القرار الـوزاري
رقم 89/50
با�صدار الالئحة التنفيذية لنظام متليك ال�شقق والطبقات واملحالت
وزير الإ�سكان ،
بعد الإطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين  80/5ب�إ�صدار قانون الأرا�ضي والئحته التنفيذية ،
وبناء على ما تقت�ضيه م�صلحة العمل ،
تقـ ــرر
مادة �أوىل  :يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية املرافقة لنظام متليك ال�شقق والطبقات واملحالت.
مادة ثانية  :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ �صدوره.

مالك بن �سليمان بن �سعيد املعمري
وزيــــــــــــــــر الإ�سكان
�صدر يف � 22 :شعبان �سنة 1409هـ
املوافق  28 :مار�س �سنة 1989م
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الالئحة التنفيذية لنظام متليك الطبقات وال�شقق واملحالت
مادة ( : )1ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الطبقات وال�شقق واملحالت املوجودة يف املباين القائمة �أو التي يرخ�ص
ببنائها بق�صد متليكها كلها �أو بع�ضها ،وتكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة فيها ذات املعاين الواردة
يف نظام متليك ال�شقق والطبقات ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  89/48امل�شار �إليه ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر .
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الف�صـل الأول
الأجزاء املفرزة والأجزاء ال�شائعة

مادة ( : )2يجوز �أن يتكون املبنى من �أجزاء مفرزة هي الطبقات وال�شقق واملحالت  ،وتعترب كل منها وحدة عقارية
ويكون لكل منها مالك ي�ستقل بها  ،ويجوز �أن تكون امللكية م�شرتكة مع �آخرين على ال�شيوع وذلك ما مل
يتفق املالك على �أن يكون لكل وحدة عقارية مالك واحد فقط.
مادة ( : )3يكون للمالك يف حدود القانون حق الإ�ستعمال والإ�ستغالل والت�صرف يف الوحدة العقارية اململوكة له
 ،فيجوز له �إ�ستعمالها بنف�سه �أو مع غريه  ،وله �أن ي�ستغلها بت�أجريها �إىل الغري  ،وله �أن يت�صرف فيها
بالبيع والهبة والرهن وغري ذلك من الت�صرفات.
مادة ( : )4يعترب مالك الوحدات العقارية �شركاء يف ملكية الأر�ض ما مل يوجد يف �سندات امللكية ما يخالف ذلك
 ،ويتحدد ن�صيب كل منهم بن�سبة قيمة اجلزء الذي ميلكه يف املبنى .
مادة ( : )5تعترب �أجزاء �شائعة الأر�ض التي �أقيم عليها البناء و�أجزاء املبنى الأخرى املعدة للإ�ستعمال امل�شرتك
بني جميع املالك.
مادة ( : )6حتدد �سندات امللكية الأجزاء ال�شائعة والأجزاء املفرزة من املبنى  ،ويجب �أن ت�شتمل العقود على تقدير
لقيمة الأجزاء املفرزة وقت �إن�شاء املبنى وتكون �أ�سا�س ًا لتحديد ح�صة كل مالك يف الأجزاء ال�شائعة
وفيما يتحمله من النفقات والتكاليف الالزمة لها.
مادة ( : )7تعترب الأجزاء ال�شائعة مملوكة ملكية م�شرتكة بني مالك الطبقات وال�شقق واملحالت وال تقبل الق�سمة
 ،ويكون ن�صيب كل مالك فيها بن�سبة قيمة اجلزء الذي له يف البناء  ،وال يجوز له الت�صرف يف هذا
الن�صيب م�ستق ًال عن اجلزء الذي ميلكه.
مادة (	: )8ال يجوز لأحد من املالك �إدخال �أي تعديل يف الأجزاء ال�شائعة بغري موافقة �سائر املالك ،ويجوز له بغري
موافقة املالك �إدخال تعديالت �إذا كان من �ش�أنها تي�سري �إ�ستعمال اجلزء ال�شائع دون تغري تخ�صي�صه
ودون �إحلاق �ضرر بالآخرين وب�شرط �أن يكون ذلك على نفقته اخلا�صة.
مادة ( : )9يجب على كل مالك �أال ي�سئ �إ�ستعمال الوحدة العقارية اململوكة له والأجزاء ال�شائعة من املبنى مبا
يلحق ال�ضرر باملالك الآخرين  ،فيحظر عليه �أن يقوم ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يوهن البناء �أو ي�ضعف من
متانته  ،وعليه �صيانة ما يك�سو �أر�ضية الوحدة العقارية اململوكة له و�سقفها من بالط و�أخ�شاب وغري
ذلك حتى ال تت�أثر الأر�ضيات وال�سقوف – وهي ملك �شائع – من التق�صري والإهمال يف ال�صيانة.
مادة ( : )10يلتزم جميع املالك بتكاليف حفظ و�صيانة و�إدارة و�إ�صالح الأجزاء ال�شائعة يف املبنى  ،كما يلتزمون
بتكاليف �إ�ستهالك املياه والكهرباء وامل�صعد و�أجور الأ�شخا�ص املوكلني بتعهد هذه الأجزاء  ،وكذلك
�أق�ساط الت�أمني ور�سوم البلدية وغري ذلك من التكاليف الالزمة للعقار  ،وال يغري من ذلك عدم �إنتفاع
املالك بالأجزاء امل�شرتكة كلها �أو بع�ضها �أو تخليه عن ن�صيبه فيها  ،وتكون م�ساهمة كل مالك بن�سبة
قيمة الوحدة العقارية كما وردت يف �سندات امللكية ما مل يوجد �إتفاق على غري ذلك.
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الف�صـل الثانـي
�إلتزامات �صاحب الطبقة ال�سفلى

مادة ( : )11على �صاحب الطبقة ال�سفلى �صيانة جميع �أجزائها اململوكة له ملكية مفرزة و�أن يقوم بالأعمال
والرتميمات الالزمة لها  ،ف�إذا امتنع عن ذلك جاز للمحكمة �أن ت�أمر ب�إجرائها خالل �أجل منا�سب
حتدده ف�إذا �أنق�ضى الأجل جاز للمحكمة �أن ت�أمر ببيع الطبقة ال�سفلى  ،ويجوز ل�صاحب العلو �أن
يح�صل على �إذن املحكمة ب�إجراء الرتميمات ال�ضرورية يف الطبقة ال�سفلة على نفقة مالكها.
مادة ( : )12ال يلتزم �صاحب الطبقة ال�سفلى ب�إجراء ترميمات يف العلو ملنع �سقوطه.
مادة (� : )13إذا انهدم البناء وجب على �صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يعيد بنائها ف�إذا امتنع جاز للمحكمة �أن ت�أمر
ببيعها  ،ويجوز ل�صاحب الطبقة العليا �أن يح�صل على �إذن من املحكمة لإعادة بناء الطبقة ال�سفلى
على نفقة مالكها لدفع ال�ضرر املحقق ح�صوله يف الطبقة العليا  ،وله �أن مينع �صاحب الطبقة ال�سفلى
من ال�سكنى والإنتفاع حتى ي�ؤدي ما يف ذمته  ،وله �أن يح�صل على �إذن من املحكمة لت�أجري هذه الطبقة
�أو �سكناها �إ�ستيفاء حلقه .
مادة (� : )14إذا كان �إنهدام البناء بخط�أ �صاحب العلو كان ل�صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يرجع عليه بالتعوي�ض
املنا�سب وال يكون ملزم ًا ب�إعادة بناء الطبقة ال�سفلى  ،ولكنه �إذا �أعاد البناء كان ل�صاحب الطبقة العليا
حق العلو عليه بعد �أداء التعوي�ض .
مادة (� : )15إذا كان انهدام البناء بغري خط�أ �صاحب العلو �سوا ًء كان الإنهدام بخط�أ �صاحب الطبقة ال�سفلى �أو
بغري خطئه ف�إن على �صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يعيد بناءها و�إذا كان الإنهدام ب�سبب خط�أ �صاحب
الطبقة ال�سفلى وجب عليه تعوي�ض �صاحب العلو عن ال�ضرر الذي ي�صيبه من جراء هدم علوه ثم �إعادة
بنائه.
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الف�صل الثالث
�إلتزامات �صاحب العلو
مادة ( : )16ال يجوز ل�صاحب العلو �أن �أن يزيد يف ارتفاع بنائه �أو يهدمه �أو ي�سئ �إ�ستعماله �أو يقوم ب�أي عمل يزيد يف
عبىء العلو بحيث ي�ضر الطبقة ال�سفلى  .ويجوز ل�صاحب هذه الطبقة �أن يح�صل على �إذن من املحكمة
ملنعه من �إجراء ذلك.
مادة ( : )17على �صاحب العلو �إجراء الأعمال الالزمة ل�صيانة �أر�ضية علوه من بالط و�ألواح وغري ذلك حتى ال
يت�أثر �سقف الطبقة ال�سفلى من الإهمال يف ال�صيانة  ،ويجوز ل�صاحب هذه الطبقة �أن يح�صل على �إذن
من املحكمة لإجراء هذه الرتميمات على نفقة �صاحب العلو.
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الف�صل الرابع
�إدارة العقار وجمعية املالك
مادة ( : )18يجب تكوين جمعية من مالك العقار املق�سم �إىل طبقات و�شقق وحمالت لإدارة الأجزاء ال�شائعة فيه ،
ويجوز تكوين اجلمعية لغر�ض �شراء العقارات �أو بنائها لتوزيع ملكية �أجزاءاها على الأع�ضاء .
مادة ( : )19تتمتع جميع املالك ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة عن �شخ�صية �أع�ضاءها وتكون لها ذمة مالية م�ستقلة .
مادة ( : )20تتكون موارد اجلمعية من ما ي�أتي :
�أ�	-إ�شرتاكات الأع�ضاء .
ب -املبالغ التي يتقرر حت�صيلها من الأع�ضاء ملواجهة �إلتزامات اجلمعية.
ج -القرو�ض .
د -التربعات والهبات .
مادة ( : )21يجوز �أن ت�ضع اجلمعية مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء نظام ًا ل�ضمان ح�سن الإنتفاع بالعقار امل�شرتك وح�سن
�إدارته  ،وت�سري �أحكام هذا النظام على جميع املالك  ،وعلى ورثتهم من بعدهم وعلى من يتم الت�صرف
يف الطبقة �أو ال�شقة �أو املحل �إليه  ،ويحل ه�ؤالء حمل املالك يف ع�ضوية اجلمعية  ،وال يجوز تعديل نظام
اجلمعية �إال مبوافقة �أغلبية على �أ�سا�س قيمة ح�صة كل مالك يف العقار .
مادة (� : )22إذا مل يوجد نظام للإدارة �أو خال من الن�ص على بع�ض الأمور تكون �إدارة الأجزاء ال�شائعة بقرارات
فردية ت�صدر ب�أغلبية املالك حم�سوبة على �أ�سا�س قيمة �أن�صبتهم  ،وتكون هذه القرارات ملزمة جلميع
املالك ولو كانوا مل يوافقوا عليها .
مادة ( :)23يجوز للجمعية القيام ب�أعمال جديدة �أو �إجراء تعديالت يف املبنى كله �أو بع�ضه يف الأجزاء ال�شائعة مما
يرتتب عليه زيادة يف قيمة البناء  ،وذلك مبوافقة جميع املالك  .ويعترب البناء اجلديد ملك ًا �شائع ًا فيما
بينهم بن�سبة ن�صيب كل منهم.
مادة ( :)24يجوز للجمعية �أن متنح الأع�ضاء قرو�ض ًا للوفاء بالتزاماتهم على يكون القر�ض م�ضمون ًا برهن اجلزء
املفرز الذي ميلكه الع�ضو وح�صته يف الأجزاء ال�شائعة من العقار  ،ويح�سب هذا الرهن من يوم
ت�سجيله.
مادة ( : )25يجب �أن تعني اجلمعية مدير ًا لها ميثلها مع الغري و�أمام الق�ضاء حتى يف خما�صمة املالك �إذا لزم
الأمر  ،و�إذا مل يتفق الأع�ضاء على �إختياره في�صدر قرار من وزير الإ�سكان بتعيينه  ،ويجوز �أن حتدد
اجلمعية �أو وزير الإ�سكان ح�سب الأحوال �أجر ًا للمدير ويعترب من �ضمن تكاليف العقار  ،ويلتزم جميع
املالك ب�أدائه كل ح�سب ن�صيبه .
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مادة ( :)26يتوىل مدير اجلمعية الإخت�صا�صات الآتية :
�أ  -تنفيذ قرارات اجلمعية ويكون م�سئوال عن هذا التنفيذ.
ب -مطالبة كل مالك بتنفيذ �إلتزاماته �سوا ًء كان م�صدرها القانون �أو نظام اجلمعية �أو القرارات
الفردية التي ت�صدر بها  ،ومتابعة ذلك.
ج -حت�صيل �إ�شرتاكات الأع�ضاء والتزاماتهم املالية .
د  -القيام مبا يلزم حلفظ الأجراء امل�شرتكة وحرا�ستها و�صيانتها  ،ويجوز يف حاالت ال�ضرورة
تنفيذ ذلك على م�سئوليته دون قرار من اجلمعية على �أن يعر�ض الأمر عليها يف �أول �إجتماع .
هـ -تقدمي تقارير دورية عن �أعمال اجلمعية وح�ساباتها ومركزها املايل.
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الف�صل اخلام�س
ت�سجيل الوحدة العقارية
مادة ( :)27يجب على كل مالك ت�سجيل ملكية الطابق �أو ال�شقة �أو املحل املخ�ص�ص له يف املبنى  ،ويكون لكل وحدة
�صحيفة عقارية ت�سجل فيها وفق النظام والأحكام املعمول بها .
ويجب �أن ت�شتمل على البيانات وامل�ستندات الآتية :
�أ  -كروكي يبني املوقع وامل�ساحة الكلية للعقار.
ب -كروكي خا�ص لكل وحدة عقارية وم�ساحة كل منها على حدة.
ج -بيان مب�ساحة البناء الفعلية على الأر�ض  ،وم�ساحة الأجزاء امل�شرتكة واخلدمات اخلا�صة
باملبنى.
د �	-إ�شرتاطات البناء التي حتددها البلدية املخت�صة وعدد الطوابق وال�شقق واملحالت يف املبنى .
هـ -م�سندات امللكية و�أية م�ستندات �أخرى قد تطلب من املالك.
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الف�صـل ال�ساد�س
�أحـكام ختاميـ ــة
مادة (: )28تتوىل وزارة الإ�سكان والوحدات الإدارية التابعة لها مراقبة جمعيات املالك للتحقق من قيامها وانعقدها
والإ�شراف على �أعمالها وفح�ص ال�شكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي ال�ش�أن والبت فيها.
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