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 ختطيط حضري

 م١٩٩٥لسنة ) ٢٠(قانون رقم 
 بشان التخطيط الحضري 

 
 -:باسم الشعـــب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على الدستور-
 بومجلس النوا..  وبعد موافقة مجلس الوزراء-

 -:اصدرنا القانون االتي نصه
 الباب االول

 التسمية والتعاريف واالهداف
ويهـدف الـى تنظـيم      ) قانون التخطيط الحضـري   (يسمى هذا القانون    ) ١(مادة

 .اجراءات التخطيط في انحاء الجمهورية
يقصد بالعبارات وااللفاظ  االتية المعاني المبينة امام كل منها مـا لـم              ) ٢(مادة

 -:ذلكينص على خالف 
 .وزارة االنشاءات واالسكان والتخطيط الحضري: الوزارة
 .وزير االنشاءات واالسكان والتخطيط الحضري: الوزير
 .نائب وزير االنشاءات واالسكان والتخطيط الحضري:النائب

 .الوزير والنائب: قيادة الوزارة
 .وكيل الوزارة المختص بالتخطيط: الوكيل
 .ط الحضريالمجلس االعلى للتخطي: المجلس
 .اللجنة الفنية العليا بديوان الوزارة:اللجنـة

اللجان الفنيـة بمكاتـب الـوزارة فـي امانـة العاصـمة             : اللجان الفرعية 
 .والمحافظات االخرى

 .مكتب الوزارة في الوحدة االدارية): المكاتب(المكتب
مساحة محددة من اراضي الجمهورية تشـتمل علـى عـدد مـن             :المنطقة

دن تربطها عالقة وظيفية وثيقة او تسودها عناصر طبيعية         المحافظات والم 
واقتصادية وجغرافية واحدة تسكنها جماعات من الناس تتشابه خصائصهم         

 .الحضري والمعيشي
مجموعة الدراسات والبحوث واالهداف التي تعدها الوزارة       : تخطيط المناطق 

 وتنميـة   وتساهم بها في وضع السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بتطوير       
المناطق وسكانها ومواردها وانشطتها االقتصادية بقصد رفـع المسـتوى          

 .المعيشي والحضري لسكانها
الدراسات والتقارير التحليلية والخـرائط والمخططـات       :المخططات الهيكلية 

التي تحدد االهداف والسياسات التي توجه عملية التنمية العمرانية وتحديد          
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ضي وشبكات الطرق الرئيسـية والخصـائص       االستعماالت المختلفة لالرا  
البيئية واالجتماعية واالقتصادية لمواقع معينة خالل فترة  محـددة مـن            

 .الزمن
المخططـات التـي تحـدد االسـتعماالت  المختلفـة           :المخططات التفصيلية 

لالراضي  وشبكات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع المرافق         
لية لجزء من المخطط الهيكلي او لموقـع        والخدمات العامة بصورة تفصي   

 .من المواقع المحددة فيه
المساحات المخصصة لالسـتخدام العـام ضـمن        :المرافق والخدمات العامة  

المخططات الهيكيلية والتفصيلية لالغراض التعليمية والطبية واالجتماعية       
  . ةوالثقافية والدينية  واالمنية والنقل والمواصالت وخدمات البنية التحتي

 :اهداف التخطيط الحضري) ٣(مادة
 :يهدف التخطيط الحضري الى تحقيق االغراض االتية

 .تنمية مناطق الدولة عمرانيا وحضاريا والنهوض بها على اسس علمية-١
ضمان توزيع المشروعات الحضرية للوزارة على مناطق الدولة بما يتفق          -٢

و غير المتكـافئ    وظروف وامكانيات وحاجات كل منطقة وبما يجنب النم       
 .لمنطقة  دون اخرى

تشجيع اقامة المشروعات والصناعات التي تعتمد عليها اعمـال البنـاء           -٣
 .والتخطيط الحضري في نطاق كل منطقة وفقا المكانياتها ومواردها

االستخدام االمثل لالراضي وتنظيم وظائفها لمختلف االغراض وحمايـة         -٤
 .عية من الزحف العمرانياالرض الزراعية ومواقع الثروات الطبي

تخطيط مواقع جديدة المتصاص الزيادة السكانية في المـدن المزدحمـة           -٥
 .بالسكان والحد من الهجرة الداخلية غير المنظمة

اعداد مخططات المدن والقرى والمواقع في الجمهورية وتنمية المنـاطق          -٦
ـ             توى المتخلفة واالماكن التي تم البناء فيها بشكل عشـوائي ورفـع المس

الحضري لها بتوفير المرافق والخدمات العامة وشبكات الطرق والشوارع         
 .الخ...والحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء والمناطق الفضاء

توزيع المساحات التي دخلت في التخطيط كشوارع او مواقـع للمرافـق            -٧
والخدمات العامة بما يراعي المصلحة العامة والخاصة في وقـت واحـد            

 .ق مبدا ال ضرر والضرارويحق
المحافظة على الطابع المعماري اليمنـي ومراعـاة التقاليـد والعـادات            -٨

 .واالعراف العربية واالسالمية
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المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث وحماية االودية ومسايل ميـاه           -٩
االمطار واحواض المياه الجوفية والشواطئ وتحـدد الالئحـة التنفيذيـة           

 .لتي تدخل في احكام هذا القانونالشواطئ ا
تحديد المناطق السياحية واالثرية والتاريخية في الجمهورية والمحافظة        -١٠

 .عليها وابراز معالمها السياحية واالثرية
 الفصل الثاني

 سلطات التخطيط وتشكيالتها ومهامها
 :المجلس االعلى للتخطيط الحضري: اوال

ط  الحضري من الوزارة والجهات ذات       يتم تشكيل مجلس اعلى للتخطي    ) ٤(مادة
 :العالقة على النحو التالي

 رئيسا   وزير االنشاءات واالسكان والتخطيط الحضري-١
     نائبا للرئيس نائب وزير االنشاءات واالسكان والتخطيط الحضري-٢
 عضوا     نائب وزير التخطيط والتنمية-٣
 عضوا     نائب وزير الصناعـــة-٤
 عضوا     لزراعـــةنائب وزير ا-٥
 عضوا   وكيل الوزارة المختص بالتخطيط الحضري-٦
 عضوا    وكيل مصلحة المساحة للشئون الفنية-٧
 عضوا    وكيل مصلحة اراضي وعقارات الدولة-٨
 عضوا    مدير عام التخطيط العمراني بالوزارة-٩
 عضوا    مدير عام تخطيط المناطق بالوزارة-١٠
 عضوا لكهرباء والمياه التقل درجته عن مدير عاممندوب عن وزارة ا-١١
 عضوا  مندوب عن وزارة االوقاف ال تقل درجته عن مدير عــام-١٢
 عضوا مندوب عن مجلس حماية البيئة ال تقل درجته عن مدير عام-١٣
 عضوا    مندوب عن وزارة المواصالت-١٤
 ا مقرر مدير عام االراضي بوزارة االسكان والتخطيط الحضري-١٥
يجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوتهم مـن اصـحاب الخبـرة              ) ٥(مادة

 .واالختصاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم صوت معدود
ال تكون جلسات المجلس صحيحة اال بحضور نصف االعضـاء علـى            ) ٦(مادة

االقل وتؤخذ قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التسـاوي          
 .لذي فيه رئيس الجلسةيرجح الجانب ا

يكون مقر المجلس في وزارة االنشاءات واالسكان والتخطيط الحضري         ) ٧(مادة
 .ويجوز عند الضرورة ان يعقد جلساته في اي مكان اخر 

يكون للمجلس سكرتارية دائمة يراسها مقرر المجلس وتحـدد الالئحـة           ) ٨(مادة
 .ها واختصاصاتهاالتنفيذية لهذا القانون طبيعة عمل السكرتارية ومهام
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 :اختصاصات المجلس
 :يتولى المجلس االعلى للتخطيط الحضري االختصاصات االتية) ٩(مادة
رسم السياسة العامة للتخطيط الحضري وتحديد متطلبات واهداف التنميـة         -١

 .الحضرية في اطار السياسة العامة للدولة
ـ        -٢ ى ضـوء   تحديد اتجاهات مواقع النمو العمراني والصناعي والحرفي عل

 .الخطة االقتصادية واالجتماعية للدولة
مناقشة واقرار دراسات ومشروعات المخططات الهيكليـة التـي تعـدها           -٣

 .الوزارة سواء بكوادرها او بواسطة بيوت الخبرة المحلية واالجنبية
دراسة مقترحات الوزارة حول اعادة تخطيط بعـض المـدن واالحيـاء            -٤

 .اء فيها بشكل عشوائي والمصادقة عليهاوالمواقع الصناعية التي تم البن
اقتراح ايجاد مواقع نشاطات سكانية واقتصادية واجتماعية تلبي اغـراض          -٥

 .تنموية محددة
البت في اي تعديالت او مقترحات على المخططات الهيكلية التي يعرضها           -٦

 .رئيس المجلس والتي تستلزم المصلحة العامة ادخالها
الشاملة لتطوير اساليب التخطيط الحضري في      المساهمة في وضع الخطط     -٧

مدن ومناطق الجمهورية وبما يتفق وظروف وامكانيات كل منطقة بهدف          
 .ايجاد نشاط اقتصادي واجتماعي وسكاني متوازن داخل هذه المناطق

دراسة ما يرى رئيس المجلس او ثلث اعضائه عرضه علـى المجلـس             -٨
 .هلمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشان

 :القطاع المختص بالتخطيط الحضري بالوزارة:ثانيا
قطاع التخطيط الحضري بالوزارة ومكاتبها وفروعهـا هـو الجهـاز           ) ١٠(مادة

االداري والفني المسئول عن اعمال التخطيط في الجمهوريـة ويمـارس           
 .مهامة واختصاصاته المحددة في هذا القانون تحت اشراف قيادة الوزارة

 :تصاصات القطاع المختص بالتخطيط بالوزارة مهام واخ) ١١(مادة
القيام بالدراسات وتحليـل المعلومـات واعـداد المخططـات الهيكليـة            -١

 .والتفصيلية وعرضها على قيادة الوزارة التخاذ القرارات الالزمة بشانها
تزويد مكاتب الـوزارة وفروعهـا بـدليل العمـل الفنـي والمعلومـات              -٢

 في اعداد مسودات المخططـات الهيكليـة        واالرشادات الفنية ومساعدتها  
 .والتفصيلية

تحقيق االهداف العامة للتخطيط ووضع المقترحـات وتحديـد اتجاهـات           -٣
 .التوسع العمراني على ضوء المخططات الهيكلية 

عليهـا  )المبـدئي (رفع مشروعات المخططات الحضرية للتصديق االولى     -٤
المحافظين ومكاتـب   وارسال صور منها الى الجهات المختصة بالدولة و       
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االسكان مرفقا بها صورا من القرار الوزاري المنصـوص عليـه فـي             
 .من هذا القانون)٢٥،٢٢(المادتين 

وضع المعايير والمقاييس واالشـتراطات الفنيـة للتخطـيط وتصـنيف           -٥
 .استخدامات االراضي الغراض التخطيط

مرفوعـة  دراسة االعتراضات والتظلمات والمقترحات وطلبات التعديل ال      -٦
الى اللجنة العليا من اللجان الفرعية او المجـالس المحليـة او الجهـات              

 .المختصة واتخاذ الالزم بشانها
اقتراح االعمال والدراسات والمخططات التي يلزم ان تقوم بها جهات او           -٧

بيوت الخبرة المحلية او االجنبية او التي يمكن ان تقـوم بهـا فـروع او                
 . االداريةمكاتب الوزارة بالوحدات

فحص ومراجعة مشروعات المخططات التي قامت جهات اخرى باعدادها         -٨
 .قبل اقرارها والتصديق عليها بصفة نهائية

تقديم مقترحات بحل المشاكل التي تعترض اعمال التخطيط ورفعها الـى           -٩
 .قيادة الوزارة

 .التنسيق مع الجهات ذات العالقة بالتخطيط داخل الوزارة وخارجها-١٠
مهام مكاتب الوزارة وفروعها في الوحـدات االداريـة فـي مجـال             ) ١٢(دةما

 :التخطيط الحضري
اعداد الدراسات وجمع المعلومات وتحليلها واعداد مشروعات المخططات        -١

الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى الداخلة ضمن اختصاصـاتها ورفعهـا          
 .للوزارة لدراستها واقرارها

 .م التصديق عليها بصفة نهائيةتنفيذ المخططات التي ت-٢
 :لجان التخطيط) ١٣(مادة
 :اللجنة الفنية.ا

تشكل بديوان عام الوزارة لجنة فينة عليا من المختصـين العـاملين بهـا              
والجهات ذات العالقة كل فيما يخصه لمناقشة مشـروعات المخططـات           
ودراسة القضايا الفنية واالعتراضات والتظلمات المرفوعة مـن اللجـان          

 .فرعية وابداء الراي فيهاال
 :اللجان الفرعية.ب

تشكل بمكاتب الوزارة وفروعها لجان فرعية من المختصين العاملين بها          
والجهات ذات العالقة لتلقي التظلمات واالعتراضات من المواطنين علـى          
المخططات التي تخص المناطق والمواقع والمدن والقرى الواقعـة فـي           

ر بها الى اللجنة العليا مشفوعة برايها علـى         دائرة اختصاصها ورفع تقاري   
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ان تبت اللجنة العليا في التظلمات على المخططات التفصيلية خالل مدة ال            
 . يوما من تاريخ وصولها٣٠تزيد عن 

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها          
 .وصالحياتها

 الفصل الثلث
 انواع المخططات

 :مخططات المناطق: الاو
تساهم الوزارة بتقـديم الدراسـات والبحـوث والخـرائط المتعلقـة            ) ١٤(مادة

 .باستخدامات االرض وتطوير وتنمية المناطق في مجال اختصاصاتها
يراعى عند اعداد مشروعات تخطيط المناطق التي تقوم بها الـوزارة           ) ١٥(مادة

مناطق خالل فترة زمنية    ان تكون عامة وشاملة وان تحقق اهداف تنمية ال        
محددة وان تكون قائمة على اساس من الدراسات البيئيـة واالجتماعيـة            
والقتصادية ووضعية المنطقة على ضوء خطط الدولة التنمويـة وتحـدد           

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة بذلك
معلومات والبيانات  يراعى جهاز التخطيط بالوزارة عند القيام بتحليل ال       ) ١٦(مادة

ووضعها في شكل مخططات  البدائل الممكنة ومميزاتها لكي يتسنى على           
 .ضوئها للمجلس االعلى للتخطيط اتخاذ القرارات الفنية الالزمة بشانها

 :المخططات الهيكلية:ثانيا
يحدد المخطط الهيكلي االهداف والسياسات واالسـتراتيجيات طويلـة         ) ١٧(مادة

ا خطط التنمية للموقع المختار في اطار الدراسة ويـتم          المدى التي تتطلبه  
ذلك في صورة تقارير تحليلية وخرائط ومخططات تحـدد االسـتعماالت           
المختلفة  لالراضي وشبكات الطرق الرئيسية في ضوء المعطيات البيئيـة           
واالقتصادية االجتماعية والعمرانية لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات الى          

 .عشرين سنة 
تعتبر المخططات الهيكلية االساس الواجب الرجوع اليه عنـد اعـداد           ) ١٨(مادة

المخططات التفصيلية وعند اتخاذ اي قرار يتعلـق باقامـة اي مشـاريع             
 .تستدعي المصلحة العامة اقامتها خارج حدود المخططات التفصيلية

 :المخططات التفصيلية:ثالثا
 -:تشتمل المخططات التفصيلية على ما يلي) ١٩(مادة
 .بيان حدود المخطط التفصيلي-١
تحديد االستعماالت المختلفة لالراضي بصورة تفصيلية وبوجـه خـاص          -٢

تحديد شبكات الشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع الخـدمات والمرافـق          
 .العامة والمناطق السكنية والصناعية والتجارية وغيرها
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لتي تستلزم ذلك وطابعها    ارتفاعات المباني وتحديد ارتداداتها في المواقع ا      -٣
المعماري وكثافتها السكانية والنباتية بهدف تحديد حجم ونـوع المرافـق           

 .الالزمة لها
الشروط الخاصة بالمواقع التاريخية واالثرية والسياحية بما يكفل الحفـاظ          -٤

 .عليها
اي اشتراطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الكثافة السكانية والحفاظ على          -٥

 .الية لمواقع التجمعات السكانيةالنواحي الجم
قبل اعداد مشروعات المخططات يجب القيـام بالدراسـات الطبيعيـة     ) ٢٠(مادة

واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بتنمية المواقع الخاضعة للتخطـيط         
 .وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة بهذه الدراسات

 الفصل الرابع
 اد المخططات الهيكلية والتفصيليةاجراءات اعد

تقوم الوزارة باختيار المواقع التي سيتم اعداد المخططـات الهيكليـة           ) ٢١(مادة
والتفصيلية لها وتخطيطها وفقا الحكام هذا القانون بناء على خطة الوزارة           

 القطاع المختص بـالتخطيط مـع تحديـد       اوالدراسات السابقة التي اعدده   
من هـذا   ) ١١/٧(اد المخططات وفقا الحكام المادة    الجهة التي ستقوم باعد   

 .القانون
تصدر الوزارة قرار بتحديد الموقع الذي سـيتم اعـداد المخططـات            ) ٢٢(مادة

الهيكلية له ويحدد القرار مساحة الموقع وحدوده والبيانات االخرى المتعلقة          
به وينشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين محليتين ويذاع فـي اجهـزة             

الم المرئية والمسموعة وتلصق صور منه في الموقع الـذي يشـمله            االع
القرار واالماكن االخرى التي تراها الوزارة مناسبة لذلك كما تبلـغ بهـا             
الجهات ذات العالقة الستطالع رايها في الموضوع ويعتبر نشر القـرار           
بهذه الصورة تبليغا شخصيا للجهات المختصة وجميع المعنيين في الموقع          

 سيتم اعداد المخططات له وتحدد الالئحة التنفيذيـة لهـذا القـانون             الذي
 .التفاصيل المتعلقة بذلك

فور صدور القرار المنصوص عليه في المادة السابقة يتم وقف اعمال           ) ٢٣(مادة
البناء في المواقع المحددة فيه خالل فترة اعداد المخططات الهيكليـة مـع             

ذا القانون على اال تتجـاوز فتـرة        من ه ) ٥٤،٥٣(مراعاة احكام المادتين    
 .اعداد المخططات مدة سنتين

يقوم المجلس االعلى للتخطيط بالتصديق النهائي علـى المخططـات          ) ٢٤(مادة
الهيكلية خالل مدة شهرين من تاريخ عرضها عليـه ويتضـمن القـرار             

 .مساحة الموقع وحدوده



 

 ٢٨٦

 ختطيط حضري

را بتحديد  الموقع    عند اعداد المخططات التفصيلية تصدر الوزارة قرا      ) ٢٥(مادة
 :او المواقع التي سيشرع في تخطيطها وتقسيمها ويحدد القرار االتي

مساحة الموقع المراد تخطيطه او تقسيمه وحدوده وما يشمله من عقـارات            .ا
 .والبيانات االخرى المتعلقة به

دعوة المالكين واصحاب الحقوق في هذه المواقع للحضور الى مقر لجنة           .ب
ة او مكتبها المختص ومعهم الوثائق والمسـتندات او مـا           التسوية بالوزار 

يثبت ملكياتهم او حقوقهم فيها بالطرق الشرعية وتسليم صورة منها وختم           
 .االصل بختم اللجنة 

مـن هـذا    ) ٢٢(ينشر هذا القرار بالطريقة المنصوص عليها في المـادة        .ج
ـ            ة القانون ويعتبر نشره بهذه الصورة تبليغا شخصـيا للجهـات المختص

 .وجميع المالكين واصحاب الحقوق في الموقع
اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المدة السابقة ال           ) ٢٦(مادة

يجوز اصدار او منح اي تراخيص بناء او تجديدها او تراخيص تعليه او             
توسيع او تدعيم المباني او السماح بالبناء في المواقع المحددة فيه على اال             

ذا الحظر مدة عام يتم خاللـه اعـداد المخططـات التفصـيلية             يتجاوز ه 
 .والتصديق النهائي عليها

على المالكين واصحاب الحقوق في المواقع التي سيتم تخطيطهـا ان           ) ٢٧(مادة
المخـتص  )العيني(يبادروا بتسجيل ملكياتهم وحقوقهم في السجل العقاري        

 عليـه فـي     خالل مدة ثالثة اشهر من تاريخ صدور القرار المنصـوص         
 .من هذا القانون) ٢٥(المادة

اما في المواقع التي ال يوجد فيها سجل عقاري تقـوم الـوزارة او مكاتبهـا       
باسقاط هذه الملكيات والحقوق في مخططات الموقع وقيدها فـي سـجل            
خاص يعد لهذا الغرض بعد التصديق على الوثائق من المحاكم المختصـة    

 الموعد المحدد يتم البـدء فـي اعـداد          فاذا لم يلتزم المالكون بذلك خالل     
المخططات دون انتظار تسجيل الملكية والحقوق التي اهمـل اصـحابها           
تسجيلها او قيدها كما يجوز للوزارة ان تتخذ اي اجـراء اخـر اقصـاه               
استخدام هذه الملكيات كمواقع للخدمات والمرافق العامة وتعويض مالكهـا          

التقيـيم  ( قبـل اعمـال التخطـيط        بسعر الزمان والمكان الذي يتم تحديده     
 ).االولى

يستثني من احكام المادة السابقة حاالت التنازع على الملكية اذا اثبـت            ) ٢٨(مادة
المتنازعون او احدهم وجود هذا النزاع بشهادة من المحكمة المختصة او           

 .بعذر شرعي



 

 ٢٨٧

 ختطيط حضري

 تقوم الجهة المعنية في الوزارة او مكاتبها باسـقاط مواقـع اراضـي            ) ٢٩(مادة
المالكين على الخرائط مع ايضاح حدودها بدقة تمهيـدا النجـاز اعمـال             
التخطيط وتقسيم االراضي واجراءا عمل التسويات لالوضاع التي ستنجم         

 .عن التخطيط
يتولى القطاع المختص بـالتخطيط فـي الـوزارة ومكاتبهـا اعـداد             ) ٣٠(مادة

ـ         ي القـرار   مشروعات المخططات التفصيلية للموقع او المواقع المحددة ف
من هذا القانون  ورفعها مع جميع الوثـائق         ) ٢٥(المنصوص عليه المادة  

المتعلقة بها عبر اللجنة الفنية العليا الى قيادة الوزارة للمصـادقة االوليـة             
 .عليها

تراعى الوزارة عند التخطيط  العدالة في اقتطاع النسب المقررة وفقـا       ) ٣١(مادة
مساحات المملوكة لالفـراد واسـتخدام      من هذا القانون من ال    ) ٤٧(للمادة

اراضي الدولة ان وجدت  كمرافق وخدمات عامة واسـتخدام المـذرات            
والممرات الطبيعية  كشوارع يكون مركزها هو مركز المذرة اال اذا تعذر            

 .ذلك من الناحية الفنية
تقوم قيادة الوزارة بالتصديق االولى على المخططات التفصيلية خالل         ) ٣٢(مادة

 .شهر واحد من تاريخ االنتهاء من اعدادهامدة 
بعد التصديق االولى على المخططات التفصيلية  من قيادة الوزارة يتم           ) ٣٣(مادة

اصدار قرار وزاري باجراء عمليات التسوية  الناجمـة عـن التخطـيط             
على ان يتضمن القرار    ) ٤٧(وخصم النسبة المئوية المشار اليها في المادة      

 :ما يلي
 .قعاسم المو.ا
 .رفع المخطط.ب
 .مساحة الموقع وحدوده.ج
التفاصيل المتعلقة بشبكات الطرق والميادين ، والمرافق والخدمات العامـة          .د

 .واالبنية التي تدعو الضرورة الى هدمها
 .االحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند البناء بعد التخطيط.هـ
 مع بيان المساحات التي سيتم      النسبة التي تم خصمها او اقتطاعها للشوارع      .و

 .التعويض عنها
 .من هذا القانون) ٢٢(وينشر هذا  القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة

على مكاتب الوزارة ان ترفـع مشـروعات المخططـات الهيكليـة            ) ٣٤(مادة
والتفصيلية التي قامت باعدادها الى الوزارة لدراستها واتخاذ الالزم بشانها          

 . لزم االمر والتصديق االولي عليها قبل نشرهاوتعديلها اذا



 

 ٢٨٨

 ختطيط حضري

بعد مناقشة واعتماد مشروعات المخططات التفصيلية من اللجنة الفنية         ) ٣٥(مادة
العليا يتم اخطار المحافظ ورئيس المجلـس المحلـي ومكتـب الـوزارة              
بالمحافظة المختصة كمـا يـتم ابـالغ الجهـات ذات العالقـة بالدولـة               

لب منهم دراستها وابـداء اي مقترحـات او         بمشروعات المخططات ويط  
مالحظات عليها خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ وصول االخطار تمـدد            

وعلـى قطـاع التخطـيط      . الى مدة اخرى مماثلة اذا رات الوزارة ذلك       
واللجنة الفنية بالوزارة تجميع هذه المقترحات ورفع تقرير مشفوع برايها          

 .الى قيادة الوزارة
هذه المدة دون ان يكون هناك اي مقترحـات مـن الجهـات             فاذا انتهت   

المذكورة اعتبر ذلك بمثابة موافقة منها على مشـروع المخطـط ويـتم             
 .التصديق النهائي عليه من الوزارة

ال يجوز ان تستغرق مناقشة اي تعديالت على مشروعات المخططات          ) ٣٦(مادة
 . مماثلةفي الوزارة اكثر من شهرين قابلة لالمتداد لمدة اخرى

يجوز للوزارة عرض مشروعات المخططات التفصـيلية والوثـائق         -):٣٧(مادة
واالراء والمقترحات المتعلقة بها على المجلـس االعلـى للتخطـيط  اذا             
اقتضت الضرورة ذلك وفي هذه الحالة يجب اخذ قرارات المجلس بعـين            

 .االعتبار
 الفصل الخامس

 يليةتنفيذ ومراجعة المخططات الهيكلية والتفص
 :تنفيذ المخططات: اوال

وما بعدها من هـذا   ) ٤٩(بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في المادة      ) ٣٨(مادة
القانون من اعمال التسويات الناجمة عن التخطيط وفقا للمخططات التـي           
تم التصديق االولى عليها يقوم رئيس اللجنة باخطار الوزارة وتقديم تقرير           

 من تاريخ انتهاء االعمال التـي قامـت بهـا           شامل اليه خالل مدة اسبوع    
 .اللجنة

وتقوم الوزارة بالتصديق النهائي على المخططات خالل مدة اسبوعين من          
 .تاريخ وصول االخطار اليها

تقوم الوزارة باخطار الجهات ذات العالقة بالتصديق النهـائي علـى           ) ٣٩(مادة
لمكتب المختص  المخططات الهيكلية والتفصيلية وارسال صور منها الى ا       

لتنفيذها وعمل الترتيبات الالزمة لتسليم هذه الجهات المساحات المخصصة         
 .لها

وتلتزم جميع الجهات التنفيذية في الدولة والمجـالس المحليـة واالهليـة             
والمواطنين في المحافظات التي سيتم تنفيذ المخططات فيها بالتعاون مـع           

 .مكتب الوزارة لتنفيذ المخططات المعتمدة



 

 ٢٨٩

 ختطيط حضري

مع مراعاة احكام الفصل السادس من هذا القانون يجب علـى جميـع             ) ٤٠(مادة
المالكين واصحاب الحقوق في العقارات المبنيـة التـي تتعـارض مـع             
االستخدامات المحددة في المخططات بعد اسـتالمهم للتعـويض اتخـاذ           
االجراءات الالزمة لتخليه العقارات التي سيتم هدمها او هدم اجزاء منهـا            

ات والمرافق العامة والشوارع والميادين وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا         للخدم
 .القانون المواعيد الزمنية الالزمة لذلك

بعد اجراء التسويات والتعويضات وفقا الحكام الفصل السادس من هذا          ) ٤١(مادة
القانون تنتقل ملكية مواقع المرافق والخدمات العامة الى الجهات المختصة          

 من االمالك العامة للدولة وعلى هذه الجهات بعد ذلـك القيـام             بها وتعتبر 
بحجزها وتسويرها وتنفيذ مشاريعها التعليمية والصـحية وغيرهـا مـن           

 .المشاريع الخدمية عليها
 :مراجعة المخططات:ثانيا

 :تعديل المخططات الهيكلية.ا
مـس  يجوز للوزارة ان تعيد النظر في المخططات الهيكلية مرة كل خ          ) ٤٢(مادة

 .سنوات
 :اجراءات تعديل المخططات الهيكلية) ٤٣(مادة

يرفع الوكيل تقريرا الى قيادة الوزارة بمبررات ودواعي واسباب تعـديل           -١
 .المخططات

اذا اقتنعت قيادة الوزارة بمبررات واسباب مراجعة المخططات الهيكليـة          -٢
وتعديلها تقوم بعرض الموضوع على المجلس االعلى للتخطـيط التخـاذ           
القرار المناسب بهذا الشان وفي حالة موافقة المجلـس علـى مقترحـات             
الوزارة يتولى القطاع المختص بالتخطيط او المكتب المختص اجراء هذه          

 .من هذا القانون) ٢٢(التعديالت واالعالن عنها وفقا للمادة
اذا اعترضت اي جهة على التعديالت التي وافق عليهـا المجلـس يـتم              -٣

نية علـى المجلـس ،وتنـاقش التعـديالت واوجـه           عرض الموضوع ثا  
االعتراضات بحضور مندوب الجهـة او الجهـات المعترضـة وتعتبـر            

 .قرارات المجلس في هذه الحالة نهائية
 :تعديل المخططات التفصيلية.ب
ال يجوز باي حال من االحوال اجراء اي تعديالت فـي المخططـات             ) ٤٤(مادة

صفة نهائية اال في حاالت الضـرورة       التفصيلية التي تم التصديق عليها ب     
التي تقدرها اللجنة الفنية العليا وتصادق عليها قيادة الـوزارة اذا كانـت             
هناك ظروف استثنائية  عامة او اسباب وجيهة تقتضي التعديل شريطة اال            



 

 ٢٩٠

 ختطيط حضري

تؤثر هذه التعديالت على حقوق االخرين في موقع التعديل ، وان تكـون             
 .مبررة من الناحية الفنية 

 لفصل السادسا
 تخطيط االراضي وتسوية المساحات

يقصد بتخطيط االراضي وتسوية المساحات وفقا الحكام هذا القـانون          ) ٤٥(مادة
تخطيط االراضي وفقا للمخططات التفصيلية واعادة تحديد المساحات بعد         
اقتطاع النسب المقررة في هذا القانون للشـوارع والخـدمات والمرافـق            

مال التخطيط  وتسوية المساحات مشاريع  التقسـيم         العامة ويعتبر من اع   
المعتمدة من الوزارة او مكاتبها والتي يقـوم بهـا القطـاع الخـاص او               

 .االستثماري او الحكومي
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والقواعد والشـروط       ) ٤٦(مادة

ت للمسـاحات   الواجب مراعاتها عند تنفيذ المخططات واجـراء التسـويا        
 .الداخلة ضمن التخطيط

في االراضي المراد تخطيطها بعد تحقق ضرورة التخطيط والمصلحة         ) ٤٧(مادة
العامة يتم اسهام المالك بدون تعويض بجـزء مـن اراضـيهم كمواقـع              
للخدمات والشوارع والمرافق العامة التي تعود على ارضهم بالفائدة بعـد           

من المسـاحة الكليـة للمنطقـة       %٢٥التخطيط على اال يزيد االسهام عن       
ولمرة واحدة اما اذا استلزمت اعمال التخطيط اقتطاع نسبة تزيـد عـن             

فيعوض من المساحة الكلية للمنطقة فيعوض المالكون عـن نسـبة           % ٢٥
الزيادة بالتقدير النهائي بعد التخطيط على اال يحرم احد من المالكين مـن             

تخطيط ومن عـارض مـن      نصيبه العيني من االرض التي جرى فيها ال       
المالك فهو مخير بين االسهام في التخطيط او بيع كامل ارضـه للدولـة              

 .الستخدامها في مصلحة عامة بالتقدير االولي زمانا ومكانا قبل التخطيط
على مصلحة السجل العقاري وجهات التوثيق المختصة فـي الدولـة           ) ٤٨(مادة

لكية بعد صـدور القـرار      ايقاف اي اجراءات للبيع او الشراء او نقل الم        
 .من هذا القانون)٢٥(الوزاري المنصوص عليه في المادة

يتم تشكيل لجان تسوية في المواقع  التي سيتم تخطيطها لتقدير قيمـة             ) ٤٩(مادة
االراضي وكذا المباني التي تقتضي الضرورة هدمها والتعويضات التي قد          

كيـاتهم  مـن مل  %٢٥تستحق لمن تم خصم او اقتطاع نسبة تزيـد عـن            
للشوارع والخدمات والمرافق العامة واعادة توزيـع الملكيـات وتسـوية           

 .االوضاع الناجمة عن اعمال التخطيط وفقا الحكام هذا القانون
 ):٢٥(عقب قرار الوزارة المنصوص عليه في المادة) ٥٠(مادة

 :تشكل لجان التسوية من-١



 

 ٢٩١

 ختطيط حضري

ار من وزير العدل    يصدر بانتدابه قر  )ا(قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية      .ا
 .رئيسا

اثنان من المهندسين العاملين بالوزارة او فروعها ويصدر بتعيينهم قـرار      .ب
 .وزاري اعضاء

عضو من المجلس المحلي ويصدر بتعيينه قرار مـن رئـيس المجلـس             .ج
 .المحلي الواقع اختصاصه بالمنطقة التي سيتم تخطيطها عضوا

مالكين للموقع المراد تخطيطه فـاذا      عدالن يتم اختيارهما من قبل اغلبية ال      .د
تعذر االختيار لهما او الحدهما بعد االعالن للمرة االولى والثانيـة جـاز             

 .للجنة اختيار من تراه
يشترط اال يكون لرئيس اللجنة عالقة مصلحة بالموقع الذي سيتم تخطيطه           -٢

وتنطبق عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بخصـوص          
 .اة امام المحاكمرد القض

ال يجوز الي عضو من اعضاء اللجنة مباشرة عملـه قبـل ان يـؤدي               -٣
 .امام رئيس اللجنة بان يقوم بمهمته بامانة وصدق)القسم(اليمين

 :مهام واختصاصات لجان التسوية) ٥١(مادة
والحقوق في المواقع   ) االراضي والمباني (تقدير القيمة االصلية للعقارات     -١

طها بالثمن الذي تستحقه  قبل شهر من تـاريخ صـدور            التي سيتم تخطي  
مـن هـذا القـانون      ) ٢٥(القرار الوزاري المنصوص عليه فـي المـادة       

الستخدامها كاساس لنسبة التوزيع بين المالك عند التقدير النهـائي بعـد            
 .التخطيط

تستعين  اللجنة في تقديراتها بالوثائق والمستندات المسجلة التي يتقدم بها           -٢
 :كون واصحاب الحقوق مع مراعاة االتي عند التقديرالمال

عدم االعتداد باي مبان انشئت او اشجار غرست بعد علم المالـك وبعـد              .ا
 .من هذا القانون) ٢٥(صدور القرار المنصوص عليه في المادة

الخسائر التي قد تلحق بالمالكين  نتيجة عدم استغاللهم لعقاراتهم خـالل            .ب
 .مدة تخطيط الموقع

كون االشجار وانقاض البناء لمالكها وعليه ان يزيلها خالل المدة التـي            ت.ج
تحددها الالئحة التنفيذية او المكتب المختص فاذا تخلف عن ذلك فللوزارة           

 .ازالتها على نفقتها
والحقوق في الموقـع    )االراضي والمباني (التقدير النهائي لقيمة العقارات     -٣

ف اجراء التسـويات النهائيـة علـى        بعد االنتهاء من اعمال التخطيط بهد     
 .مستوى الموقع



 

 ٢٩٢

 ختطيط حضري

اعادة توزيع الملكيات بالمساحات الجديدة على المالكين بحسـب المبـالغ           -٤
المستحقة لكل مالك بعد عملية التقييم النهائي للموقع الذي تـم تخطيطـه             
ويراعى عند اعادة التوزيع ان تكون المساحات الجديدة التي توزع علـى            

 . مواقعها السابقة او في اقرب مكان منها بقدر االمكان المالكين في نفس
اذا اقتضى اعادة التوزيع اعطاء المالك مساحات ال يمكن االنتفـاع بهـا             -٥

يلزم بـدفع   )التقييم الجديد   (كقطع مستقلة تزيد عن حقه وفقا للتقييم النهائي         
 قيمة الزيادة الى حساب التسويات الخاص بالتعويضات الناجمة عن اعمال         

 .التخطيط  في المنطقة وبسعر ما بعد التخطيط
اذا امتنع احد المالكين عن دفع قيمة الزيادة في المساحة التـي وزعـت              -٦

عليه خالل المدة التي تحددها اللجنة فيجوز للجنة تخييره بين االجـراءين            
 :االتين

توزيع المساحات الجديدة بعد التخطيط مع الزيادة على مالـك اخـر مـن              .ا
ين ويعوض المالك الممتنع في مكان اخر بمساحة تعـادل قيمتهـا            المستحق

 .المبلغ المستحق له بالقيمة عند التقدير النهائي
اقتطاع جزء من المساحة الخاصة بالمالك الممتنع اذا كان ذلـك ممكنـا             .ب

وضمها للمساحة الزائدة لتشكال معا قطعة يستفاد منها تباع لمالـك اخـر             
 . اخذ عليه بالقيمة النهائيةويعوض المالك االصلي عما

بالنسبة للمساحات الصغيرة التي يستحيل البناء عليها تباع اجباريا بالقيمة          -٧
الجديدة الصحاب العقارات المجاورة لها ويدفع الثمن لحساب التسـويات          
الخاص بتعويضات المواقع المخططة ليتم تعويض المالك وفقـا للتقيـيم           

 .النهائي
يات التعويضات التي تستحق للمالكين الـذين تـم         يدفع من حساب التسو   -٨

من امالكهم للشوارع والخدمات والمرافـق      % ٢٥اقتطاع نسبة تزيد عن     
 .العامة بحسب التقييم النهائي

ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة تعوض االشجار والمباني           
 :التي تستدعي الضرورة ازالتها وفقا لالحكام االتية

جار التي غرست والمباني التي انشئت بموجب تراخيص بنـاء فـي            االش-١
المواقع التي لزم فيها الترخيص  وكذا المباني التي انشئت قبـل تطبيـق              
قانون البناء عليها يستحق مالكوها تعويضا كامال ، اما المبـاني الجديـدة             
التي انشئت بدون تراخيص بناء في المواقع التي كان يسري عليها تطبيق            

 .ناء فيستحق مالكوها نصف التعويضالب
 .اال يتعارض المبنى مع الوضع العمراني القائم في المنطقة -٢
 .اال يتم البناء في الطرقات والشوارع والممرات الموجودة على الطبيعة-٣



 

 ٢٩٣

 ختطيط حضري

مضاعفة الحد االدنى لالرتدادات المقـررة تسـهيال لعمليـة التخطـيط            -٤
 .المستقبلي

البناء في المناطق الخالية والواقعة ضمن التوسعات        ال يجوز السماح ب   ) ٥٤(مادة
العمرانية المتوقعة للمدن التي يصدر بتحديدها قرار وزاري الي سبب من           

 -:االسباب اال بعد التخطيط  ويستثنى من ذلك ما يلي
 .حاالت الضرورة التي تخدم نشاط االرض-١
الطيران واالذاعة  المباني الالزمة لهيئة المواصالت السلكية والالسلكية و      -٢

والتلفزيون واي خدمات عامة اخرى ويصدر بكل حالة على حدة قـرار            
 .وزاري

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون معيار المنـاطق الخاليـة والشـروط            
 .واالوضاع الواجب مراعاتها عند تنفيذ الحاالت االستثنائية 

 .تطوير القرى الحالية او انشاء قرى جديدة-٣
 لثامنالفصل ا

 احكام ختامية
يراعى عنـد اعـداد مشـروعات المخططـات ان تكـون مالئمـة              ) ٥٥(مادة

لالستعماالت الغالبة لالراضي في المواقع وفي حالة وجود استخدامات او          
منشات مخالفة فيمكن ازالتها او االبقاء عليها عند اعداد المخططات مـع            

 -:مراعاة االتي
 .ي او المنشات المخالفة لالستخداممنع التوسع او الزيادة في المبان-١
عدم منح تراخيص بناء او السماح بتقوية او تدعيم او تعـديل او تعليـة               -٢

 .المباني او المنشات المخالفة باستثناء المنشات االثرية والتاريخية
تحديد مدة زمنية الستعمال المبنى او المنشاة المخالفة يتم بعدها هدمها او            -٣

 .تخدامهاازالتها او تغيير اس
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون طبيعة هذه المخالفات وطرق معالجتها          

 .والفترات الزمنية الالزمة الزالتها بما ال يتعارض مع مواد هذا القانون
اذا استدعت المصلحة العامة البناء في موقع لم يتم التصديق النهـائي            ) ٥٦(مادة

رة ان تضع قواعد وشروط مؤقتة      على مخططاته  التفصيلية فيجوز للوزا     
لتنظيم اعمال البناء فيه لحين التصديق النهائي علـى هـذه المخططـات             

 .بشرط اال تخالف هذه القواعد والشروط المخططات الهيكلية المعتمدة
يجوز بقرار من المجلس اعداد المخططات التفصيلية قبل المخططات         ) ٥٧(مادة

ة ملحة تستوجب ذلك او اعدادهما      الهيكلية اذا كانت هناك ضرورة او حاج      
معا اذا كان ذلك مناسبا كما يجوز اعداد مخطط تفصيلي لموقع صغير ال             
يوجد له مخطط هيكلي اذا كان ذلك الزما لتنفيذ مشاريع عليه كمشـاريع             

 .التنمية الحضرية



 

 ٢٩٤

 ختطيط حضري

للوزارة ان تسمح للجهات المختصة قبـل التصـديق المبـدئي علـى             ) ٥٨(مادة
اريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات والمرافق العامة       المخططات تنفيذ مش  

 .في المناطق التي سيتم تخطيطها
يجب على مالكي االراضي التي تقع في المواقع التي تـم تخطيطهـا             ) ٥٩(مادة

واقيمت  المباني  من حولها وتوفرت بهـا جميـع الخـدمات اسـتخدام               
النتهـاء مـن    االراضي لما اعدت له خالل مدة خمس سنوات من تاريخ ا          

اعمال التخطيط فاذا انقضت هذه المدة دون ان يسـتخدم المالـك االرض             
من قيمتها وعند التقييم النهـائي      %) ١(تفرض عليه ضريبة سنوية بواقع      

وال يؤثر انتقال الملكية على ذلك ويستثنى من ذلـك اراضـي االوقـاف              
 .والدولة والحاالت المنظورة امام القضاء

تخدام االرض المخططة استخداما مخالفا لما اعدت لـه او          في حالة اس  ) ٦٠(مادة
 .لما رخص له يجوز للوزارة ان تقوم بهدم المباني او المنشات المخالفة

االموال المستحقة لصندوق التسويات بالوزارة علـى المـالكين فـي           ) ٦١(مادة
المواقع  المخططة  بسبب اعمال التخطيط واجـراءات التسـويات يـتم             

 . قبل اي دين اخر مستحق للدولة او لغيرهااستيفاؤها اوال
من )٥٢(تعفى وثائق الملكية الصادرة عن اللجنة المشار اليها في المادة         ) ٦٢(مادة

هذا القانون بعد اعادة توزيع الملكية في المواقع المخططة من الضـرائب            
 .العقارية ورسوم التسجيل في السجل العقاري

ة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة مجلس       يصدر رئيس الوزراء الالئح   ) ٦٣(مادة
 .الوزراء بناء على عرض الوزير ويصدر الوزير القرارات المتعلقة به

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسـمية            ) ٦٤(مادة
وتلغى جميع القوانين والقرارات الخاصة بالتخطيط المخالفة الحكام هـذا          

 .القانون
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