقارات 

 ت�قى �صفتها العمران�ة خضراء و تدخل وت�رج عقاراتها وفق الحدود المحددة لها في الق�ود العقار�ة.
 :  المقاسم اإلدار�ة-

بها في الب�ع واالست�دام وتحدید الفعال�ات حسب احت�اجات  مقاسم إدار�ة واستثمار�ة تعود لمحاف�ة دمشق وتتصرف
فعال�ات مؤسسات�ة أو  –فعال�ات تعل�م�ة  –فعال�ات س�اح�ة  –فعال�ات دبلوماس�ة  –وزارات  -المدینة (إدارات 

 مصر��ة وغ�رها من الفعال�ات االقتصاد�ة ).
 10�ابق (ارضي و /11یبنى �ارتفاع / وهو الجزء الم�ل على الساحة والمحدد على المصورD255: المقسم 

 �ابق ). 11�ابق (أرضي و /12وهو الجزء ال�لفي �ارتفاع / D254�وابق )، و�بنى المقسم 
�ابق ( أرضي  /12تبنى �ارتفاع ال یز�د عن /D(250-251-252-253-256-257-258-259) المقاسم 

 �ابق ) مع التق�د �المساحات المسموحة وفق خ� التحر�ك.11و
�وابق ) المحدد لإل�اللة على الساحة مع التق�د �حدود  10�ابق ( ارضي و /11: یبنى �ارتفاع /D260قسم الم

 البناء المحددة.
مقاسم إدار�ة ت�ضع للشرو� المحددة في منهاج الوجائب وعامل االستثمار هي  DA262-DA263المقسم�ن 

 �وابق ) 10�ابق ( أرضي و  /11ت �ارتفاع /المحدد و�تم التق�د �االرتفاع المحدد للواجهات على الساحا
ت�قى المقاسم الملحو�ة ر�اض أ�فال على المصور �ملك�ة محاف�ة دمشق و�تم ت�ص�صها والتصرف بها و��عها -

 من قبل محاف�ة دمشق للجهات العامة أو ال�اصة.
 ال�رقات الت�د�م�ة هي �رقات م�صصة لت�د�م س�ارات المقاسم الم�لة عل�ها حصرًا .-
 

 لم��قة ت���م ج�وب شرقي الم�ة. /101الوقوعات ال�ارئة على الم��� الت���مي التف��لي رقم /
تم تعدیل الم��� التن��مي مع الحفا� على المساحات التن��م�ة الناتجة عن تن��م المن�قة المش�لة لحقوق -

ان المش�لة لهذا الغرض ومع الحفا� على أصحاب المن�قة الس�ن�ة والتجار�ة واالستثمار�ة والتقدیر المعتمد من اللج
 البرنامج الت����ي المصدق ووفقًا للمحاور التال�ة:

محور النقل ومستلزماته والذ� ر�ز على تأم�ن خ� ترام ضمن المن�قة التن��م�ة ودراسة مساراته �ما ینسجم مع -1
وائ�ة مع مراعاة مت�ل�ات ذو� توجهات مدینة دمشق، ومراعاة مسارات ال�اصات وتأم�ن مسارات للدراجات اله

 االحت�اجات ال�اصة في الحصول على ال�دمة والتعا�ش مع المجتمع.
ت�و�ر محور عام للحر�ة �محور االحتفاالت (محور احتفالي) وتوج�ه الحر�ة ضمنه إلى أبن�ة وفعال�ات ذات -2

 �ا�ع مم�ز معمار�ا وو����ًا (الندمارك).
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اعت�ارات ثقا��ة وفن�ة وس�اح�ة وتجار�ة وت�ص�صها للمشاة ما أم�ن �مسارات تفع�ل محاور المشاة مع مراعاة -3
وتوز�ع الفعال�ات الالزمة والمناس�ة على تلك المحاور لضمان إح�ائها خالل األوقات الم�تلفة  حر�ة غ�ر منق�عة،

 مراكز ثقا��ة ونواد� اجتما��ة). –موالت  -م�اعم  -(محالت
ت والمحاور �ما �ضمن وضوحها وفاعل�تها مع مح��ها وتفاعلها مع أهداف وضع دراسات معمار�ة للساحا-4

وجودها، وتفع�ل است�دامها لفعال�ات متعددة، وتم�زها من خالل عالمات أو م�اني معمار�ة متم�زة تحقق ال��مة 
 المضافة من وجودها.

الكب�رة إلى عدة �تل  إعادة الن�ر �أ�عاد الكتل الس�ن�ة والنماذج وتقس�م وتجزئة الكتل الس�ن�ة-5
 وخلق فراغات وممرات ب�ن األبن�ة.

اعداد توزع ودراسة جدیدة للمدارس من ح�ث المواقع واألش�ال والعالقة مع الجوار ضمن -6
 المن�قة، �ما �ضمن انسجامها وتأم�ن خدماتها �ش�ل أفضل وأكثر راحة لل�الب والس�ان.

ما أم�ن، مع لح� المساحات الالزمة ل�دمتها  تحدید مواقع المساجد القائمة والحفا� عل�ها-7
إضافة إلى مراعاة المساحات الالزمة لتوس�عها مستقبًال، مع لح� موقع "كن�سة" لضمان التعا�ش 

 الدیني.
تفع�ل الحدائق العامة والمالعب الر�اض�ة من خالل نشا�ات م�تلفة وتوضع یتماشى مع -8

مع مقترحات ألنما� وأش�ال من الفرش العمراني الم��� المقترح و�ضمن تحق�ق الفائدة منه، 
 ال�اص �الحدائق والساحات والمحاور.

وتم اعتماد تعدیل الم��� أو األس�اب الموج�ة لهذا التعدیل وفقا للمحاور المذ�ورة أعاله �موجب 
 لد� وزارة اإلدارة المحل�ة.  18/9/2014وتار�خ  2014 /14/9االجتماعات الجار�ة بتار�خ 

الس�د نائب رئ�س مجلس الوزراء لشؤون ال�دمات وز�ر اإلدارة المحل�ة وحضور الس�د  و�رئاسة
وز�ر اإلس�ان والتنم�ة العمران�ة والس�د محاف� دمشق والفر�ق الفني الدارس والفن��ن المعن��ن 

 بتعدیل الم���.
لحلول یبت الم�تب التنف�ذ� و�صدر القرارات الالزمة للحاالت التي �م�ن أن تت�لب وضع ا

الالزمة لها مع الحفا� على المساحات ال�ا���ة الناتجة �موجب الم��� و�ما ال یؤثر على 
 المناهج العمران�ة للمقاسم ومناهج ضا��ة البناء ال�اص�ن �الم���.

 
         الوقوعات ال�ارئة �موجب الم��� الت���مي (2/101) لم��قة ت���م ج�وب شرقي الم�ة:

 ) F219-F220و( (F222-F221)للمحور التجار� ب�ن المقاسم  إلغاء الشارع القا�ع .1
�اتجاه الشرق  F219-F220 �اتجاه الغرب وتم إزاحة المقاسم F221-F222-F223-F224إزاحة المقاسم  .2

 وذلك للمحاف�ة على بنفس األ�عاد
ور ال�صر� م�ان لمحور التجار� من المول التجار� وحتى المر�ز الثقافي ومع المحاف�ة على المحا استمرار�ة

 الشارع الذ� تم إلغاؤه.
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متر و متصل مع  19ومواز� للمتحلق الجنو�ي و�عرض  Qإضافة شارع خدمي جنوب المقاسم االستثمار�ة  .3
 ال�ر�ق الم�دم للمقاسم االستثمار�ة تحت األرض .

ف�ة على مع المحاQ207A على استقامة واحدة مع المقسم االستثمار� ل��ون   V193حدود المقسم تعدیل  .4
 مجموع المساحات ال�ا���ة .

 . M88وعلى ال�احونة الواقعة على المقسم  K228المحاف�ة على ال�احونة الواقعة ضمن المدرسة  .5
توز�ع  –إلغاء مواقف الس�ارات الس�ح�ة مع اإل�قاء على مواقف لل�وار� والتوقف السر�ع (س�ارات التنز�ل السر�ع  .6

 اإلسعاف). –الشر�ة  –ال�ضائع 
 مع فرض وجائب أمام�ة عل�ها.  TC109-TC110-TC111-TC112حدود المقاسم : یل تعد .7
-T89-T90-T91-T92-T93-T94-T95-T96-TA113-TA114�د�م�ة للمقاسم ت �رقات إضافة .8

TA115-TA116-H23-H24-H25-H26-H27-H28-H29  
 ر�ز صحي ) .( م P249والمقسم  ( البدیل عن بناء دار المعلم�ن ) D261حدود المقسم�ن تعدیل  .9

 / Y196  /-/ Y197 /-/ Y198 / تعدیل منهاج الالند مارك للكتل الثالث. 10
تعدیل منهاج الوجائب للمقاسم الس�ن�ة والم�تل�ة مع المحاف�ة على المساحات ال�ا���ة المسموحة والتي تم . 11

 التوز�ع �موجبها وفق الجدول المب�ن على المصور .
 بق �امل في �افة المقاسم الس�ن�ة والم�تل�ة .تعدیل ال�ابق الراجع الى �ا 
 . الغاء الر�وب على األر�اد في المقاسم الس�ن�ة الم�تل�ة واضافة أر�عة �وابق لهذه المقاسم 
 . إضافة �ابق ل���ة المقاسم الس�ن�ة والمقاسم الم�تل�ة 

 

 :لم�ةلم��قة ت���م ج�وب شرقي ا )101/3ال�ارئة �موجب الم��� الت���مي ( تالوقوعا

 
 / 1التعدیل رقم/  

  / F224-F223-F222-F221-F220-F219 /  نقل موقع السوق التجار� الملحو� على المقاسم
إلى القسم الجنو�ي الغر�ي المجاور للمتحلق الجنو�ي وتثب�ت شارع المواز� للمتحلق الجنو�ي و�لغاء �عض 

المنقول وتثب�ت مقسم�ن خدم��ن �ملك�ة  ال�رقات الت�د�م�ة وتثب�ت صفة حد�قة بدًال من السوق التجار� 
م مح��ة �السوق  10م و�رقات ت�د�م�ة �عرض  16�عرض  / FC275-FC276/محاف�ة دمشق برقم

/وتوس�ع شارع أخر بنفس  12م یر�� السوق التجار� مع ال�ر�ق رقم / 10التجار� و�ر�ق ت�د�مي �عرض 
+ نق�ة استعالمات  + مر�ز خدمة غذائي(مر�ز خدمة موا�ن  عرض ال�ر�ق مر�ز� خدمة محلي �ضمان

س�اح�ة + فعال�ات ت�د�م�ة) مؤلفان من أرضي و�ا�ق�ن مع تثب�ت �ر�ق�ن ت�د�م��ن وشرائ� خضراء ولح� 
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رمز لها في جدول الرموز ومنهاج الوجائب العمراني و�ضافة التوص�� إلى المالح�ات والشرو� ال�اصة 
 .ووفق ماهو مرسوم على المصور

 2م /التعدیل رق/ 
و�ضافة مالح�ة / i268 -i269 - i271 -i270 / تعدیل حدود مح�ات الوقود الملحو�ة على المقاسم

إلى جدول منهاج الوجائب العمراني تتضمن (ت�ضع للقرارات النا�مة لها) و�زاحة ال�ر�ق الت�د�مي �جانب 
 .ووفق ماهو موضح �الرسم / i268 / مح�ة الوقود الواقعة على المقسم

 3ل رقم /التعدی/ 
ومحدد برمز/ ــ ــ + ــ ــ + / وفق الحدود  /Q274/  إحداث مقسم استثمار� �ملك�ة محاف�ة دمشق برقم

ول م�صص استثمار� و���ة االقب�ة تست�دم مرائب المب�نة على المصور مؤلف من أر�عة أقب�ة (القبو األ
ع الحفا� على الفراغات ال�ضراء وخدمات) و��قى منسوب األرض ال�ب���ة للمقسم حق ارتفاق للعامة م

وفتحات االنارة والتشم�س والتهو�ة في منسوب دراسة مناس�ة تعرض على لجنة فن�ة م�تصة ولح� رمز 
للمقسم في جدول الرموز ومنهاج الوجائب العمران�ة و�ضاف إلى المالح�ات والشرو� ال�اصة. األرض 

لت�د�م المقاسم  Q274 متر �ح�� �المقسم 5,6عرض ال�ب���ة شر��ة تنف�ذ نفق في منسوب القبو الثاني �
 .االستثمار�ة المجاورة للمقسم المذ�ور من الجهة الشمال�ة والجنو��ة ووفق

 / 4التعدیل رقم/ 
 FA225/3إلى الجهة الجنو��ة واع�ائه رقم مقسم  FA225 نقل جزء من المول التجار� الواقع على المقسم

المس�حات ال�ضراء ولح� حد�قة و�ر�ق�ن  م �فصله عن 4مع لح� �ر�ق ت�د�مي �ح�� �ه �عرض 
مع  FA225/2و  FA225/1ت�د�م��ن بدًال عنه واع�اء ارقام مقاسم لالجزاء المت���ة من المول التجار� 

للمقسم األساسي لمجموع المقاسم وفق المساحة ال�ا���ة اإلجمال�ة  الحفا� على المساحة ال�ا���ة اإلجمال�ة
 وفق مایلي:

متر مر�ع ح�ث یبنى المقسم وفق  /32481�مساحة �ا���ة إجمال�ة / FA225/1المقسم  - أ
 الحدود المب�نة على المصور و��ون �ارتفاع ال یز�د عن أر�عة �وابق.

مر�ع ح�ث یبنى المقسم وفق  متر /32500�مساحة �ا���ة إجمال�ة / FA225/2المقسم  -ب 
 .ال یز�د عن أر�عة �وابقالحدود المب�نة على المصور و��ون �ارتفاع 

متر مر�ع ح�ث یبنى المقسم وفق  /32500مساحة �ا���ة إجمال�ة /� FA225/3المقسم  - ج
الحدود المب�نة على المصور و��ون �ارتفاع ال یز�د عن خمسة �وابق و�تم مراعاة التفر�غ 

�ة المناسب في �تل المقاسم الثالث �ش�ل معمار� جم�ل وتعرض الدراسة على لجنة فن
مت�صصة، وتعدیل ذلك في جدول الرموز ومنهاج الوجائب العمران�ة و�ضافة التوص�� إلى 

 .المالح�ات والشرو� ال�اصة
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 / 5التعدیل رقم/ 
تضاف فقرة إلى المالح�ات والشرو� ال�اصة �ما یلي: (�سمح في المقاسم االستثمار�ة و التجار�ة واالدار�ة 

التن��مي والمتالصقة بتوح�د أو دمج مقسم�ن أو أكثر ��تلة الم�صصة لمحاف�ة دمشق �موجب المصور 
واحدة أو عدة �تل, �ما �سمح �إفرازها ألكثر من مقسم �ما الیتجاوز عدد المقاسم األساس�ة قبل الدمج 

االجمال�ة �ح�ث یتم البناء ضمن خ� التحر�ك الكلي المحدد و  والتوح�د مع التق�د �المساحات ال�ا���ة
ج�ة لمجموع الكتل �عد الدمج ب�ن هذه المقاسم وحسب المت�ل�ات المعمار�ة والفن�ة التي توافق الوجائب ال�ار 

 وتعرض الدراسة على لجنة فن�ة مت�صصة. )عل�ها محاف�ة دمشق
 / 6التعدیل رقم/ 

وتسمى مراكز خدمة إدار�ة ومراكز الجهات العامة وتعدیل ذلك في  /D/ �الرمز  /DA/و/D/ توح�د الرمز�ن
 .الرموز ومنهاج الوجائب العمران�ة وعلى المصور والمالح�ات والشرو� ال�اصة جدول

 / 7التعدیل رقم/ 
مع لح� شارع ت�د�مي له من الجهة الجنو��ة وتعدیل التسم�ة في جدول الرموز  FS267 تعدیل حدود المقسم

 .ومنهاج الوجائب العمران�ة لتص�ح (مر�ز إدار� و��فاء)
 / 8التعدیل رقم/ 

وذلك لتهدم البناء غ�ر الموثق في دائرة  M88 تهش�رة ال�اصة �ال�احونة والملحو�ة على المقسمحذف ال
على منهاج آثار دمشق وتعدیل الفقرة الواردة �المالح�ات والشرو� ال�اصة لتص�ح �ما یلي: ( یتم الحفا� 

 .)المقسم والمساحات ال�ا���ة المسموحة والموزعة أصوالً 
 / 9التعدیل رقم/ 

العائدة ملك�تها لمحاف�ة دمشق والملحو�ة /G234-G233-G232-K227/  ل المقاسم ذوات األرقامتعدی
للقرارات واألن�مة ال�اصة بها وذلك بناء على القرار  تعل�م أساسي وثانو� إلى مؤسسة تعل�م�ة خاصة ت�ضع

 العمران�ة الوجائب ومنهاج الرموز جدول في لذلك /│ولح� رمز/ 25/10/2005تار�خ  /2233رقم /
 ال�اصة.  والشرو� والمالح�ات

 / 10التعدیل رقم/ 
و�نفس العرض مع تعدیل  Y196 ل�ص�ح غرب المقسم Y197-Y196 زلق ال�ر�ق الواقع ب�ن المقسم�ن

م�ان ال�ر�ق المنقول الى وج��ة خضراء ونقل �ر�ق ت�د�مي و�نفس العرض ل�ص�ح على استمرار�ة ال�ر�ق 
 .د�مي مجاورة له ووفق ماهو موضح �الرسمالمنقول وحذف وصلة �ر�ق ت�

 / 11التعدیل رقم/ 
 .لح� استمرار�ة لل�ر�ق و�نفس العرض ل�تصل مع المتحلق الجنو�ي
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 / 12التعدیل رقم/ 
 :إضافة مالح�ة إلى المالح�ات والشرو� ال�اصة تتضمن ما یلي

رئ�سي من جهة متر �حاذ� ال�ر�ق ال 30�عرض /V200-V199/  �فرض حق ارتفاق على المقسم�ن
ولتأم�ن إصالحها  الواجهة الغر��ة للمقسم�ن لضمان استمرار�ة ش��ات البنى التحت�ة المنفذة في المن�قة

 .وص�انتها
 / 13التعدیل رقم/ 

 /1.5من / م بدالً  /1.5إلى  0.6من المالح�ات والشرو� العامة �ح�ث تص�ح �عمق من / 12تعدیل الفقرة 
 .لبناءوذلك �ما یتوافق مع ن�ام ام 

 / 14التعدیل رقم/ 
وفق ما هو  /H4-H3-H2-H1-B119-B118-B117/ تعدیل مواقع وحدود المقاسم ذوات األرقام

 .موضح �الرسم
 / 15التعدیل رقم/  

 تعدیل منهاج الوجائب على المقاسم ذوات األرقام
/H1 - H2 - H3 - H4- H5 - H6 - H10 - H23 - H24 - H25 - H28 - H40 - H41- 
H42-H47 - H49 - H50 - B117 - B118 - B119 - B121- B127 - B130 - B131- 
B144 - B145-B152 - B153 - S160 - M60 - M66 - M76 - M77 - M78 - M83 - 
T91 - T92 - T102 -T103 - TC111 - TC112 - SA181 - SA179 - SA178 - 
QB211/ 

ن�ة ال�اصة �البت �الفكرة التصم�م�ة لماروتا و�تاب من (اللجنة الف �ما ینسجم مع الموافقات المع�اة سا�قاً  
 /66من المرسوم التشر�عي / /61والمادة رقم / 2019/5/14تار�خ  15/ ص 22816الم�تب التنف�ذ� رقم 

ووفق الجداول المرفقة والمعتمدة من دائرة الترخ�ص والبناء) مع التأك�د على محضر اجتماع  2012لعام 
تار�خ  1ر//24/64ذو الرقم  2012لعام  66ع المرسوم التشر�عي رقم تت�ع واقع العمل في مشرو 

و المنعقد برئاسة الس�د وز�ر اإلدارة المحل�ة والب��ة والمتضمن تسر�ع اإلجراءات وصوال لتنف�ذ  30/1/2019
المقاسم �نوع من التحف�ز ألصحاب المقاسم على أن ترت�� �جد�ة التنف�ذ و العمل على األرض �ش�ل سر�ع 

ما ال یتعارض مع قانون إعمار العرصات ون�ام ضا��ة البناء العام وتثب�ت هذه الجداول الى منهاج �
الوجائب العمران�ة على الم��� و�ضافة المالح�ة التال�ة: یتوجب على المقاسم المذ�ورة أعاله الحصول على 

حال عدم الحصول على �البناء خالل مدة عام�ن من تار�خ إصدار قرار تصدیق الم��� وفي  الترخ�ص
 الترخ�ص الم�لوب یتم الترخ�ص �البناء وفق منهاج البناء األساسي قبل هذا التعدیل و�تم تعدیل

 وتعدیالته أصوال.  1982لعام  /5ذلك على الم��� وفق اح�ام المرسوم التشر�عي رقم / 


