
  60: المادة                                                                  
  قانون

  16/9/1983 : تاريخ         88 : رقم                
             

  .لكية المشتركة في العقارات المبنيةتنظيم الم: الموضوع
  

  ،24/12/1962القانون الصادر بتاريخ : يلغى
   

  إن رئيس الجمهورية، 
  بناًء على الدستور، 

  ،)منح الحكومة حق إصدار مراسيم إشتراعية (17/11/1982 تاريخ 36/82بناًء على القانون رقم 
 تــاريخ 36/82عمــل بأحكــام القــانون رقــم تمديــد ال (21/5/1983 تــاريخ 10/83بنــاًء علــى القــانون رقــم 

17/11/1982( ،  
   ، 20/12/1951بناًء على قانون ضريبة األراضي تاريخ 

  وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بناًء على إقتراح وزير العدل، 
  ،24/8/1983وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

  
  :يرســـم ما ياتــي
  الفصل األول 

  أصول القيد وشروطه
لمالــك كامــل العقــار المبنــي، أن يفيــد فــي ســجالت الــدوائر العقاريــة اإلنــشاءات القائمــة : ادة األولــىالمــ

على عقاره، مقسمة كل وحدة على حدة، وفاقًا ألحكام هـذا المرسـوم اإلشـتراعي، فتكـون 
عندئٍذ أرض العقار وجميع العناصـر واألجـزاء، وكـل مـا هـو معـد لإلسـتعمال المـشترك، 

 بين المالكين، ويكون كل قـسم معـد لإلسـتعمال الخـاص، ملكـًا للـشخص أقسامًا مشتركة
  . العائد له، مع اإلحتفاظ باألحكام الخاصة المحددة في هذا المرسوم اإلشتراعي

  .  سهم2400 تعتبر ملكية كل قسم مؤلفة من :2المادة 



واحـــد أو مجموعـــة  يقـــصد بكلمـــة بنـــاء أينمـــا وجـــدت فـــي هـــذا المرســـوم اإلشـــتراعي، البنـــاء ال:3المـــادة 
العقـار الواحـد أو مجموعـة العقـارات التـي " عقـار"ويقـصد بكلمـة . األبنية القائمة على العقار

وفـــي هـــذه الحالـــة األخيـــرة تعـــرف الوحـــدة . تؤلـــف وحـــدة عقاريـــة حـــسب أحكـــام قـــانون البنـــاء
  .العقارية بأصغر رقم بين أرقام العقارات التي تتألف منها

 اإلشــتراعي البنــاء الــذي يــشيد علــى مجموعــة عقــارات اعتبــرت ال يــستفيد مــن هــذا المرســوم  
وحــدة عقاريــة بعــد صــدوره، إال إذا كــان هنــاك حائــل قــانوني يحــول دون ضــم العقــارات التــي 

  .تتألف منها الوحدة، كليًا أو جزئيًا إلى بعضها لتصبح عقارًا واحداً 
دد لـــه صـــحيفة عينيـــة تكميليـــة يعطـــى كـــل قـــسم رقمـــًا معينـــًا، يـــضاف إلـــى رقـــم العقـــار، وتحـــ:4المـــادة 

  . خاصة، تدون عليها القيود المتعلقة به حسب األصول
تعتبـر أرض العقــار واألجــزاء والعناصـر والمنــشآت وكــل مــا هـو معــد لإلســتعمال المــشترك  -

  . 1بين جميع مالكي العقار، قسمًا مشتركًا بينهم جميعًا، ويعطى دائمًا الرقم 
 وكــل مــا هــو معــد لإلســتعمال المــشترك بــين مجموعــة تعتبــر األجــزاء والعناصــر والمنــشآت -

 . 2محددة من مالكي العقار، قسمًا مشتركًا بين هذه المجموعة ، ويعطى دائمًا الرقم 

تعتبــر األجــزاء والعناصــر والمنــشآت وكــل مــا هــو معــد لإلســتعمال المــشترك بــين مجموعــة  -
 .3ى دائمًا الرقم مالكي البناية الواحدة، قسمًا مشتركًا بين هذه المجموعة، يعط

 . 4تعتبر بقية األقسام، أقسامًا خاصة، وترقم بالتسلسل إبتداًء من الرقم  -

فــي حالــة تعــدد األبنيــة، يعــرف كــل منهــا، بحــرف تسلــسلي مــن حــروف األبجديــة الالتينيــة، : 5المــادة 
 2إتبــــداًء مــــن الحــــرف األول ، يــــضاف إلــــى رقــــم العقــــار وتتبعــــه أرقــــام األقــــسام مــــن الــــرقم 

  . ًا في كل بناية حسب مقتضى الحال، وفقًا لما ورد في المادة السابقةفصاعد
  . ال يجوز قيد اإلنشاءات أقسامًا إال إذا كانت مطابقة ألحكام قوانين البناء: 6المادة 
  :  إن اإلقسام المشتركة، تكون كذلك إما بطبيعتها وٕاما بحسب تخصيصها:7المادة 

  : بصورة خاصة ومحتمةتشمل األقسام المشتركة بطبيعتها ،   - أ
  . أرض العقار - 1
هيكــل البنــاء واألساســات والركــائز واألعمــدة والجــدران التــي تحمــل البنــاء أو تحمــل  - 2

 . السقوف

 .المداخل والواجهات والساللم وأقفاصها - 3

 . مجاري ومناور التهوئة والمداخن - 4



 . المصاعد - 5

 . السطوح األخيرة حسب أحكام قوانين البناء - 6

كة بحــسب تخصيــصها ، كــل مــا هــو معــد لإلســتعمال المــشترك، وتــشمل األقــسام المــشتر   -  ب
  :وال سيما العناصر التالية

  . األنفاق والتجاويف والمرائب - 1
 . الطرقات والساحات والفسحات والحدائق والممرات والمماشي على إختالفها - 2

 . المنشآت الرياضية والسياحية والمنشآت المعدة للتسلية وما شاكلها - 3

 . ف أنواعهاالتمديدات على إختال - 4

 . غرف البوابين - 5

وجميــع التجهيــزات واألجهــزة التــي تقــدم خــدمات مــشتركة واألمــاكن التــي توجــد فيهــا هــذه 
  .األشياء

ـــــسام المـــــشتركة  ـــــى األق ـــــوزع هـــــذه العناصـــــر عل ـــــار 3 و 2 و 1ت  فـــــي نظـــــام إدارة العق
المنــصوص عليــه الحقــًا حــسب الوضــع ومقتــضى الحــال ، ويمنــع قيــد القــسم المــشترك، 

  . سجل العقاري، إال كذلك في ال
إن الحواجز أو الجـدران التـي تفـصل بـين قـسمين أو أكثـر، والتـي ال تعتبـر جـزءًا مـن هيكـل : 8المادة 

  . البناء، تكون مشتركة بين األقسام التي تفصلها عن بعضها
 يجب أن تكون عناصر كل قسم خـاص، متـصلة ببعـضها، وٕاذا وجـدت لهـذا القـسم عناصـر :9المادة 

 ملحقة بـه، غيـر أنهـا منفـصلة عنـه، يمكـن قيـدها أقـسامًا مـستقلة تكـون ملكيتهـا تابعـة منشأة
لملكية القسم الخاص، وال يمكن التصرف بها أو ترتيب حقوق عليهـا باألسـتقالل عـن القـسم 

  .  األساسي
قبـــل  تعتبـــر ملكيـــة األقـــسام المـــشتركة تابعـــة لملكيـــة األقـــسام الخاصـــة، وبالتـــالي فإنهـــا ال ت:10المـــادة 

التجزئة أو القسمة وال يمكن ترتيب حقوق عليها باإلستقالل عـن األقـسام الخاصـة التـي هـي 
  . ملحقة بها

فــي ســبيل تنظــيم إســتعمال القــسم المــشترك غيــر المنــشأ لجمعيــة المــالكين فقــط تعيــين ذلــك   
باإلشارة إليه على صـورة عـن خريطـة القـسم المـشترك تلحـق بالنظـام كتعـديل لـه وينـوه بـذلك 

  .يهف



يحق لكل مالـك، ضـمن شـروط النظـام، أن يـستعمل القـسم المـشترك فـي مـا أعـد لـه، علـى : 11المادة 
وال يجـوز ألي مالـك أن يقـوم بـأي عمـل مـن . أال يحول ذلك دون إستعمال باقي المـالكين

  . شأنه أن يهدد سالمة البناء أو أن يغير في شكله أو مظهره الخارجي
القسم المشترك، حتى عند تجديد البناء ، وفـي كـل مـا هـو ال يجوز إحداث أي تعديل في   

كــأبواب المــداخل . ضــروري بتــآلف وتناســق البنــاء، وٕان كــان مــن األجــزاء غيــر المــشتركة
علــى األقــل مــن % 75والــشبابيك والــشرفات وســواها، إال بقــرار تــصدره الجمعيــة بأكثريــة 

  .أصوات المالكين
  

  الفصل الثاني
  نظام إدارة العقار

عنــدما يكــون عــدد األقــسام الخاصــة، ثالثــة أو أكثــر، وكــذلك فــي الحالــة الموصــوفة فــي : 12 المــادة
 مـــن هـــذا المرســـوم اإلشـــتراعي، يجـــب أن يـــضم إلـــى طلـــب القيـــد، نظـــام إلدارة 15المـــادة 

  : العقار، يتألف من المستندات التالية، مصدقة لدى الكاتب العدل حسب األصول
  :  خاص لكل منهاجدول يبين األمور التالية في حقل  - أ

  .رقم العقار - 1
 . المنطقة العقارية - 2

 . أرقام األقسام بالتسلسل - 3

 .تعيين البناية التي يقع فيها القسم، عند اإلقتضاء - 4

 ). تؤخذ التسمية عن رخصة البناء(الطابق، عند اإلقتضاء  - 5

 . 10 و 9محتويات القسم وملحقاته، واألقسام التابعة له، وفقًا لما ورد في المادتين  - 6

 3 و 2 و 1بة حقــــوق القــــسم الخــــاص، فــــي كــــل مــــن األقــــسام المــــشتركة رقــــم نــــس - 7
وموجباته تجاه كل منها، بحسب مقتضى الحال، وذلك بعدد من أصل ألف ويكون 
لكـــل مالـــك مـــن مـــالكي األقـــسام الخاصـــة، عـــدد مـــن األصـــوات مـــساو لمـــا لـــه مـــن 
حـــصص فـــي األقـــسام المـــشتركة، كـــل علـــى حـــدى، وعنـــد الـــشيوع فـــي ملكيـــة قـــسم 

اص يكــون حــق التــصويت لــصاحب أكثريــة األســهم فــي هــذا القــسم وأن تــساوت خــ
إذا لــم يحــضر صــاحب األكثريــة فــي القــسم رغــم دعوتــه، . األنــصبة ، فبــأكبرهم ســناً 

 . يصح تمثيل القسم بمن يليه في ملكية عدد األسهم



 . المالحظات في حال وجودها - 8

  .ل قسمخريطة للبناء المطلوب قيده، تبين موقع وشكل وعناصر ك  -  ب
األحكام المتعلقة بإدارة العقار، على أن تحدد في هـذه األحكـام ، دون حـصر األمـور   -  ج

  :التالية
  . تأليف جمعية المالكين وٕانتخاب رئيس لها - 1
 . الدعوات والتبليغات - 2

 . عقد اإلجتماعات - 3

 . تنظيم المحاضر - 4

 . اإلنتخابات على إختالفها - 5

 . إتخاذ القرارات وتنفيذها - 6

ن المـــــــدراء وهيئـــــــة مكتـــــــب اإلدارة، وتحديـــــــد الـــــــصالحيات عنـــــــد اإلقتـــــــضاء، تعيـــــــي - 7
والتعويــضات واألجــور، وكيفيــة ممارســة العمــل، وكيفيــة العــزل، كمــا هــو مبــين فــي 

 .الفصل الخامس من هذا المرسوم اإلشتراعي

 . إنشاء مجالس اإلدارة وتحديد صالحياتها وكيفية عزلها - 8

 . إدارة البناء وصيانته والمحافظة عليه - 9

  : ذا البند األخيرتحدد ضمن ه
حقوق المالكين في اقسامهم الخاصة واألقسام المـشتركة، وكيفيـة ومـدى إسـتعمال  -

  . هذه الحقوق
التعديالت الداخلية التي يجوز لكل مالك أن يجريهـا فـي القـسم العائـد لـه ، وبيـان  -

 . شروط إجراء هذه التعديالت

 . شروط ضمان العقار ضد المخاطر، وال سيما خطر الحريق -

ألعمــال واإلضــافات التــي يحــق للجمعيــة إجراؤهــا علــى األقــسام المــشتركة، والتــي ا -
تزيــد فــي قيمــة العقــار كلــه أو بعــضه، علــى نفقــة جميــع الــشركاء، علــى أســاس مــا 
تضعه الجمعية من الشروط عليهم أو على بعضهم ، أو لمـصلحة بعـضهم علـى 

 . البعض اآلخر



حب حـــق اإلنتفـــاع، فـــي حـــال األصـــوات التـــي تعـــود لكـــل مـــن مالـــك الرقبـــة وصـــا -
،  مـن 2، البنـد 36وٕاذا لم يلحظ النظام هذا األمر، تطبق أحكام المـادة . وجودها

  1. 13/6/1959 تاريخ 146المرسوم اإلشتراعي رقم 

 . إستيفاء السلفات وتحصيل الديون، والصرف والقبضأصول  -

 . أصول إستخدام الموظفين واألجراء والعمال وصرفهم من العمل -

 .كيفية فصل الخالفات التي قد تنشأ بين المالكين -

 . تمثيل الجمعية أمام المحاكم والدوائر وتجاه الغير -

ب العـــدل، أصـــول تعـــديل النظـــام، علـــى أن تكـــون التعـــديالت مـــصدقة لـــدى الكاتـــ -
ـــى  ـــار، واإلشـــارة إليهـــا عل وتـــضم إلـــى النظـــام األساســـي المحفـــوظ فـــي ملـــف العق
الـــصفحة األولـــى مـــن النظـــام، وذلـــك تحـــت طائلـــة بطالنهـــا حتـــى بـــين أصـــحاب 

 .العالقة

وكـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى حـــسن إدارة العقـــار واإلنتفـــاع بـــه علـــى الوجـــه 
  . األفضل، ضمن األحكام المرعية

تندات في ملف العقار وتضم نسخة عنها إلى كل سـند أو شـهادة تحفظ هذه المس
  . قيد ملكية

ال يجوز أن يتضمن النظام، أي نـص يتعـارض مـع أحكـام القـوانين واألنظمـة اإللزاميـة، وال :13المادة 
  . سيما أحكام قوانين وأنظمة البناء، وٕاذا ورد، يعتبر غير نافذ حتى بين األفرقاء

ناء مستنفدًا عامـل اإلسـتثمار العـام، ال يجـوز لطالـب القيـد أن يحـتفظ لنفـسه أو  إذا كان الب:14المادة 
لغيــره بحــق خـــاص علــى عناصـــر األقــسام المـــشتركة وال ســيما الـــسطوح والمرائــب وغـــرف 

  . البوابين والفسحات الكائنة بين األعمدة
ــ:15المــادة  ب القيــد أن يحــتفظ  إذا كــان البنــاء غيــر مــستفد عامــل اإلســتثمار العــام، يحــق للمالــك طال

ــة، يجــب أن  لحــسابه الخــاص، بمــا تبقــى مــن عامــل اإلســتثمار المــذكور، وفــي هــذه الحال
يتضمن النظام ، توضيحًا لهذا الحق وما يتمثل بـه مـن حقـوق فـي األقـسام المـشتركة ومـا 

 مــن المــادة 7يترتــب عليــه مــن موجبــات عنــد اإلقتــضاء، وفقــًا لمــا ورد فــي الفقــرة أ، البنــد 
ك يجــب أن يتــضمن النظــام كيفيــة إســتعمال هــذا الحــق والتفــرغ عنــه، والطريقــة وكــذل. 12

الواجــــب أو الممكــــن إتباعهــــا فــــي طلــــب قيــــد اإلنــــشاءات الجديــــدة وتعــــديل نــــسبة الحقــــوق 

                                                 
 .  يتعلق بفرض رسم إنتقال على جيمع الحقوق واألموال المنقولة وغير المنقولة146/1959 إن المرسوم اإلشتراعي رقم 1



والموجبــات وســائر األمــور التــي لهــا عالقــة بالملكيــة المــشتركة، وأن يــشار إلــى هــذا الحــق 
  .  التكميلية العائدة لألقسام التي يتألف منهافي الصحيفة العينية للعقار وفي الصحائف

 إذا كــان مالــك العقــار شخــصًا واحــدًا بتــاريخ القيــد، أو بمثابــة الــشخص الواحــد، فإنــه يعتبــر :16المــادة 
  . بمثابة رئيس الجمعية، إلى أن تنشأ الجمعية وينتخب رئيس لها

  . يعتبر بمثابة الشخص الواحد، الزوج والزوجة واألوالد القاصرون  
يجــوز لطالــب القيــد، إذا كــان لــم يكمــل مــشروعه بعــد، أن يحــتفظ لنفــسه برئاســة الجمعيــة : 17المــادة 

بمجــرد تــصريح منــه، ويبقــى كــذلك حتــى إكمــال المــشروع علــى أن ال تتعــدى المــدة خمــس 
  .سنوات

  
  
   
  

  الفصل الثالث
  جمعيات المالكين

 الخاصـة عـن ثالثـة، حكمـًا، جمعيـة تـسمى يؤلف مالكو العقـار، حالمـا يزيـد عـدد األقـسام: 18المادة  
جمعية المالكين العامـة، تتـولى إدارة العقـار والقيـام بمـا خـول لهـا مـن أعمـال التـصرف بـه 

  . حسب األحكام المحددة في هذا المرسوم اإلشتراعي وفي نظام إدارة العقار
 مجموعة منها، تؤلـف  في حالة تعدد األبنية، يمكن إنشاء جمعية خاصة لكل منها أو لكل:19المادة 

وحدة حسب نظام اإلدارة، تكون مهمتها مبدئيًا إدارة ما هو تابع لها، ضمن الشروط التـي 
  .يحددها هذا النظام 

 تتمتع كل من جمعية المـالكين العامـة، وجمعيـات المـالكين الخاصـة، بالشخـصية المعنويـة :20المادة 
 تنـاقض قراراتهـا، تفـصل محكمـة ضمن نطاق صالحياتها، وعند تنـازع الـسلطات بينهـا أو

البداية الواقع ضمن نطاقها العقار بقرار مبرم يتخـذ فـي غرفـة المـذاكرة بعـد اإلسـتماع إلـى 
  . ممثلي كل منها

أينمـــا وردت فـــي هـــذا المرســـوم اإلشـــتراعي، الجمعيـــة العامـــة أو " جمعيـــة" يقـــصد بكلمـــة :21المـــادة 
  . الجمعية الخاصة، بحسب مكان ورودها



، علـى الجمعيـة العامـة فـور نـشوئها أن تنتخـب رئيـسًا 17 مع اإلحتفاظ بما ورد فـي المـادة :22المادة 
لها بطريقة اإلقتراع السري، بنـاًء علـى دعـوة ممـن لـه أكبـر عـدد مـن األصـوات فـي القـسم 

وٕاذا كانـت كثافـة أعمـال الجمعيـة تقـضي ذلـك، يمكـن إنـشاء مكتـب لهـا، . 1المشترك رقـم 
عــدد أفــراده وتوزيــع العمــل بيــنهم وأجــورهم عنــد اإلقتــضاء، وكــل مــا برئاســة الــرئيس، يحــدد 

  . هو متعلق بهم، في قرار تتخذه الجمعية
  . أما الدعوة إلنتخاب رئيس للجمعية الخاصة فيقوم بها رئيس جمعية المالكين العامة  

ي تمنحـه الجمعيـة يتولى رئيس الجمعية تنفيذ قراراتها وٕاتخاذ جميع التدابير واإلجـراءات التـ: 23المادة 
ويكون له في جميع األحوال، تصريف األمور العادية اليوميـة , صالحية إتخاذها وتنفيذها

والقيــام بجميــع اإلجــراءات واألعمــال المــستعجلة ، التــي تقتــضيها ســالمة العقــار، وســالمة 
  . الغير، من األضرار التي قد تصيبهم بسببه

رة واحــدة علــى األقــل كــل ســنة ، ويتلــو رئــيس الجمعيــة فــي  تعقــد الجمعيــة إجتماعــًا عامــًا مــ:24المــادة 
وتعقــد اإلجتماعــات بنــاًء علــى دعــوة , بدايتــه تقريــرًا عــن أوضــاع الجمعيــة للمداولــة بــشأنه

خطيــة يوجههــا رئــيس الجمعيــة إلــى كــل مالــك أو بنــاء علــى عريــضة موقعــة مــن أصــحاب 
  .ريع األصوات على األقل

لكه إلى رئيس الجمعية وأن يتخذ محـل إقامـة فـي نطـاق محكمـة  على كل مالك أن يبلغ تم:25المادة 
الحاكم المنفرد التـابع لهـا العقـار، وٕاال إعتبـر مقيمـًا حكمـًا فـي القـسم الـذي يملكـه أو يملـك 

وٕاذا لـم يكـن . وٕاذا كان يملك في أكثر من قـسم ، يـتم تبليغـه فـي القـسم الـذي يـسكنه. فيه 
  .  من األقسام التي يملك فيهاساكنًا في العقار، يتم تبيلغه في أي 

 تبلغ الدعوات بواسطة البريـد المـضمون، إذا كـان المطلـوب إبالغـه متخـذًا محـل إقامـة فـي :26المادة 
نطـاق المحكمـة التـابع لهـا العقـار، وٕاال فلـصقًا علـى مـدخل القـسم، ويـدون حـصول التبليــغ 

 يمكــن إبالغــه فــي كمــا. لــصقًا فــي محــضر يوقعــه رئــيس الجمعيــة مــع إثنــين مــن المــالكين
 مـن 353محل إقامته الحقيقي، إما بالذات وٕاما بواسـطة األشـخاص المحـددين فـي المـادة 

  . أصول المحاكمات المدنية
 يجب أن يتم التبليغ قبـل عـشرة أيـام علـى األقـل مـن التـاريخ المعـين إلنعقـاد اإلجتمـاع وأن :27المادة 

  . يتضمن تاريخ اإلنعقاد والمكان والموضوع
 ال يجــوز أن يعقــد اإلجتمــاع خــارج نطــاق المحكمــة التــابع لهــا العقــار، إال ألســباب قــاهرة، :28ة المــاد

  .من األصوات على األقل% 75وبموافقة مسبقة من أكثرية 



 إلتخــاذ قــرار مــا، ال يعتبــر اإلجتمــاع  نــص خــاص يحــدد أكثريــة معينــةكمــا لــم يكــن هنــا: 29المــادة 
ة من أصوات المالكين على األقل، في الجلسة األولى قانونيًا إال بحضور األكثرية المطلق

  . ويكون قانونيًا بمن حضر في الجلسة الالحقة
 يــدير رئــيس الجمعيــة الجلــسات ويــضبط الوقــائع واإلجــراءات ويــدون القــرارات فــي محاضــر :30المــادة 

  .تنظم وفاقًا لألصول
الجمعيـة ، بعـد توقيعهـا ترقم المحاضر والقرارات ، كل منها بالتسلسل، وتحفظ في ملفـات   

  . من المالكين الحاضرين، وٕاذا رفض أحدهم التوقيع، يشار إلى ذلك إزاء إسمه
ال يجــوز أن تنــاقش فــي الجلــسة إال المواضــيع المحــددة لهــا، مــا لــم توافــق رئاســة الجمعيــة : 31المــادة 

  .على مناقشة المواضيع التي تطرح مباشرة
ألكثريـــة وفقـــًا لمـــا هـــو منـــصوص عليـــه ويـــتم التـــصويت علـــى تتخـــذ الجمعيـــة قراراتهـــا با: 32المـــادة 

  .الموضوع المطروح برفع اليد لإلعالن عن الموافقة
 إن األعمال التصرفية مبدئيًا، ال يمكن إتخاذ قرار بشأنها من قبـل جمعيـة المـالكين العامـة :33المادة 

  : إال بإجماع أصوات المالكين، ما خال الحالتين التاليتين
  .  أو تركيب تجهيزات أو آالت ضرورية أو نافعةإضافة بناء - 1
بيــغ العقــار، إذا تهــدم البنــاء الوحيــد فــي العقــار أو تخــرب بحيــث أصــبح غيــر صــالح  - 2

لإلســتعمال وكــذلك إذا تهــدمت األبنيــة عنــد تعــددها أو تخربــت بحيــث أصــبحت غيــر 
صالحة لإلستعمال، ولم يكن هناك من تعويض عنه يغطـي سـتين بالمئـة علـى األقـل 

ن نفقــات إعــادة بنــاء مماثــل ، وذلــك فــي حالــة عــدم إجتمــاع المــالكين علــى إعــادة مــ
 .البناء

مــن أصــوات % 75ففــي هــاتين الحــالتين، يمكــن إتخــاذ القــرارات بأكثريــة ال تقــل عــن 
  .جميع المالكين في العقار

مــن األصــوات فيهــا، % 75وٕاذا كــان هنــاك جمعيــة خاصــة فــال بــد أيــضًا مــن موافقــة 
  .  من هذه المادة 1مال البند على األقل ألع

 من هذه المادة، يمكن قيده بحسب ما أعد لـه، إمـا 1إن البناء المضاف بحسب البند 
ضــمن محتويــات القــسم المــشترك أو قــسمًا خاصــًا عائــدًة ملكيتــه للجمعيــة، وفــي حــال 

  . قيده قسمًا خاصًا للجمعية فال يكون لها أصوات من جرائه



في األمور ذات الطابع اإلداري باألكثرية المطلقة من أصـوات المـالكين فـي تتخذ القرارات : 34المادة 
  , الدورة األولى، وبأكثرية الحاضرين في الدورة الثانية

  :  تعتبر أمورًا ذات طابع إداري، على األخص دون حصر:35المادة 
  . صيانة وتصليح وٕاستبدال - 1

محركـــات والمـــصاعد جميـــع التجهيـــزات الموجـــودة والتـــي تـــؤمن خدمـــة مـــشتركة، كال -
  .وأجهزة التدفئة والتبريد، مع تأمين لوازم ومواد تشغيلها

التمديـــدات المـــشتركة علـــى إخـــتالف أنواعهـــا، كتمديـــدات الميـــاه والهـــاتف والكهربـــاء  -
 . وسواها

خزانات المياه والمحروقـات مـع تـأمين وصـول الميـاه أو المحروقـات إلـى كـل منهـا،  -
 . وذلك إذا كانت مشتركة

 المشتركة المعدة لتـصريف الميـاه اآلسـنة وميـاه الحمامـات وميـاه المزاريـب المجارير -
 .والسطوح

 . مجاري التهوئة ووسائلها والمناور والمداخن -

المنـــشآت الرياضـــية والترفيهيـــة والتثقيفيـــة وكـــل مـــا يلزمهـــا مـــن أدوات ولـــوازم ومـــواد  -
 .تجعلها صالحة لإلستعمال، وذلك إذا كانت معدة لإلستعمال المشترك

  . إستثمار بعض األقسام المشتركة بعقود ال تتجاوز مدتها سنة واحدة - 2
 . تصليح جميع األعطال الطارئة على األقسام المشتركة أو على بعض عناصرها - 3

وباإلجمـــال ، كـــل مـــا لـــيس مـــن شـــأنه أن يـــنقص حقـــوق المـــالكين فـــي ملكيـــة األقـــسام 
  . المشتركة أو في إستعمالها

على األقل من نفقات إعادة بناء مماثـل % 60وكان هناك تعويض يغطي إذا تهدم البناء : 36المادة 
علـى األقـل مـن أصـوات المـالكين % 75له، يمكن للجمعية أن تقرر إعادة البنـاء بأكثريـة 

  . ويخصص التعويض لهذه الغاية
وٕاذا رفض أحد المالكين اإلذعان لقرار الجمعية، فهو ملزم ببيع حقوقه مـن بـاقي المـالكين   

هم، في حـال مـوافقتهم علـى الـشراء، بـالثمن الـذي تقـرره محكمـة البدايـة فـي غرفـة أو بعض
  . المذاكرة بناًء على إستدعاء من رئيس الجمعية وبعد اإلستماع لهما

في حالة تعدد األبنية، وهالك أحدها أو بعضها هالكًا كليًا، وتمنـع مـالكي هـذا البنـاء عـن : 37المادة 
ت مــن تــاريخ حــصول الهــالك، وٕاذا وافقــت أكثريــة هــؤالء إعادتــه خــالل مهلــة ثــالث ســنوا



 على بيع حقوقهم من باقي المالكين في العقـار عينـه، ألـزم 33المالكين المبينة في المادة 
هــؤالء المــالكون الــذين تــشكلت مــنهم األكثريــة بــالبيع وبــاقي المــالكين فــي العقــار بالــشراء 

اكرة بعــد اإلســتماع إلــى رئــيس الجمعيــة بــالثمن الــذي تقــرره محكمــة البدايــة فــي غرفــة المــذ
العامة ورئيس الجمعية الخاصة في حـال وجودهـا وٕاال فـإن المحكمـة تـسمي ممـثًال خاصـًا 

  .لجماعة مالكي البناء الهالك
 يجــوز للمــالكين الــذين ال يــستطيعون حــضور اإلجتماعــات، أن يوكلــوا عــنهم مــن يمــثلهم ، :38المــادة 

  . ى المختار، تجيز لهم التصرف بإسم المالك الموكلوذلك بموجب وكاالت رسمية أو لد
  .  ال يجوز للمالك اإلشتراك بالتصويت عند إتخاذ قرار من قبل الجمعية بالتعاقد معه:39المادة 
 إذا طلب أحد المالكين اإلقتراع السري، فإن هذا اإلقتراع يصبح إلزاميًا في جميـع المـسائل :40المادة 

  .  أعضاء اإلدارة مثًال أو إلقاء التبعة عليهمالتي لها صفة شخصية، كعزل
 إذا زاد مـــا يعـــود ألحـــد المـــالكين علـــى النـــصف مـــن عـــدد األصـــوات، ومـــارس حقـــه فـــي :41المـــادة 

التصويت، يمكن لكل مالك مـن شـركائه، الطعـن بقـرار الجمعيـة خـالل خمـسة عـشر يومـًا 
جــــه رئــــيس الجمعيــــة، مـــن صــــدوره، أمــــام محكمــــة البدايــــة التــــابع لهــــا العقــــار، بوجهــــه وبو 

إلبطالــه، كونــه إســتهدف مــصلحة المالــك المــذكور علــى حــساب مــصلحة شــركائه، فجــاء 
  . مخالفًا لمبادئ العدل واإلنصاف، ويكون قرار المحكمة مبرماً 

للمالـــك المـــذكور تالفـــي مثـــل هـــذا الطعـــن إذا صـــرح قبـــل التـــصويت وٕاتخـــاذ القـــرار، بأنـــه   
  . نصف أصوات المالكينيستعمل حقه بالتصويت في ما ال يجاوز

في حـال وجـود موانـع مـن أي نـوع كانـت، ال تـسمح لـرئيس الجمعيـة بممارسـة واجباتـه، أو : 42المادة 
فــي حــال تخلفــه ألي ســبب كــان عــن القيــام بهــذه الواجبــات ، يمكــن لكــل ذي مــصلحة أن 
 يتقــدم بعريــضة مــن رئــيس محكمــة البدايــة التــابع لهــا العقــار، يــشرح فيهــا الوضــع، ويطلــب
تعيين رئيس موقـت مـن بـين المـالكين يقـوم بالمهـام، ويـدعو هـذا إلـى إجتمـاع خـالل مهلـة 

  . شهر على األكثر للنظر في األمر وٕانتخاب رئيس عند اإلقتضاء
  :  على رئيس الجمعية أن يمسك:43المادة 

الئحـــة بأســـماء المـــالكين يبـــين فيهـــا األقـــسام التـــي يملكونهـــا أو يملكـــون فيهـــا، وهـــويتهم  - 1
 إقامتهم وفاقًا لما ورد فـي هـذا المرسـوم اإلشـتراعي، ووضـعيتهم القانونيـة والماليـة ومحل

 .تجاه الجمعية



ملفـــات الجمعيـــة والـــسجالت ومجمـــل المـــستندات المتعلقـــة بهـــا، وأن يحـــتفظ بنـــسخ عـــن  - 2
 .جميع اإلتفاقات والعقود واألوراق الرسمية والتصاميم وكل ما هو متعلق بإدارة العقار

 .  تحتوي على محاضر اإلجتماعات واألوراق والقيود المتعلقة بهاالسجالت التي - 3

محاســـبة الجمعيـــة بجميـــع عالقاتهـــا مـــع الغيـــر وخاصـــة مـــع الدولـــة واإلدارات الرســـمية،  - 4
وعليه أن يحـضر الموازنـة الـسنوية ويعرضـها علـى موافقـة الجمعيـة قبـل نهايـة كـل سـنة 

 .بشهر على األقل وثالثة أشهر على األكثر 

  : يمكن رئيس الجمعية أن يطلب من المالكين : 44المادة 
  .دفع سلفة شهرية أو فصلية في الصندوق الدائم للجمعية - 1
 .تسديد المصاريف المتعهد بها والمصاريف المدفوعة فعالً  - 2

دفـــــع ســـــلفات خاصـــــة وفاقـــــًا للـــــشروط المحـــــددة فـــــي قـــــرارات الجمعيـــــة لتنفيـــــذ األعمـــــال  - 3
 . واألشغال

طريقـة توظيـف وتوزيـع األمـوال المكتـسبة أو الفائـضة فـي تقرر الجمعية عنـد اإلقتـضاء 
  . صندوق الجمعية

على رئيس الجمعية أن يودع فـي حـساب مـصرفي خـاص بإسـم الجمعيـة ولحـسابها جميـع : 45المادة 
  . األموال المقبوضة

يحــدد بقــرار مــن الجمعيــة المبلــغ األقــصى الــذي يجــوز لــرئيس الجمعيــة أن يحــتفظ بــه نقــدًا   
  . نثريةللمصاريف ال

علـى % 75تحدد تعويضات رئـيس الجمعيـة عنـد اإلقتـضاء بقـرار تتخـذه الجمعيـة بأكثريـة : 46المادة 
  .األقل من أصوات المالكين

 إذا لم يدفع المالك ما يصيبه من النفقات المشتركة، وال سيما المنصوص عليها في المادة :47المادة 
ن تبلغـــه اإلنـــذار بـــدفعها بالطريقـــة  مـــن هـــذا المرســـوم اإلشـــتراعي خـــالل عـــشرة أيـــام مـــ44

 مــن هــذا المرســوم اإلشــتراعي، يعتبــر اإلنــذار بمثابــة ســند خطــي، 26المعينــة فــي المــادة 
ويحـــق لـــرئيس الجمعيـــة، أو للمـــدير، أن يراجـــع دائـــرة األجـــراء ، لتحـــصيلها وفقـــًا ألحكـــام 

 تــــــاريخ 9793قــــــانون تحــــــصيل الــــــديون الثابتــــــة بــــــسند خطــــــي، والمنفــــــذ بالمرســــــوم رقــــــم 
وفــي هــذه الحالــة ، يؤجــل إســتيفاء الرســوم القــضائية إلــى حــين إنتهــاء التنفيــذ , 4/5/1968

  .أو ترقين المعاملة



 كل قرض تمنحـه جمعيـة المـالكين أو بعـض أصـحاب األقـسام الخاصـة إلـى أحـد المـالكين :48المادة 
  . العقارلتمكنيه من القيام بإلتزاماته، يكون مضمونًا بإمتياز على ما يملكه المقترض في

يـــسجل هـــذا القـــرض فـــي الـــسجل العقـــاري حـــسب األصـــول المتعلقـــة بتـــسجيل التأمينـــات   
  .العقارية

إن النظام المنصوص عليـه فـي الفـصل الثـاني مـن هـذا المرسـوم اإلشـتراعي يمكـن تعديلـه : 49المادة 
  :  على األقل من أصوات المالكين، ما خال حالتي% 75بأكثرية 

  . الخاصة في األقسام المشتركة وواجباتها تجاههاتعديل نسب حقوق األقسام  -
تغييــر وجهــة إســتعمال القــسم الخــاص وشــروط اإلنتفــاع بــه، ففــي هــاتين الحــالتين ال بــد  -

 .من إجماع أصوات المالكين

  
  الفصل الرابع

  مجالس الجمعيات
 المـالكين يمكن لجمعية المالكين، بناًء على طلـب رئيـسها، أن تنتخـب مجلـسًا لهـا مـن بـين: 50المادة 

أو أزواجهم أو ممثليهم الشرعيين أو القانونيين، ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن إثني عـشر 
ويـسمى هـذا . عضوًا، تكون مهمته مساعدة رئيس الجمعية وٕاعطاءه الرأي ومراقبة أعمالـه

  .   المجلس مجلس الجمعية
ـــادة  ـــاك مجلـــس إدارة كمـــا هـــو وارد فـــي الفـــصل الخـــ:51الم ـــم يكـــن هن امس مـــن هـــذا المرســـوم  مـــا ل

ــًا عنــدما يكــون عــدد األقــسام الخاصــة  اإلشــتراعي، يــصبح إنتخــاب مجلــس الجمعيــة إلزامي
  . أكثر من خمسين قسماً 

  .  يكون رئيس جمعية المالكين حكمًا رئيسًا لمجلس الجمعية:52المادة 
ذات الطـــابع  يـــتم إنـــشاء مجلـــس الجمعيـــة وٕانتخـــاب أعـــضائه باألكثريـــة الالزمـــة لألعمـــال :53المـــادة 

  . اإلداري
 إذا تعــذر إنتخــاب مجلــس الجمعيــة، فللــرئيس أن يطلــب بعريــضة تعيــين هــذا المجلــس مــن :54المــادة 

  . قاضي األمور المستعجلة
 يمكن إنتخاب أو تعيين أعضاء بديلين ألعضاء مجلس الجمعية بالطريقة عينهـا التـي يـتم :55المادة 

لبـديل محـل العــضو األصـيل الـذي توقـف عــن ويحــل العـضو ا. فيهـا اإلنتخـاب أو التعيـين



ويمكـــن عـــزل أعـــضاء مجلـــس الجمعيــــة . متابعـــة مهمتـــه للمـــدة الباقيـــة للعـــضو األصـــيل
  .بالطريقة التي يتم فيها إنتخابهم أو تعيينهم

 يعتبر مجلس الجمعية محلوًال حكمًا وينتخب سواه إذا إنخفض عدد األعضاء من أصـيلين :56المادة 
  . نصف العدد األساسي المحدد في النظاموبديلين إلى أقل من

 يقوم مجلس الجمعية مقام الجمعية في جميع األمـور التـي لهـا طـابع اإلدارة ويتخـذ بـشأنها :57المادة 
  .وتكون قراراته نافذة كأنها صادرة عن الجمعية, القرارات باألكثرية المقررة لها

قـــل كـــل ثالثـــة أشـــهر يطلـــع فيـــه علـــى  علـــى مجلـــس الجمعيـــة أن يعقـــد إجتماعـــًا علـــى األ:58المـــادة 
األعمــال التــي قــام بهــا الــرئيس، إمــا مــن ضــمن صــالحياته الخاصــة، أو مــن ضــمن تنفيــذ 
القــرارات المتخــذة، وعلــى النفقــات التــي صــرفها والمبــالغ التــي قبــضها وعلــى كيفيــة مــسك 

  .المحاسبة وٕاعداد وتنفيذ الموازنة، وعلى كل ما له عالقة بإدارة العقار
 إن مهمة رئيس وأعضاء مجلس الجمعية ال تعطي أساسًا الحق بالتعويض لمن يقـوم بهـا، :59المادة 

فـــإن الجمعيـــة تحـــدد التعويـــضات , وفـــي هـــذه الحالـــة. إال إذا إرتـــأت الجمعيـــة خـــالف ذلـــك
  .من أصوات المالكين% 75بقرار يتخذ بأكثرية 

 عـن أعمالـه وٕانجازاتـه ة تقريـراً على مجلس الجمعية أن يضع على األقل في نهاية كـل سـن: 60المادة 
  .وعلى الرئيس أن يطرح التقرير في اإلجتماع السنوي العام

  
  الفصل الخامس
  مجلس اإلدارة

فـــي المـــشاريع غيـــر الـــسكنية، أو التـــي تغلـــب فيهـــا الـــصفة غيـــر الـــسكنية، يمكـــن جمعيـــة : 61المـــادة 
ألقـل وٕاثنـي عـشر المالكين العامة أن تنتخب مجلس إدارة يؤلف مـن ثالثـة أعـضاء علـى ا

وفــي هــذه الحالــة تنتهــي واليــة رئــيس الجمعيــة حكمــًاً◌ وعلــى . علــى األكثــر إلدارة العقــار
  . مجلس اإلدارة أن يعين أحد أعضائه للرئاسة، ويمكن أن يكون رئيس الجمعية بالذات

إن مهمــة رئــيس مجلــس اإلدارة وأعــضائه هــي فــي األســاس مجانيــة، مــا لــم يــنص النظــام : 62المــادة 
  .لكذ خالف على

، وال يمكــن أن تتجــاوز ارة كلهــم مــن المــالكيندس وأعــضاء مجلــس اإلييجــب أن يكــون رئــ: 63المــادة 
  .مدة واليتهم ثالث سنوات، قابلة التجديد



يقــوم رئــيس مجلــس اإلدارة بوظيفــة مــدير، ويعــود لــه أن يقتــرح علــى المجلــس تعيــين مــدير : 64المــادة 
  . ته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصيةسواه، إال أن هذا المدير يقوم بوظيف

 عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر عليه معها القيام مؤقتًا بوظائفه، يمكـن أن ينتـدب لهـا :65المادة 
كلهــا أو لجــزء منهــا أحــد أعــضاء مجلــس اإلدارة، علــى أن هــذا اإلنتــداب يجــب أن يكــون 

  . على الدوام لمدة محدودة
حالــة ال يــستطيع معهــا القيــام بوظائفــه بوجــه نهــائي ، فلمجلــس أمــا إذا كــان الــرئيس فــي   

  .اإلدارة أن يعتبره مستقيًال وأن ينتخب سواه للمدة الباقية من والية المجلس
إذا كانت وظائف الرئيس قد أحيلت كلهـا أو بعـضها إلـى أحـد أعـضاء مجلـس اإلدارة فـإن : 66المادة 

إليــه مــن تلــك الوظــائف، بــدًال مــن رئــيس هــذا العــضو يتحمــل المــسؤوليات بنــسبة مــا أحيــل 
  .مجلس اإلدارة

 لكـــي تكـــون قـــرارات المجلـــس قانونيـــة يجـــب أن يحـــضر الجلـــسة أو أن يمثـــل فيهـــا نـــصف :67المـــادة 
  .األعضاء على األقل، وال يجوز أن يمثل العضو إال عضوًا واحداً 

الكين والقيــــام بجميــــع  لمجلــــس اإلدارة الــــصالحيات الواســــعة إلنفــــاذ مقــــررات جمعيــــة المــــ:68المــــادة 
األعمـــال التـــي تـــستوجبها إدارة العقـــار علـــى الوجـــه المـــألوف والتـــي ال تعـــد مـــن األعمـــال 

ولــيس لهــذه الــصالحيات مــن حــد أو تحفظــات إال مــا هــو منــصوص عليــه فــي . اليوميــة
  .القانون أو في النظام

جمعيـة لـدى إن رئـيس مجلـس اإلدارة، وعنـد اإلقتـضاء المـدير أو العـضو المنتـدب يمثـل ال  
الغيــر ويقــوم بإنفــاذ مقــررات مجلــس اإلدارة وبتــسيير األعمــال اليوميــة كمــا هــي مبينــة فــي 

  .النظام تحت إشراف ومراقبة مجلس اإلدارة 
  .لمجلس اإلدارة، أن يفوض بعض صالحياته للرئيس أو للمدير لمدة قصيرة ومحدودة  
ا فـي مـا يتجـاوز هـذا النطـاق تلزم الجمعية بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صالحياتهم أم  

  . فال يتلزم إال باألعمال التي ترخص بها أو تصادق عليها فيما بعد
يجـــب أن يخـــضع لتـــرخيص الجمعيـــة المـــسبق كـــل إتفـــاق يعقـــد بـــين مجلـــس اإلدارة وأحـــد : 69المـــادة 

أعضاء مجلـس اإلدارة، سـواء كـان هـذا اإلتفـاق بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، أو تحـت 
  .الثستار شخض ث



يخضع كذلك لترخيص الجمعية المسبق كل إتفاق بـين مجلـس اإلدارة ومؤسـسة أخـرى إذا   
كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة مالكًا لهذه المؤسسة أو شريكًا متضامنًا فيها أو مديرًا لهـا 

  . أو عضوًا في مجلس إدارتها
ويلـــة يجـــب تجديـــد التـــرخيص كـــل ســـنة إذا كـــان يخـــتص بعقـــود ذات موجبـــات متتابعـــة ط

  . األجل
يجب علـى مجلـس اإلدارة أن يـضع فـي نهايـة الـستة أشـهر األولـى مـن الـسنة الماليـة بيانـًا : 70المادة 

مــــوجزًا للوضــــع المــــالي وأن يــــنظم فــــي آخــــر الــــسنة جــــردة وموازنــــة مــــع حــــساب النفقــــات 
  . والخسائر أو الوفر في حالة وجودها

 بـــين ســـنة وأخـــرى فـــي طريقـــة يجـــب أن تكـــون الموازنـــة جليـــة منـــسقة وكـــل تغييـــر يحـــدث  
  . وضعها أو تقديمها يجب أن يقترن بإيضاحات في تقرير خاص

إن مجلس اإلدارة هـو الـذي يـدعو المـالكين إلنعقـاد الجمعيـات حـسب األحكـام المبينـة فـي   
ــاًء علــى عريــضة موقعــة مــن أصــحاب ريــع  هــذا المرســوم اإلشــتراعي، كمــا تعقــد أيــضًا بن

  . األصوات على األقل
ــادة إن أعــضاء مجلــس اإلدارة مــسؤولين حتــى لــدى الغيــر عــن خطــأهم اإلداري وعــن جميــع : 71 الم

  .أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو النظام
للمتـضرر أن يقيمهـا فـي دعـوى فرديـة، فـال يجـوز ولـو بـالنظر إلـى  التي يحق ىأما الدعو   

  . دارةالمالكين، إيقافها بإقتراح من الجمعية يبرئ ذمة أعضاء مجلس اإل
تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلـس اإلدارة، وٕامـا مـشتركة فـي : 72المادة 

مـــا بيـــنهم جميعـــًا، وفـــي هـــذه الحالـــة يكونـــون ملـــزمين كلهـــم علـــى وجـــه التـــضامن بـــأداء 
التعـــويض ، إال إذا كـــان فريـــق مـــنهم قـــد إعتـــرض علـــى القـــرار المتخـــذ بـــالرغم منـــه وذكـــر 

  . محضرإعتراضه في ال
  . ويكون توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب  

ـــواردة فـــي هـــذا الفـــصل ال تحـــول دون تطبيـــق أحكـــام قـــانون التجـــارة غيـــر : 73المـــادة  إن األحكـــام ال
  . المتعارضة معها

  
  الفصل السادس
  أحكام مختلفة



ل العمـــل بهـــذا المرســـوم اإلشـــتراعي، ال تطبـــق علـــى مـــع اإلحتفـــاظ بـــالحقوق المكتـــسبة قبـــ: 74المـــادة 
العقارات الخاضعة ألحكامه، القوانين المتعلقة بالشفعة أو بحق الرجحان أو أي حق آخـر 
مماثل، وٕانما لكل شريك في قسم الشفعة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضـي 

ليهــا فــي القــرار رقــم مــن شــخص آخــر غيــر شــريك، وفاقــًا ألحكــام الــشفعة المنــصوص ع
  .12/11/1930 تاريخ 3339

ال ينــشأ حــق الــشفعة هــذا فــي البيــع الحاصــل بــين الــزوجين واألصــول والفــروع أو األخــوة   
  .واألخوات وفروعهم

علــى كــل مــن يكتــسب حــق ملكيــة أو حــق إنتفــاع فــي أي مــن األقــسام الخاصــة، أن يبلــغ : 75المــادة 
ومــًا علــى األكثــر وأن يودعــه جميــع المــستندات المــسؤول عــن إدارة العقــار خــالل ثالثــين ي

الرسمية التي تثبـت إكتـسابه الحـق، وٕاال بقـي المالـك الـسابق مـستمرًا فـي تمثيـل هـذا القـسم 
تجاه الجمعية التي يمكنها تحصيل جميع النفقات من أي واحد منهمـا، مـا لـم يكـن المالـك 

  .لحققد أبلغ المسؤول عن إدارة العقار ما يثبت تفرغه عن هذا ا
 في حال وجود عقار مبني ومملوك على الشيوع موضـوع دعـوى قـسمة ولـم يكـن باإلمكـان :76المادة 

 المعدلـة مـن قـانون الموجبـات 942القسمة عينًا على وجـه مـن الوجـوه المعينـة فـي المـادة 
والعقــود ولــم يــصبح موضــوعًا لــشركة مــساهمة بحــسب قــانون إزالــة الــشيوع فــي العقــارات 

، علـى المحكمـة قـسمته بـين الـشركاء بإخـضاعه لنظـام الملكيـة 16/3/1982الصادر فـي 
المــشتركة موضــوع هــذا المرســوم اإلشــتراعي إن طلــب ذلــك أكثريــة شــركاء الــشيوع وكــانوا 

ويمكــــن المحكمــــة عنــــد اإلقتــــضاء الجمــــع بــــين , يملكــــون أكثــــر مــــن نــــصف األســــهم فيــــه
األنـصبة بالنقـد لغايـة الحصص الضئيلة وضمها إلى نصيب واحد أو أكثر وكذلك تعـديل 

  . المذكورة942 من المادة 4 و 3الخمس من قيمتها كما هو مبين في البندين 
إلجـــراء القـــسمة علـــى الوجـــه المبـــين أعـــاله تعـــين المحكمـــة خبيـــرًا إلجـــراء توزيعـــه أقـــسامًا   

خاصـــة وأخـــرى مـــشتركة وٕاقتـــراح نظـــام إلدارة العقـــار يكمـــل مـــا لـــم يـــنص عليـــه فـــي هـــذا 
  .اعي من أحكام، أن توجب وجود النظام قانوناً المرسوم اإلشتر 

إذا كان طلب القيـد يتنـاول بنـاًء مـسجًال علـى الـصحيفة العينيـة حـسب األصـول أو يتنـاول : 77المادة 
فـــي آن واحـــد قيـــد اإلنـــشاءات أقـــسامًا وفقـــًا ألحكـــام هـــذا المرســـوم اإلشـــتراعي، فـــإن الرســـم 

  . واحد بالماية%) 1(المترتب هو 
  . 6/2/1998 تاريخ 7ديل في عدد الجريدة الرسمية رقم نشر هذا التع  



 مـــــن 73 و 49 و 48 و 47 و 41 و 36 و 33 و 29 و 27 و 26 و 25إن المـــــواد : 78المـــــادة 
  . هذا المرسوم اإلشتراعي هي في عداد النصوص المتعلقة بالنظام العام

 علـــى األبنيـــة 12/11/1930 تـــاريخ 3339 مـــن القـــرار رقـــم 72 ال تطبـــق أحكـــام المـــادة :79المـــادة 
  .المقيدة في السجل العقاري وفاقًا ألحكام هذا المرسوم اإلشتراعي

 تعطى مهلة ستة أشهر إبتداًء من تاريخ العمل بهذا المرسـوم اإلشـتراعي، للمـالكين أقـسامًا :80المادة 
، لتعيــين محــل اإلقامــة حــسب مــا هــو منــصوص 24/12/1962خاصــة فــي ظــل قــانون 

  .  من هذا المرسوم اإلشتراعي25عليه في المادة 
 تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا المرسوم اإلشتراعي أو غير المتفقة ومضمونه وال سيما :81المادة 

  .  المتعلق بتنظيم ملكية األبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق24/12/1962قانون 
  .             الرسمية  يعمل بهذا المرسوم اإلشتراعي فور نشره في الجريدة :82المادة 
                             

 


