
الائحةالتنفيذيةلنظاممليكال�شققوالطبقاتوامحات
89/50رقمالـوزاريبالقرارال�شادرة

ااإ�شكانوزير
الإداري اجهازتنظيم قانون باإ�صدار 75/26رقم ال�صلطاي امر�صوم علىالإطاع بعد

،وتعدياتهللدولة
،التنفيذيةولئحتهالأرا�صيقانونباإ�صدار80/5ال�صلطايامر�صوموعلى

،العملم�صلحةتقت�صيهماعلىوبناء

تقــــرر

والطبقات ال�صقق مليك لنظام امرافقة التنفيذية الائحة باأحكام يعمل :اأوىمادة
وامحات.

ين�صرهذاالقرارياجريدةالر�صميةويعملبهاعتبارًامنتاريخ�صدوره. :ثانيةمادة

مالكبن�شليمانامعمري
وزيرااإ�شكان

�صدري22:�صعبان�صنة1409هـ
اموافق28:مار�س�صنة1989م
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الائحة التنفيذية لنظام مليك الطبقات 
وال�شقق وامحات

ي اموجودة وامحات وال�صقق الطبقات على الائحة هذه اأحكام ت�صري :)1(مادة
وتكون،بع�صهااأوكلهامليكهابق�صدببنائهايرخ�سالتياأوالقائمةامباي
مليك نظام ي الواردة امعاي ذات فيها الواردة وام�صطلحات للكلمات
مااإليهام�صار89/48رقمال�صلطايبامر�صومال�صادرةوالطبقاتال�صقق

.اآخرمعنىالن�سصياق�يقت�سم
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الف�شـل الأول
الأجزاء امفرزة والأجزاء ال�شائعة

،وامحاتوال�صققالطبقاتهيمفرزةاأجزاءمنامبنىيتكوناأن يجوز :)2(مادة
اأنويجوز،بهاي�صتقلمالكمنهالكلويكونعقاريةوحدةمنهاكلوتعتر
علىاماكيتفقمماوذلكال�صيوععلىاآخرينمعم�صركةاملكيةتكون

اأنيكونلكلوحدةعقاريةمالكواحدفقط.

ي والت�صرف والإ�صتغال الإ�صتعمال حق القانون حدود ي للمالك يكون :)3(مادة
وله،غرهمعاأوبنف�صهاإ�صتعمالهالهفيجوز،لهامملوكةالعقاريةالوحدة
والرهنوالهبةبالبيعفيهايت�صرفاأنوله،الغراإىبتاأجرهاي�صتغلهااأن

وغرذلكمنالت�صرفات.

ي يوجد م ما الأر�س ملكية ي صركاء� العقارية الوحدات ماك يعتر :)4(مادة
اجزءقيمةبن�صبةمنهمكلن�صيبويتحدد،ذلكيخالفمااملكيةصندات�

.امبنىيملكهالذي

الأخرى امبنى واأجزاء البناء عليها اأقيم التي الأر�س صائعة� اأجزاء تعتر :)5(مادة
امعدةلاإ�صتعمالام�صركبنجميعاماك.

ويجب،امبنىمنامفرزةوالأجزاءال�صائعةالأجزاءاملكيةصندات�حدد :)6(مادة
وتكونامبنىاإن�صاءوقتامفرزةالأجزاءلقيمةتقديرعلىالعقودت�صتملاأن
من يتحمله وفيما ال�صائعة الأجزاء ي مالك كل ح�صة لتحديد اأ�صا�صًا

النفقاتوالتكاليفالازمةلها.
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وال�صققالطبقاتماكبنم�صركةملكيةملوكةال�صائعةالأجزاءتعتر :)7(مادة
اجزءقيمةبن�صبةفيهامالككلن�صيبويكون،الق�صمةتقبلولوامحات
عن م�صتقًا الن�صيب هذا ي الت�صرف له يجوز ول ، البناء ي له الذي

اجزءالذيملكه.
موافقةبغرال�صائعةالأجزاءيتعديلاأياإدخالاماكمنلأحديجوزل :)8(مادة
منكان اإذا تعديات اإدخال اماك موافقة بغر له ويجوز ،اماك صائر�
صرر�اإحاقودونتخ�صي�صهتغردونال�صائعاجزءاإ�صتعمالتي�صرصاأنها�

بالآخرينوب�صرطاأنيكونذلكعلىنفقتهاخا�صة.
والأجزاءلهامملوكةالعقاريةالوحدةاإ�صتعمالي�صئاألمالككلعلىيجب :)9(مادة
يقوماأنعليهفيحظر،الآخرينباماكال�صرريلحقماامبنىمنال�صائعة
ماصيانة�وعليه،متانتهمني�صعفاأوالبناءيوهناأنصاأنه�منعملباأي
وغرواأخ�صابباطمنو�صقفهالهامملوكةالعقاريةالوحدةاأر�صيةيك�صو
التق�صرمن –صائع�ملكوهي –وال�صقوفالأر�صياتتتاأثرلحتىذلك

والإهماليال�صيانة.
ال�صائعةالأجزاءواإ�صاحواإدارةو�صيانةحفظبتكاليفاماكجميعيلتزم :)10(مادة
واأجوروام�صعدوالكهرباءامياهاإ�صتهاكبتكاليفيلتزمونكما،امبنىي
ور�صوم التاأمن اأق�صاط وكذلك ، الأجزاء هذه بتعهد اموكلن الأ�صخا�س
عدم ذلك من يغر ول ، للعقار الازمة التكاليف من ذلك وغر البلدية
،فيهان�صيبهعنتخليهاأوبع�صهااأوكلهاام�صركةبالأجزاءامالكاإنتفاع
صندات�يوردتكماالعقاريةالوحدةقيمةبن�صبةمالككلم�صاهمةوتكون

املكيةماميوجداإتفاقعلىغرذلك.
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الف�شـل الثانـي
اإلتزامات �شاحب الطبقة ال�شفلى

مفرزةملكيةلهامملوكةاأجزائهاجميعصيانة�ال�صفلىالطبقةصاحب�على :)11(مادة
جاز ذلك عن امتنع فاإذا ، لها الازمة والرميمات بالأعمال يقوم واأن
الأجلاأنق�صىفاإذاحددهمنا�صباأجلخالباإجرائهاتاأمراأنللمحكمة
يح�صلاأنالعلول�صاحبويجوز،ال�صفلىالطبقةببيعتاأمراأنللمحكمةجاز
نفقةعلىال�صفلةالطبقةيال�صروريةالرميماتباإجراءامحكمةاإذنعلى

مالكها.

ليلتزم�صاحبالطبقةال�صفلىباإجراءترميماتيالعلومنع�صقوطه. :)12(مادة

فاإذا بنائها يعيد اأن ال�صفلى الطبقة صاحب� على وجب البناء انهدم اإذا :)13(مادة
اأن العليا الطبقة ل�صاحب ويجوز ، ببيعها تاأمر اأن للمحكمة جاز امتنع
مالكهانفقةعلىال�صفلىالطبقةبناءلإعادةامحكمةمناإذنعلىيح�صل
الطبقةصاحب�منعاأنوله،العلياالطبقةيح�صولهامحققال�صررلدفع
علىيح�صلاأنوله،ذمتهيمايوؤديحتىوالإنتفاعال�صكنىمنال�صفلى

.حقهاإ�صتيفاءصكناها�اأوالطبقةهذهلتاأجرامحكمةمناإذن

اأنال�صفلىالطبقةل�صاحبكانالعلوصاحب�بخطاأالبناءاإنهدامكاناإذا :)14(مادة
ال�صفلىالطبقةبناءباإعادةملزمًايكونولامنا�صببالتعوي�سعليهيرجع
اأداءبعدعليهالعلوحقالعلياالطبقةل�صاحبكانالبناءاأعاداإذاولكنه،

.التعوي�س
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بخطاأ الإنهدام كان صواًء� العلو صاحب� خطاأ بغر البناء انهدام كان اإذا : )15( مادة
اأنال�صفلىالطبقةصاحب�علىفاإنخطئهبغراأوال�صفلىالطبقةصاحب�
وجبال�صفلى الطبقة صاحب�خطاأب�صبب الإنهدام كان واإذا بناءها يعيد
ثمعلوههدمجراءمني�صيبهالذيال�صررعنالعلوصاحب�تعوي�سعليه

اإعادةبنائه.
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الف�شل الثالث
اإلتزامات �شاحب العلو

اإ�صتعمالهي�صئاأويهدمهاأوبنائهارتفاعييزيداأناأنالعلول�صاحبيجوزل :)16(مادة
ويجوز.ال�صفلىالطبقةي�صربحيثالعلوعبىءييزيدعملباأييقوماأو
اإجراء من منعه امحكمة من اإذن على يح�صل اأن الطبقة هذه ل�صاحب

ذلك.
باطمنعلوه اأر�صية ل�صيانة الازمة الأعمال اإجراء العلو صاحب�على :)17(مادة
ال�صيانةيالإهمالمنال�صفلىالطبقةصقف�يتاأثرلحتىذلكوغرواألواح
هذهلإجراءامحكمةمناإذنعلىيح�صلاأنالطبقةهذهل�صاحبويجوز،

الرميماتعلىنفقة�صاحبالعلو.
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الف�شل الرابع 
اإدارة العقار وجمعية اماك 

وحاتو�صقق طبقاتاإى امق�صم العقار ماكمنجمعيةتكوين يجب :)18(مادة
العقاراتصراء�لغر�ساجمعيةتكوينويجوز،فيهال�صائعةالأجزاءلإدارة

.الأع�صاءعلىاأجزاءاهاملكيةلتوزيعبنائهااأو
وتكوناأع�صاءهاصخ�صية�عنم�صتقلةمعنويةب�صخ�صيةاماكجميعتتمتع :)19(مادة

.م�صتقلةماليةذمةلها
:ياأتيمامناجمعيةمواردتتكون :)20(مادة

.الأع�صاءاإ�صراكات -اأ
اإلتزامات مواجهة الأع�صاء من ح�صيلها يتقرر التي امبالغ -ب

اجمعية.
.القرو�س -ج

.والهباتالترعات -د
ح�صن ل�صمان نظامًا الأع�صاء اأغلبية موافقة اجمعية ت�صع اأن يجوز :)21(مادة
علىالنظامهذااأحكام وت�صري، اإدارته وح�صنام�صركبالعقار الإنتفاع
اأوالطبقةيالت�صرفيتممنوعلىبعدهممنورثتهموعلى،اماكجميع
يجوزول،اجمعيةع�صويةيامالكحلهوؤلءويحل،اإليهامحلاأوال�صقة
يمالككلح�صةقيمةاأ�صا�سعلىاأغلبيةموافقةاإلاجمعيةنظامتعديل

.العقار
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اإدارةتكونالأموربع�سعلىالن�سمنخااأولاإدارةنظاميوجدماإذا :)22(مادة
اأ�صا�سعلىح�صوبةاماكباأغلبيةت�صدرفرديةبقراراتال�صائعةالأجزاء
م كانوا ولو اماك جميع ملزمة القرارات هذه وتكون ، اأن�صبتهم قيمة

.عليهايوافقوا

اأو كله امبنى ي تعديات اإجراء اأو جديدة باأعمال القيام للجمعية يجوز :)23(مادة
وذلك، البناء قيمة يزيادة عليهيرتبماال�صائعة الأجزاء يبع�صه
بن�صبةبينهمفيماصائعًا�ملكًااجديدالبناءويعتر.اماكجميعموافقة

ن�صيبكلمنهم.

يكون على بالتزاماتهم للوفاء قرو�صًا الأع�صاء منح اأن للجمعية يجوز :)24(مادة
الأجزاءيوح�صتهالع�صوملكهالذيامفرزاجزءبرهنم�صمونًاالقر�س

ال�صائعةمنالعقار،ويح�صبهذاالرهنمنيومت�صجيله.

يحتىالق�صاءواأمامالغرمعمثلهالهامديرًااجمعيةتعناأنيجب: )25(مادة
في�صدراإختيارهعلىالأع�صاءيتفقمواإذا،الأمرلزماإذااماكخا�صمة
الإ�صكانوزيراأواجمعيةحدداأنويجوز،بتعيينهالإ�صكانوزيرمنقرار
جميعويلتزم،العقارتكاليفصمن�منويعترللمديراأجرًاالأحوالح�صب

.ن�صيبهح�صبكلباأدائهاماك

:الآتيةالإخت�صا�صاتاجمعيةمديريتوى :)26(مادة

تنفيذقراراتاجمعيةويكونم�صئولعنهذاالتنفيذ. -اأ

القانون م�صدرها كان صواًء� اإلتزاماته بتنفيذ مالك كل مطالبة -ب
ومتابعة ، بها ت�صدرالتي الفردية القرارات اأو اجمعيةنظاماأو

ذلك.

.اماليةوالتزاماتهمالأع�صاءاإ�صراكاتح�صيل -ج
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، و�صيانتها وحرا�صتها ام�صركة الأجراء حفظ يلزم ما القيام -د
منقراردونم�صئوليتهعلىذلكتنفيذال�صرورةحالتيويجوز

.اإجتماعاأوليعليهاالأمريعر�ساأنعلىاجمعية
ومركزها وح�صاباتها اجمعية اأعمال عن دورية تقارير تقدم -هـ

اماي.
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الف�شل اخام�س
ت�شجيل الوحدة العقارية

يلهامخ�ص�سامحلاأوال�صقةاأوالطابقملكيةت�صجيلمالككلعلىيجب :)27(مادة
والأحكامالنظاموفقفيهات�صجلعقاريةصحيفة�وحدةلكلويكون،امبنى

.بهاامعمول
:الآتيةوام�صتنداتالبياناتعلىت�صتملاأنويجب

كروكييبناموقعوام�صاحةالكليةللعقار. -اأ
كروكيخا�سلكلوحدةعقاريةوم�صاحةكلمنهاعلىحدة. -ب

الأجزاء وم�صاحة ، الأر�س على الفعلية البناء م�صاحة بيان -ج
ام�صركةواخدماتاخا�صةبامبنى.

الطوابق وعدد امخت�صة البلدية حددها التي البناء اإ�صراطات -د
.امبنىيوامحاتوال�صقق

م�صنداتاملكيةواأيةم�صتنداتاأخرىقدتطلبمنامالك. -هـ
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الف�شـل ال�شاد�س
اأحـكام ختاميــــة

اماكجمعياتمراقبةلهاالتابعةالإداريةوالوحداتالإ�صكانوزارةتتوى :)28(مادة
ال�صكاوى وفح�س اأعمالها على والإ�صراف وانعقدها قيامها من للتحقق

والتظلماتالتيتقدممنذويال�صاأنوالبتفيها.
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