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 والئحتها التنفيذية نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
 : المادة األولى

 : يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة يف هذا النظام ما يلي
حسب املخطط اهلندسي املعتمد , وإنشاء مرافقه وخدماته, هي القطعة املخصصة لتشييد بناء عليها: األرض-1

 . برخصة البناء
أو أي جزء من البناء النظامي , (القراج أو الدكان)أو املرآب , أو الشقة, أو الطبقة, هي الدار: ريةالوحدة العقا-2

 . عن أجزاء البناء األخرى  والتصرف به مستقبال, وإجراء حقوق امللكية عليه, ميكن فرزه
 . أو أكثر  سواء كان واحدا, هو الذي ميلك وحدة عقارية مستقلة: املالك-3
هي األعمال الالزمة حلفظ العني أو حفظ املنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو ملا تشمله امللكية : الرتميمالصيانة و -4

 . كاملصعد والسلم واحلديقة, املشرتكة
, واملداخل, والسطح, وهيكل البناء, واالرتدادات, واحلدائق, هي األرض املشيد عليها البناء: األجزاء املشرتكة-5

, والنوافري, واملمرات, كاملواقف, ملتصقة أو منفصلة, اء البناء األخرى املعدة لالستعمال املشرتكومجيع أجز , والسلم
 . ما مل يتفق على خالف ذلك, واملصاعد

يتم فرز البناء إىل وحدات عقارية وفقًا ملا صدر بشأهنا من خمططات وتراخيص معتمدة من البلدية املختصة , أما املباين اليت مل 1/1
بعد عمل رفع مساحي  –صدار خمططات أو تراخيص بشأهنا أو اليت مل حيدد الرتخيص إمكانية جتزئتها وفرزها فيتم فرزها يسبق إ

 .-للوحدة وتقدمي شهادة مصدقة من مكتب هندسي معتمد بسالمة املبىن إنشائياً 
 : المادة الثانية

ويفرزه إىل وحدات عقارية , من طبقة أو أكثر لكل مالك أن يبين على أرضه ضمن حدود األنظمة والتعليمات بناء-1
ويكون تصرفه يف كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة , للتصميم املعتمد يف املخطط والرخصة  مستقلة تبعاً 

 . منها مستقلة عن األخرى
 عقاريتني يف البناء حبيث ال يتكرر رقم واحد لوحدتني, تسلسليا   ترقم الوحدات العقارية يف البناء الواحد ترقيما-2

 . الواحد
 . للمخطط املعتمد  جيب أن يبقى شكل وحدود األرض وأطواهلا والبناء ومقاييسه مطابقا-3
تبقى حمتويات صك امللكية مطابقة ألوصاف األرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية,وحدودها -4

لإلجراءات   هة املختصة تصييح بيانات الصك وفقافإذا اختلفت األوصاف عن الواقع جتري اجل, وشكلها اهلندسي
 . وميكن إصدار صك لكل وحدة, النافذة

ملكية شائعة يف كل , وبناء  أرضاً , شركاء يف ملكيته  اعتربوا مجيعاً , إذا اشرتك شخصان فأكثر يف تشييد بناء-أ-5
ما مل يكن يف العقد اتفاق خبالف , روفاتكل بنسبة مسامهته يف رأس املال واملص, ومالحقه, طبقاته ووحداته العقارية

 . ذلك
وأوصاف , وأصياب احلصص النقدية, جيب أن يتضمن العقد أمساء أصياب احلصص العينية من مالكي األرض-ب

 . ورقم صك امللكية وتارخيه ومصدره والتزمات الشركاء وحقوقهم األخرى, األرض املعدة للبناء
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ر من صك أرضه بصك مفرز حيدد فيه كافة املعلومات عن موقع الوحدة العقارية للمالك فرز وحدة عقارية أو أكث 2/1
ونصاهبا من األجزاء املشرتكة اليت ال تقبل القسمة يف  ( سفل أو علو ) ومساحتها ورقمها التسلسلي يف البناء والدور 

دة سكنية أخرى أو أكثر وذلك كامل البناء ونصاهبا من األجزاء املشرتكة اليت تقبل القسمة وتقتصر منفعتها على وح
 .بعد احلصول على موافقة البلدية املختصة 

 : المادة الثالثة
فإن مل يتفقوا على , وخيتص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر, للشركاء أن يتقامسوا حصصهم الشائعة يف البناء املشرتك

 . القسمة فلطالبها اللجوء إىل القضاء
ر اليت التقبل القسمة على املالك الجيوز للمالك أن يتصرف يف حصة منها مستقلة عن األجزاء املشرتكة يف العقا 3/1

 .اجلزء الذي ميلكه مفرزاً , ويشمل التصرف يف اجلزء املفرز حصة املتصرف يف األجزاء املشرتكة اليت ال ميكن قسمتها 
ارض مع التخصيص املتفق عليه شريطة أال للمالك أن يتصرف يف اجلزء املفرز له وأن يستعمله أو يستغله مبا اليتع 3/2

 .يقوم بعمل من شأنه اإلضرار حبقوق سائر املالكني 
 : المادة الرابعة

 . شركاء يف األجزاء املشرتكة ما مل يتفق على خالف ذلك, يكون مالكو الوحدات العقارية يف بناء واحد-1
ناء قائم مشرتكة بني أصياهبا ما مل يثبت خالف تكون احلواجز اجلانبية واحليطان بني وحدتني متالصقتني يف ب-2

 . باآلخر  وال حيق ألي منهما استعمال حصته فيما يليق ضررا, ذلك
 . بينهم ما مل يتفق على خالف ذلك  مشرتكاً   تكون األجزاء املشرتكة اليت تقتصر منفعتها على بعض املالكني ملكاً -3
ويليق بالوحدة , يف األرض والبناء  مشاعا  ا ال يقبل القسمة جزءايكون نصيب كل مالك يف األجزاء املشرتكة فيم-4

 . ما مل يتفق على خالف ذلك  يف التصرفات مجيعا  تاما  العقارية إحلاقا
 . تكون حصة كل مالك يف األجزاء املشرتكة بنسبة قيمة اجلزء الذي ميلكه مفرزاً -5

 : المادة الخامسة
وإدارهتا , ثر يف تكاليف صيانة األجزاء املشرتكة املذكورة يف املادة الرابعةيشرتك كل مالك وحدة عقارية أو أك-1

 . كل بقدر ما ميلك من البناء, وترميمها
ألي مالك بعد موافقة مجعية املالك أن حيسن على نفقته االنتفاع باألجزاء املشرتكة أو جزء منها دون أن يغري من -2

 . ختصيصها أو ما يليق الضرر باآلخرين
ولو مل يكن ينتفع هبا لدفع الضرر عن اآلخرين أو عن األجزاء , على مالك الوحدة صيانة حصته املستقلة وترميمها-3

 . املشرتكة
ليس ألي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته يف األجزاء املشرتكة بغية التخلص من االشرتاك يف تكاليف -4

 . حفظها أو صيانتها أو ترميمها
وعلى صاحب العلو أال حيدث , القيام باألعمال والرتميمات العادية ملنع ضرر العلو وسقوطه على صاحب السفل-5

 . وأن يقوم باألعمال والرتميمات الالزمة ملنع ضرر السفل, يف بنائه ما يضر بالسفل
شرتكة أو لسالمة البناء املشرتك أو حلسن االنتفاع باألجزاء امل  إذا دعت الضرورة إجراء بعض األعمال حفظاً -6

على أن , فليس ملالكها أو مجعية املالك معارضة املتضرر يف ذلك, صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء
 . تعاد احلال يف هذه الوحدة إىل ما كانت عليه على نفقة املباشر فور انتهاء اإلصالحات الالزمة
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 : المادة السادسة

وليس للجار أن يرجع على جاره , يغلو يف استعمال حقه إىل احلد الذي يضر جبارههلذا النظام أال   على كل مالك وفقاً 
على أن يراعي يف , وإمنا له أن يطلب إزالة هذه املضار إذا جتاوزت املألوف, يف مضار اجلوار املألوفة اليت ال ميكن جتنبها

والغرض الذي خصصت له  , ة لألخرىوموقع كل وحدة عقارية بالنسب, ذلك اآلداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار
 . كل وحدة

لكل مالك أن يستعمل األجزاء املشرتكة فيما خصصت له لالنتفاع مبا خيصه منها , مع مراعاة حقوق غريه من  6/1
 .املالك 

ال جيوز ألي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سالمة البناء أو يغري يف شكله أو مظهره اخلارجي أو إساءة  6/2
 .ستخدامه ا

حيق للمالك تغيري استخدام ملكه بعد احلصول على املوافقة اخلطية جلمعية املالك وصدور الرتخيص الالزم باملوافقة  6/3
 .على التعديل من البلدية املختصة 

ء يتيمل املالك نفقات حفظ األجزاء املشرتكة وصيانتها وإدارهتا كل بنسبة حصته يف تلك األجزاء , أما األجزا 6/4
املشرتكة اليت ختص بعض املالك فتوزع النفقات على املنتفعني منهم حبسب نسبة انتفاعهم أو حسب نسبة املساحات 

 .اململوكة هلم وفقا ملا تقرره مجعية املالك 
 نقل الملكيـــة

 : المادة السابعة
  وفقاً , الصكوك املتعلقة هباتتم إجراءات نقل امللكية أمام اجلهة املختصة يف توثيق العقود واإلقرارات وإصدار 

 . مع مراعاة ما ورد يف هذا النظام, لإلجراءات النافذة
يقوم املالك بتقدمي طلب فرز الوحدة العقارية للبلدية املختصة مرفقًا به صورة من صك امللكية ونسخة من (  1

ناء من قبل فيكتفي بتقدمي رسم  املخططات املعتمدة للمبىن ورخصة البناء , أما املباين اليت مل يصدر هلا رخصة ب
 .كروكي حيدد املوقع ورفع مساحي للوحدة العقارية املراد فرزها 

بالتيقق من املستندات املقدمة والتأكد من  –بعد استكمال كافة االشرتاطات الالزمة للفرز  –تقوم البلدية (  2 
كـر اسم الشـارع ورقم الشقة وعدد الطبقات ورقم واجملاورين وذ  اإلمجاليةاستيفاء كافة البيانات املتعلقة باملساحة 

 .اخل ..البناء 
تتوىل البلدية  إحالة طلب فرز الوحدة العقارية لكتابة العدل إلكمال مايلزم حنو إصدار وثيقة امللكية للعني اليت مت (  3  

 .فرزها حسب اإلجراءات املتبعة نظاماً 
 : المادة الثامنة

أو ملا هو مشرتك كاحلديقة , فإن كان النزع لكامل البناء أو بعضه, لية العامة نزع ملكية البناءإذا اقتضت املص-1
 . واالرتداد؛ فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما ميلكه من البناء

 . من البناء فإن التعويض لصاحب اجلزء املنزوع  مفرزاً   أما إن كان املنزوع جزءاً -2
 الكتكوين جمعية الم

 : المادة التاسعة 
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, وجاوز عدد مالكها مخسة, إذا وجدت ملكية مشرتكة لعقار مقسم إىل وحدات عقارية يزيد عددها على عشر-1
وجيوز تكوين مجعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات , ملصلية العقار, فعلى املالك أن يكونوا مجعية فيما بينهم

 . فأقلأو كان املالك مخسة , فأقل  عشرا
 . وتسجل يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية, تتمتع مجعية املالك بشخصية معنوية وتكون هلا ذمة مالية مستقلة-2
 : تتكون موارد مجعية املالك مما يأيت-3
 . اشرتكات املالك-أ

 . املبالغ اليت يتقرر حتصيلها من املالك ملواجهة التزامات اجلمعية -ب 
 . القروض –ج 
 . تربعات واهلباتال -د 
 . عائد استثمار األجزاء القابلة لذلك - -ه
جيوز للمالك بأغلبية األنصبة أن يكونوا مجعية مالك إلدارة العقار وضمان حسن االنتفاع به ويلزمهم تكوين  9/1

 .اجلمعية إذا كان عدد الوحدات عشر فأكثر وعدد املالك مخسة فأكثر 
مستقلة وتسجل يف وزارة العمل والشئون االجتماعية ويتم الفصل فيما يطرأ من  يكون جلمعية املالك ذمة مالية 9/2

 .منازعات بني املالك من قبل جهات االختصاص 

تكون اجلمعية نافذة املفعول بعد موافقة وزارة العمل والشئون االجتماعية على تسجيلها شريطـة أن تقدم مجعية  9/3
عدد الوحدات  –عدد املالك وأمسائهم  –عدد الوحدات العقارية  –امللكية صك ) املالك مسوغات التسجيل ممثلة يف 

عدد الوحدات التجارية باإلضافة إىل كافة البيانات املتعلقة باملوقع واملدينة واحلي والشارع ورقم العقار ونوع  –السكنية 
 ( .املبىن وكافة ماتطلبه وزارة العمل والشئون االجتماعية حيال ذلك 

 يقم املالك بإامام اإلجراءات الالزمة إلنشاء مجعية املالك كان ألي منهم أن يطلب من وزارة العمل والشئون إذا مل 9/4
 .االجتماعية إامام هذه اإلجراءات 

إذا تعدد األشخاص الذين ميلكـون معاً طبقة أو شقة أو بناء يف جمموع أبنية , فيعتربون فيما يتعلق بعضوية اجلمعية  9/5
 .وعليهم أن يوكلوا من ميثلهم فيها . حداً مالكاً وا

 .جيوز جلمعية املالك أن تؤمن مقراً هلا حسب احلاجة إىل ذلك  9/6
تعترب مجعية املالك حارساً على األجزاء املشرتكة , ومسئولة عن األضرار اليت تليق باملالك أو الغري , وهلا احلق يف  9/7

 .يف الضرر بإزالته مراجعة اجلهات املختلفة ومطالبة املتسبب 
 : المادة العاشرة

باألغلبية   ويتم انتخابه, هلا من بني أعضائها يتوىل رئاسة اجتماعاهتا ومتابعة قراراهتا  تنتخب مجعية املالك رئيساً 
 . وتكون مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد, املنصوص عليها يف املادة الثانية عشرة

 : المادة الحادية عشرة 
 . وحسن إدارته, الك أن تضع مبوافقة ثالثة أرباع املالك الئية لضمان حسن االنتفاع بالعقار املشرتكجلمعية امل

 : المادة الثانية عشرة
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, تكون إدارة األجزاء املشرتكة من حق مجعية املالك, إذا مل يوجد الئية لإلدارة أو خلت من النص على بعض األمور
وأن تصدر القرارات بأغلبية , مجيع ذوي الشأن خبطاب مسجل إىل االجتماع وقراراهتا يف ذلك ملزمة بشرط أن يدعى
 . املالك حمسوبة على أساس قيمة األنصباء

 : المادة الثالثة عشرة
جلمعية املالك بأغلبية األصوات املنصوص عليها يف املادة الثانية عشرة أن تأذن يف إجراء أي أعمال أو تركيبات يرتتب 

وما , ومبا تضعه اجلمعية من شروط, وذلك على نفقة من يطلبه من املالك, ة العقار كله أو بعضهعليها زيادة يف قيم
 . تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى ملصلية الشركاء

 .لكل مالك عدد من األصوات يف مجعية املالك يتناسب مع حصته يف العقار  13/1
قص عدد ماله من أصوات إىل ما يساوي جمموع أصوات إذا كانت حصة أحد املالك تزيد على النصف , ان 13/2

 .باقي املالك 

عن أكثر من مالك , كما ال جيوز ملن له عدد من األصوات مساوية  لشخص واحد أن يكون وكيالً  زال جيو  13/3
 .ألصوات باقي األعضاء أن يكون وكيال عن غريه 

 .ألوىل أن يكونوا وكالء عن املالكم من الدرجة اال جيوز ملدير اجلمعية وال ألحد معاونيه وال أقربائه 13/4
تصدر قرارات اجلمعية بأغلبية أصوات املالك حمسوبة على أساس قيمة (  13) مع مراعاة ما ورد يف املادة  13/5

 :األنصبة بشأن
 .التفويض يف اختاذ قرار من القرارات اليت تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات احلاضرين  (1
 .من النظام  15/2ل مدير اجلمعية أو أعضاء جملس اإلدارة مع مراعاة ما ورد باملادة انتخاب أو عز  (2

 .التصريح ألحد املالك بإحداث تعديل يف األجزاء املشرتكة  (3

 .عند تغيري أنصبة املالك يف العقار يتم تعديل نسب توزيع النفقات وفقا لذلك  (4

 .األنظمة واللوائح حتديد األسلوب املناسب لتنفيذ األعمال اليت تفرضها  (5

 .جتديد البناء يف حالة اهلالك كلياً أو جزئياً بعد إقراره من البلدية املختصة  (6

 .وضع الئية لضمان حسن االنتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله  (7

إحداث تعديل أو تغيري أو إضافة يف األجزاء املشرتكة إذا كان من شأن ذلك حتسني االنتفاع هبا يف حدود ما  (8
ه العقار , وعلى اجلمعية يف هذه احلالة أن تقرر بنفس األغلبية توزيع ما قررته من أعمال وكذلك نفقات خصص ل

وال جيوز ألي مالك أن مينع أو يعطل تنفيذ ما قررته اجلمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ . تشغيل وصيانة ما أستيدث 
ل اليت قررهتا اجلمعية احلق يف مطالبة اجلمعية القيام بأعمال داخل ملكه وملن يليقه ضرر بسبب تنفيذ األعما

  .بالتعويض

 .التصرفات العقارية اليت من شأهنا كسب أو نقل أو ترتيب حق من احلقوق العينية بالنسبة لألجزاء املشرتكة (9

 .استثمار األموال العائدة من التأجري وخالفه أو توزيعه بشكل سنوي أو حفظه أو جزء منه احتياطياً  (11

 :ر قرارات اجلمعية بإمجاع أصوات املالك يف شأن تصد 13/6
التصرفات يف جزء من األجزاء املشرتكة إذا كان االحتفاظ هبذا اجلزء ضروريا لالنتفاع بالعقار وفقا للتخصيص (  1

 .املتفق عليه 
 .إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض امليكها ملكية مفرزة بعد موافقة اجلهات املختصة على ذلك (  2



 8 والئحتها التنفيذيةنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها 

 : لمادة الرابعة عشرةا
وعلى املدير إذا , ويعني باألغلبية املشار إليها يف املادة الثانية عشرة, يكون جلمعية املالك مدير يتوىل تنفيذها قراراهتا-1

وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ , اقتضى احلال أن يقوم مبا يلزم حلفظ مجيع األجزاء املشرتكة وحراستها وصيانتها
 . وجد نص يف الئية اجلمعية خيالفهذلك ما مل ي

 . وله مقاضاة املالك, ميثل املدير مجعية املالك أمام القضاء واجلهات األخرى-2
إذا تعذر انتخاب مدير للجمعية من بني املالك فلوزارة العمل والشئون االجتماعية اختاذ ماتراه مناسبا حيال  14/1

 .ذلك 
 : المادة الخامسة عشرة

 . دير بالقرار الصادر بتعيينهحيدد أجر امل-1
 . جيوز عزل املدير بقرار تتوفر فيه األغلبية املشار إليها يف املادة الثانية عشرة-2

 رسوم الخدمات والمرافق
 : المادة السادسة عشرة

ملنصوص إذا تضرر البناء بسبب حريق أو غريه فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده مبا تقرره مجعية املالك باألغلبية ا-1
 . عليها يف املادة الثانية عشرة ما مل يتفق على خالف ذلك

 . ويف حال االختالف يرفع األمر للقضاء, إذا اهندم البناء تقرر مجعية املالك ما تراه-2
يراعي يف املباين اجلديدة تأمني عداد لكل وحدة سكنية من مرفقي الكهرباء واملاء ويقوم مالك الوحدة بتسديد  16/1

 .رسوم استهالكه للخدمة وفقاً لعداد وحدته قيمة 

 .يطبق البند السابق على املباين القائمة قبل صدور هذه الالئية إذا توفر فيها عداد لكل وحدة  16/2
 : المادة السابعة عشرة

 . يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الالئية التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام
 : ثامنة عشرةالمادة ال

 . يلغي هذا النظام كل ما يتعرض معه من أحكام
 : المادة التاسعة عشرة

 . من تاريخ نشره  ويعمل به بعد تسعني يوما, ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية
 

 

 

 


