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 الجمهورٌة، رئٌس ان
 الدستور، على بناء
 مراسٌم إصدار حق الحكومة منح )1982/ 11/ 17 تارٌخ 82/ 36 رقم القانون على بناء

 ،(اشتراعٌة
 82/ 36 رقم القانون بؤحكام العمل تمدٌد )1983/ 5/ 21 تارٌخ 83/ 10 رقم القانون على بناء

 ،(1982/ 11/ 17 تارٌخ
 الدولة، شورى مجلس استشارة وبعد
 العدل، وزٌر اقتراح على بناء
 ،1983/ 8/ 24 بتارٌخ الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 وشروطه القيد أصول - األول الفصل
 
 
 

 على القائمة اإلنشاءات العقارٌة، الدوائر سجالت فً ٌقٌد أن المبنً، العقار كامل لمالك -1 المادة

ًا  حدة، على وحدة كل مقسمة عقاره،  أرض عندئذ فتكون االشتراعً، المرسوم هذا ألحكام وفاقا
ًا  المشترك، لالستعمال معد هو ما وكل واألجزاء، العناصر وجمٌع العقار  بٌن مشتركة أقساما

ًا  الخاص، لالستعمال معد قسم كل وٌكون المالكٌن،  باألحكام االحتفاظ مع له، العائد للشخص ملكا
. االشتراعً المرسوم هذا فً المحددة الخاصة

 
 

. سهم 2400 من مإلفة قسم كل ملكٌة تعتبر -2 المادة



 
 

 مجموعة أو الواحد البناء االشتراعً، المرسوم هذا فً وجدت أٌنما بناء بكلمة ٌقصد -3 المادة

 تإلؾ التً العقارات مجموعة أو الواحد العقار «عقار» بكلمة وٌقصد العقار، على القائمة األبنٌة
 بؤصؽر العقارٌة الوحدة تعرؾ األخٌرة الحالة هذه وفً. البناء القانون أحكام حسب عقارٌة وحدة
. منها تتؤلؾ التً العقارات أرقام بٌن رقم
 وحدة اعتبرت عقارات مجموعة على ٌشٌد الذي البناء االشتراعً المرسوم هذا من ٌستفٌد ال

 منها تتؤلؾ التً العقارات ضم دون ٌحول قانونً حائل هناك كان إذا إال صدوره، بعد عقارٌة
ًا  الوحدة، ًا  أو كلٌا . واحداًا  عقاراًا  لتصبح بعضها إلى جزئٌا

 
 

ًا  قسم كل ٌعطى -4 المادة ًا، رقما  تكمٌلٌة عٌنٌة صحٌفة له وتحدد العقار، رقم إلى ٌضاؾ معٌنا

. األصول حسب به المتعلقة القٌود علٌها تدون خاصة،
 جمٌع بٌن المشترك لالستعمال معد هو ما وكل والمنشآت والعناصر واألجزاء العقار أرض تعتبر- 

ًا  العقار، مالكً ًا  قسما ًا، بٌنهم مشتركا ًا  وٌعطى جمٌعا . 1 الرقم دائما
 من محددة مجموعة بٌن المشترك لالستعمال معد هو ما وكل والمنشآت والعناصر األجزاء تعتبر- 

ًا  العقار، مالكً ًا  قسما ًا  وٌعطى المجموعة، هذه بٌن مشتركا . 2 الرقم دائما
 مالكً مجموعة بٌن المشترك لالستعمال معد هو ما وكل والمنشآت والعناصر األجزاء تعتبر- 

ًا  الواحدة، البناٌة ًا  قسما ًا  ٌعطى المجموعة، هذه بٌن مشتركا . 3 الرقم دائما
ًا  األقسام، بقٌة تعتبر  . 4 الرقم من ابتداء بالتسلسل وترقم خاصة، أقساما
 
 

 الالتٌنٌة، األبجدٌة حروؾ من تسلسلً بحرؾ منها، كل ٌعرؾ األبنٌة، تعدد حالة فً -5 المادة

 كل فً فصاعداًا  2 الرقم من األقسام أرقام وتتبعه العقار رقم إلى ٌضاؾ األول، الحرؾ من ابتداء
ًا  الحال، مقتضى حسب بناٌة . السابقة المادة فً ورد لما وفاقا

 
 

ًا  اإلنشاءات قٌد ٌجوز ال -6 المادة . البناء قوانٌن ألحكام مطابقة كانت إذا إال أقساما

 
 

: تخصٌصها بحسب وإما بطبٌعتها إما كذلك تكون المشتركة، األقسام إن -7 المادة

: ومحتمة خاصة بصورة بطبٌعتها، المشتركة األقسام تشمل - أ
. العقار أرض - 1
. السقوؾ تحمل أو البناء تحمل التً والجدران واألعمدة والركائز واألساسات البناء هٌكل - 2
. وأقفاصها والساللم والواجهات المداخل - 3
. والمداخن التهوئة ومناور مجاري - 4
. المصاعد - 5
. البناء قوانٌن أحكام حسب األخٌرة السطوح - 6



 سٌما وال المشترك، لالستعمال معد هو ما كل تخصٌصها، بحسب المشتركة األقسام وتشمل - ب
: التالٌة العناصر

. والمرائب والتجاوٌؾ األنفاق - 1
. اختالفها على والمماشً والمرات والحدائق والفسحات والساحات الطرقات - 2
. شاكلها وما للتسلٌة المعدة والمنشآت والسٌاحٌة الرٌاضٌة المنشآت - 3
. أنواعها اختالؾ على التمدٌدات - 4
. البوابٌن ؼرؾ - 5
 هذه فٌها توجد التً واألماكن مشتركة خدمات تقدم التً واألجهزة التجهٌزات وجمٌع 

. األشٌاء
 المنصوص العقار إدارة نظام فً 3و 2و 1 المشتركة األقسام على العناصر هذه توزع 

ًا  علٌه  العقاري، السجل فً المشترك، القسم قٌد وٌمنع - الحال ومقتضى الوضع حسب الحقا
. كذلك إال

 
 

 من جزءاًا  تعتبر ال والتً أكثر، أو قسمٌن بٌن تفصل التً الجدران أو الحواجز إن -8 المادة

. بعضها عن تفصلها التً األقسام بٌن مشتركة تكون البناء هٌكل
 
 

 عناصر القسم لهذا وجدت وإذا ببعضها، متصلة خاص، قسم كل عناصر تكون أن ٌجب -9 المادة

ًا  قٌدها ٌمكن عنه، منفصلة أنها ؼٌر به، ملحقة منشؤة  القسم لملكٌة تابعة ملكٌتها تكون مستقلة أقساما
. األساسً القسم عن باالستقالل علٌها حقوق ترتٌب أو بها التصرؾ ٌمكن وال الخاص،

 
 

 تقبل ال فإنها وبالتالً الخاصة، األقسام لملكٌة تابعة المشتركة األقسام ملكٌة تعتبر -10 المادة

 ملحقة هً التً الخاصة األقسام عن باالستقالل علٌها حقوق ترتٌب ٌمكن وال القسمة أو التجزئة
. بها
 إلٌه باإلشارة ذلك تعٌٌن فقط المالكٌن لجمعٌة المنشؤ ؼٌر المشترك القسم استعمال تنظٌم سبٌل فً

. فٌه بذلك وٌنوه له كتعدٌل بالنظام تلحق المشترك القسم خرٌطة عن صورة على
 
 

 على له، أعد ما فً المشترك القسم ٌستعمل أن النظام، شروط ضمن مالك، لكل ٌحق -11 المادة

 ٌهدد أن شؤنه من عمل بؤي ٌقوم أن مالك ألي ٌجوز وال المالكٌن، باقً استعمال دون ذلك ٌحول أال
. الخارجً مظهره أو شكله فً ٌؽٌر أن أو البناء سالمة

 ضروري هو ما كل وفً البناء، تجدٌد عند حتى المشترك، القسم فً تعدٌل أي إحداث ٌجوز ال
 والشرفات والشبابٌك المداخل كؤبواب. المشتركة ؼٌر األجزاء من كان وإن البناء، وتناسق لتؤلؾ

. المالكٌن أصوات من األقل على% 75 بؤكثرٌة الجمعٌة تصدره بقرار إال وسواها،

 
 



 العقار إدارة نظام - الثاين الفصل
 
 
 

 المادة فً الموصوفة الحالة فً وكذلك أكثر، أو ثالثة الخاصة، األقسام ٌكون عندما -12 المادة

 من ٌتؤلؾ العقار، إلدارة نظام القٌد، طلب إلى ٌضم أن ٌجب االشتراعً، المرسوم هذا من 15
: األصول حسب العدل الكاتب لدى مصدقة: التالٌة المستندات

: منها لكل حقل فً التالٌة األمور ٌبٌن جدول- أ
. العقار رقم - 1
. العقارٌة المنطقة - 2
. بالتسلسل األقسام أرقام - 3
. االقتضاء عند القسم، فٌها ٌقع التً البناٌة تعٌٌن - 4
(. البناء رخصة عن التسمٌة تإخذ )االقتضاء عند الطابق، - 5
ًا  له، التابعة واألقسام وملحقاته، القسم محتوٌات - 6  .10و 9 المادتٌن فً ورد لما وفاقا
 كل تجاه وموجباته 3و 2و 1 رقم المشتركة األقسام من كل فً الخاص، القسم حقوق نسبة - 7

 األقسام مالكً من مالك لكل وٌكون ألؾ أصل من بعدد وذلك الحال، مقتضى بحسب منها،
 حدة، على كل المشتركة، األقسام فً حصص من له لما مساو األصوات من عدد الخاصة،

 هذا فً األسهم أكثرٌة لصاحب التصوٌت حق ٌكون خاص قسم ملكٌة فً الشٌوع وعند
ًا  فبؤكبرهم األنصبة، تساوت وإن القسم  رؼم القسم فً األكثرٌة صاحب ٌحضر لم إذا. سنا

. األسهم عدد ملكٌة فً ٌلٌه بمن القسم تمثٌل ٌصح دعوته،
. وجودها حال فً المالحظات - 8

. قسم كل وعناصر وشكل موقع تبٌن قٌده، المطلوب للبناء خرٌطة - ب
: التالٌة األمور حصر دون األحكام، هذه فً تحدد أن على العقار، بإدارة المتعلقة األحكام - ج

. لها رئٌس وانتخاب المالكٌن جمعٌة تؤلٌؾ - 1
. والتبلٌؽات الدعوات - 2
. االجتماعات عقد - 3
. المحاضر تنظٌم - 4
. اختالفها على االنتخابات - 5
. وتنفٌذها القرارات اتخاذ - 6
 والتعوٌضات الصالحٌات وتحدٌد اإلدارة، مكتب وهٌئة المدراء تعٌٌن االقتضاء عند - 7

 هذا من الخامس الفصل فً مبٌن هو كما العزل، وكٌفٌة العمل، ممارسة وكٌفٌة واألجور،
. االشتراعً المرسوم

. عزلها وكٌفٌة صالحٌاتها وتحدٌد اإلدارة مجالس إنشاء - 8
. علٌه والمحافظة وصٌانته البناء إدارة - 9
: األخٌر البند هذا ضمن تحدد 

 هذه استعمال مدى وكٌفٌة المشتركة، واألقسام الخاصة أقسامهم فً المالكٌن حقوق - 
. الحقوق



 شروط وبٌان له، العائد القسم فً ٌجرٌها أن مالك لكل ٌجوز التً الداخلٌة التعدٌالت - 
  إجراء

. التعدٌالت هذه  
. الحرٌق خطر سٌما وال المخاطر، ضد العقار ضمان شروط - 
 فً تزٌد والتً المشتركة، األقسام على إجراإها للجمعٌة ٌحق التً واإلضافات األعمال - 

 من الجمعٌة تضعه ما أساس على الشركاء، جمٌع نفقة على بعضه، أو كله العقار قٌمة
. اآلخر البعض على بعضهم لمصلحة أو بعضهم، على أو علٌهم الشروط

 وإذا. وجودهما حال فً االنتفاع، حق وصاحب الرقبة مالك من لكل تعود التً األصوات - 
 رقم االشتراعً المرسوم من ،2 البند ،36 المادة أحكام تطبق األمر، هذا النظام ٌلحظ لم

. 1959/ 6/ 13 تارٌخ 146
. والقبض والصرؾ الدٌون، وتحصٌل السلفات استٌفاء أصول - 
. العمل من وصرفهم والعمال واألجراء الموظفٌن استخدام أصول - 
. المالكٌن بٌن تنشؤ قد التً الخالفات فصل كٌفٌة - 
. الؽٌر وتجاه والدوائر المحاكم أمام الجمعٌة تمثٌل - 
 إلى وتضم العدل، الكاتب لدى مصدقة التعدٌالت تكون أن على النظام، تعدٌل أصول - 

 النظام، من األولى الصفحة على إلٌها واإلشارة العقار، ملؾ فً المحفوظ األساسً النظام
. العالقة أصحاب بٌن حتى بطالنها طائلة تحت وذلك

 ضمن األفضل، الوجه على به واالنتفاع العقار إدارة حسن إلى ٌإدي أن شؤنه من ما وكل 
. المرعٌة األحكام

. ملكٌة قٌد شهادة أو سند كل إلى عنها نسخة وتضم العقار، ملؾ فً المستندات هذه تحفظ 
 
 

 اإللزامٌة، واألنظمة القوانٌن أحكام مع ٌتعارض نص أي النظام، ٌتضمن أن ٌجوز ال -13 المادة

. الفرقاء بٌن حتى نافذ ؼٌر ٌعتبر ورد، وإذا البناء، وأنظمة قوانٌن أحكام سٌما وال
 
 

 أو لنفسه ٌحتفظ أن القٌد لطالب ٌجوز ال العام، االستثمار عامل مستنفذاًا  البناء كان إذا -14 المادة

 البوابٌن وؼرؾ والمرائب السطوح سٌما وال المشتركة األقسام عناصر على خاص بحق لؽٌره
. األعمدة بٌن الكائنة والفسحات

 
 

 ٌحتفظ أن القٌد طالب للمالك ٌحق العام، االستثمار عامل مستنفذ ؼٌر البناء كان إذا -15 المادة

 النظام، ٌتضمن أن ٌجب الحالة، هذه وفً المذكور، االستثمار عامل من تبقى بما الخاص، لحسابه
ًا   عند موجبات من علٌه ٌترتب وما المشتركة األقسام فً حقوق من به ٌتمثل وما الحق لهذا توضٌحا

ًا  االقتضاء،  كٌفٌة النظام ٌتضمن أن ٌجب وكذلك. 12 المادة من 7 البند أ، الفقرة فً ورد لما وفاقا
 اإلنشاءات قٌد طلب فً إتباعها الممكن أو الواجب والطرٌقة عنه، والتفرغ الحق هذا استعمال
 وأن المشتركة، بالملكٌة عالقة لها التً األمور وسائر والموجبات الحقوق نسبة وتعدٌل الجدٌدة

  هذا إلى ٌشار
 ذ.منها ٌتؤلؾ التً لألقسام العائدة التكمٌلٌة الصحائؾ وفً للعقار العٌنٌة الصحٌفة فً الحق



 
 

ًا  العقار مالك كان إذا -16 المادة  ٌعتبر فإنه الواحد، الشخص بمثابة أو القٌد، بتارٌخ واحداًا  شخصا

. لها رئٌس وٌنتخب الجمعٌة تنشؤ أن إلى الجمعٌة، رئٌس بمثابة
. القاصرون واألوالد والزوجة الزوج الواحد، الشخص بمثابة ٌعتبر

 
 

 الجمعٌة برئاسة لنفسه ٌحتفظ أن بعد، مشروعه ٌكمل لم كان إذا القٌد، لطالب ٌجوز -17 المادة

. سنوات خمس المدة تتعدى أال على المشروع إكمال حتى كذلك وٌبقى منه، تصرٌح بمجرد

 
 

  املالكني مجعيات - الثالث الفصل
 
 
 

ًا، ثالثة، عن الخاصة األقسام عدد ٌزٌد حالما العقار، مالكو ٌإلؾ -18 المادة  تسمى جمعٌة حكما

 حسب به التصرؾ أعمال من لها خول بما والقٌام العقار إدارة تتولى العامة، المالكٌن جمعٌة
. العقار إدارة نظام وفً االشتراعً المرسوم هذا فً المحددة األحكام

 
 

 منها، مجموعة لكل أو منها لكل خاصة جمعٌة إنشاء ٌمكن األبنٌة، تعدد حالة فً -19 المادة

ًا  مهمتها تكون اإلدارة، نظام حسب وحدة تإلؾ  التً الشروط ضمن لها، تابع هو ما إدارة مبدئٌا
. النظام هذا ٌحددها

 
 

 بالشخصٌة الخاصة، المالكٌن وجمعٌات العامة، المالكٌن جمعٌة من كل تتمتع -20 المادة

 محكمة تفصل قراراتها، تناقض أو بٌنها السلطات تنازع وعند صالحٌاتها، نطاق ضمن المعنوٌة
 كل ممثلً إلى االستماع بعد المذاكرة ؼرفة فً ٌتخذ مبرم بقرار العقار نطاقها ضمن الواقع البداٌة
. منها

 
 

 أو العامة الجمعٌة االشتراعً، المرسوم هذا فً وردت أٌنما «جمعٌة» كلمة ٌقصد -21 المادة

. ورودها مكان بحسب الخاصة، الجمعٌة
 
 



 تنتخب أن نشوئها فور العامة الجمعٌة على ،17 المادة فً ورد بما االحتفاظ مع -22 المادة

ًا   القسم فً األصوات من عدد أكبر له ممن دعوة على بناء السري، االقتراع بطرٌقة لها رئٌسا
 برئاسة لها، مكتب إنشاء ٌمكن ذلك، تقضً الجمعٌة أعمال كثافة كانت وإذا. 1 رقم المشترك
 فً بهم، متعلق هو ما وكل االقتضاء، عند وأجورهم بٌنهم العمل وتوزٌع أفراده عدد ٌحدد الرئٌس،

. الجمعٌة تتخذه قرار
. العامة المالكٌن جمعٌة رئٌس بها فٌقوم الخاصة للجمعٌة رئٌس النتخاب الدعوة أما
 
 

 تمنحه التً واإلجراءات التدابٌر جمٌع واتخاذ قراراتها تنفٌذ الجمعٌة رئٌس ٌتولى -23 المادة

 الٌومٌة العادٌة األمور تصرٌؾ األحوال، جمٌع فً له وٌكون. وتنفٌذها اتخاذها صالحٌة الجمعٌة
 ومن الؽٌر، وسالمة العقار، سالمة تقتضٌها التً المستعجلة، واألعمال اإلجراءات بجمٌع والقٌام

. بسببه تصٌبهم قد التً األضرار
 
 

 فً الجمعٌة رئٌس وٌتلو سنة، كل األقل على واحدة مرة عاما اجتماعا الجمعٌة تعقد -24 المادة

 ٌوجهها خطٌة دعوة على بناء االجتماعات وتعقد. بشؤنه للمداولة الجمعٌة أوضاع عن تقرٌراًا  بداٌته
. األقل على األصوات ربع أصحاب من موقعة عرٌضة على بناء أو مالك كل إلى الجمعٌة رئٌس

 
 

 نطاق فً إقامة محل ٌتخذ وأن الجمعٌة رئٌس إلى تملكه ٌبلػ أن مالك كل على -25 المادة

ًا  اعتبر وإال العقار، لها التابع المنفرد الحاكم محكمة ًا  مقٌما . فٌه ٌملك أو ٌملكه الذي القسم فً حكما
ًا  ٌكن لم وإذا. ٌسكنه الذي القسم فً تبلٌؽه ٌتم قسم، من أكثر فً ٌملك كان وإذا  ٌتم العقار، فً ساكنا

. فٌها ٌملك التً األقسام من أي فً تبلٌؽه
 
 

 إقامة محل متخذاًا  إبالؼه المطلوب كان إذا المضمون، البرٌد بواسطة الدعوات تبلػ -26 المادة

ًا  وإال العقار، لها التابع المحكمة نطاق فً ًا  التبلٌػ حصول وٌدون القسم، مدخل على فلصقا  فً لصقا
 إما الحقٌقً، إقامته محل فً إبالؼه ٌمكن كما. المالكٌن من اثنٌن مع الجمعٌة رئٌس ٌوقعه محضر
. المدنٌة المحاكمات أصول من 353 المادة فً المحددٌن األشخاص بواسطة وإما بالذات

 
 

 االجتماع النعقاد المعٌن التارٌخ من األقل على أٌام عشرة قبل التبلٌػ ٌتم أن ٌجب -27 المادة

. والموضوع والمكان االنعقاد تارٌخ ٌتضمن وأن
 
 

 قاهرة، ألسباب إال العقار، لها التابع المحكمة نطاق خارج االجتماع ٌعقد أن ٌجوز ال -28 المادة

. األقل على األصوات من% 75 أكثرٌة من مسبقة وبموافقة
 



 

 االجتماع ٌعتبر ال ما، قرار التخاذ معٌنة أكثرٌة ٌحدد خاص نص هناك ٌكن لم ما -29 المادة

ًا   وٌكو األولى الجلسة فً األقل، على المالكٌن أصوات من المطلقة األكثرٌة بحضور إال قانونٌا
ًا  . الالحقة الجلسة فً حضر بمن قانونٌا

 
 

 فً القرارات وٌدون واإلجراءات الوقائع وٌضبط الجلسات الجمعٌة رئٌس ٌدٌر -30 المادة

ًا  تنظم محاضر  ملفات فً وتحفظ بالتسلسل، منها كل والقرارات، المحاضر ترقم. لألصول وفاقا
. اسمه إزاء ذلك إلى ٌشار التوقٌع، أحدهم رفض وإذا الحاضرٌن، المالكٌن من توقٌعها بعد الجمعٌة،

 
 

 الجمعٌة رئاسة توافق لم ما لها، المحددة المواضٌع إال لجلسة فً تناقش أن ٌجوز ال -31 المادة

. مباشرة تطرح التً المواضٌع مناقشة على
 
 

ًا  باألكثرٌة قراراتها الجمعٌة تتخذ -32 المادة  على التصوٌت وٌتم علٌه منصوص هو لما وفاقا

. الموافقة عن لإلعالن الٌد برفع المطروح الموضوع
 
 

ًا، التصرفٌة األعمال إن -33 المادة  المالكٌن جمعٌة قبل من بشؤنها قرار اتخاذ ٌمكن ال مبدئٌا

: التالٌتٌن الحالتٌن خال ما المالكٌن، أصوات بإجماع إال العامة
. نافعة أو ضرورٌة آالت أو تجهٌزات تركٌب أو بناء إضافة - 1
 لالستعمال صالح ؼٌر أصبح بحٌث تخرب أو العقار فً الوحٌد البناء تهدم إذا العقار، بٌع - 2

 ولم لالستعمال، صالحة ؼٌر أصبحت بحٌث تخربت أو تعددها عند األبنٌة تهدمت إذا وكذلك
 وذلك مماثل، بناء إعادة نفقات من األقل على بالمئة ستٌن ٌؽطً عنه تعوٌض من هناك ٌكن
. البناء إعادة على المالكٌن إجماع عدم حالة فً
 جمٌع أصوات من% 75 عن تقل ال بؤكثرٌة القرارات اتخاذ ٌمكن الحالتٌن، هاتٌن ففً

. العقار فً المالكٌن
ًا  بد فال خاصة جمعٌة هناك كان وإذا  األقل على فٌها، األصوات من% 75 موافقة من أٌضا

. المادة هذه من 1 البند ألعمال
 ضمن إما له، أعد ما بحسب قٌده ٌمكن المادة، هذه من 1 البند بحسب المضاؾ البناء إن 

ًا  أو المشترك القسم محتوٌات ًا  قسما ًا  قٌده حال وفً للجمعٌة، ملكٌته عائدة خاصا ًا  قسما  خاصا
. جرائه من أصوات لها ٌكون فال للجمعٌة

 
 

 أصوات من المطلقة باألكثرٌة اإلداري الطابع ذات األمور فً القرارات تتخذ -34 المادة

. الثانٌة الدورة فً الحاضرٌن وبؤكثرٌة األولى، الدورة فً المالكٌن
 



 

: حصر دون األخص على إداري، طابع ذات أموراًا  تعتبر -35 المادة

: واستبدال وتصلٌح صٌانة - 1
 التدفئة وأجهزة والمصاعد كالمحركات مشتركة، خدمة تإمن والتً الموجودة التجهٌزات جمٌع- 

. تشؽٌلها ومواد لوازم تؤمٌن مع والتبرٌد،
. وسواها والكهرباء والهاتؾ المٌاه كتمدٌدات أنواعها، اختالؾ على المشتركة التمدٌدات- 
 إذا وذلك منها، كل إلى المحروقات أو المٌاه وصول تؤمٌن مع والمحروقات المٌاه خزانات- 

. مشتركة كانت
. والسطوح المزارٌب ومٌاه الحمامات ومٌاه االسنة المٌاه لتصرٌؾ المعدة المشتركة المجارٌر- 
. والمداخن والمناور ووسائلها التهوئة مجاري- 
 تجعلها ومواد ولوازم أدوات من ٌلزمها ما وكل والتثقٌفٌة والترفٌهٌة الرٌاضٌة المنشآت- 

. المشترك لالستعمال معدة كانت إذا وذلك لالستعمال، صالحة
. واحدة سنة مدتها تتجاوز ال بعقود المشتركة األقسام بعض استثمار - 2
. عناصرها بعض على أو المشتركة األقسام على الطارئة األعطال جمٌع تصلٌح - 3
 فً أو المشتركة األقسام ملكٌة فً المالكٌن حقوق ٌنقص أن شؤنه من لٌس ما كل وباإلجمال، 

. استعمالها
 
 

 بناء إعادة نفقات من األقل على% 60 ٌؽطً تعوٌض هناك وكان البناء تهدم إذا -36 المادة

 المالكٌن، أصوات من األقل على% 75 بؤكثرٌة البناء إعادة تقرر أن الجمعٌة ٌمكن. له مماثل
. الؽاٌة لهذه التعوٌض وٌخصص

 بعضهم، أو المالكٌن باقً من حقوقه ببٌع ملزم فهو الجمعٌة، لقرار اإلذعان المالكٌن أحد رفض وإذا
 على بناء المذاكرة ؼرفة فً البداٌة محكمة تقرره الذي بالثمن الشراء، على موافقتهم حال فً

. لهما االستماع وبعد الجمعٌة رئٌس من استدعاء
 
 

ًا  بعضها أو أحدها وهالك األبنٌة، تعدد حال فً -37 المادة  البناء هذا مالكً وتمنع كلٌاًا، هالكا

 المالكٌن هإالء أكثرٌة وافقت وإذا الهالك، حصول تارٌخ من سنوات ثالث مهلة خالل إعادته عن
 الذٌن المالكون هإالء ألزم عٌنه، العقار فً المالكٌن باقً من حقوقهم بٌع على 33 المادة فً المبٌنة
 فً البداٌة محكمة تقرره الذي بالثمن بالشراء العقار فً المالكٌن وباقً بالبٌع األكثرٌة منهم تشكلت
 وجودها حال فً الخاصة الجمعٌة ورئٌس العامة الجمعٌة رئٌس إلى االستماع بعد المذاكرة ؼرفة
ًا  ممثالًا  تسمً المحكمة فإن وإال . الهالك البناء مالكً لجماعة خاصا

 
 

 ٌمثلهم، من عنهم ٌوكلوا أو االجتماعات، حضور ٌستطٌعون ال الذٌن للمالكٌن ٌجوز -38 المادة

. الموكل المالك باسم التصرؾ لهم تجٌز المختار، لدى أو رسمٌة وكاالت بموجب وذلك
 
 



. معه بالتعاقد الجمعٌة قبل من قرار اتخاذ عند بالتصوٌت االشتراك للمالك ٌجوز ال -39 المادة

 
 

ًا  ٌصبح االقتراع هذا فإن السري، االقتراع المالكٌن أحد طلب إذا -40 المادة  جمٌع فً إلزامٌا

. علٌهم التبعة إلقاء أو مثالًا  اإلدارة أعضاء كعزل شخصٌة، صفة لها التً المسائل
 
 

 فً حقه ومارس األصوات، عدد من النصؾ على المالكٌن ألحد ٌعود ما زاد إذا -41 المادة

ًا  عشر خمسة خالل الجمعٌة بقرار الطعن شركائه، من مالك لكل ٌمكن التصوٌت،  صدوره من ٌوما
 مصلحة استهدؾ كونه ألبطاله، الجمعٌة رئٌس وبوجه بوجهه العقار، لها التابع البداٌة محكمة أمام

ًا  فجاء شركائه، مصلحة حساب على المذكور المالك  قرار وٌكون واإلنصاؾ، العدل لمبادىء مخالفا
ًا  المحكمة . مبرما

 حقه ٌستعمل بؤنه القرار، واتخاذ التصوٌت قبل صرح إذا الطعن هذا مثل تالفً المذكور للمالك
. المالكٌن أصوات نصؾ ٌجاوز ال ما فً بالتصوٌت

 
 

 واجباته، بممارسة الجمعٌة لرئٌس تسمح ال كانت، نوع أي من موانع وجود حال فً -42 المادة

 بعرٌضة ٌتقدم أن مصلحة ذي لكل ٌمكن الواجبات، بهذه القٌام من كان سبب ألي تخلفه حال فً أو
 بٌن من مإقت رئٌس تعٌٌن وٌطلب الوضع، فٌها ٌشرح العقار، لها التابع البداٌة محكمة رئٌس من

 وانتخاب األمر فً للنظر األكثر على شهر مهلة خالل اجتماع إلى هذا وٌدعو بالمهام، ٌقوم المالكٌن
. االقتضاء عند رئٌس

 
 

: ٌمسك أن الجمعٌة رئٌس على -43 المادة

 إقامتهم ومحل وهوٌتهم فٌها، ٌملكون أو ٌملكونها التً األقسام فٌها ٌبٌن المالكٌن بؤسماء الئحة - 1
ًا  . الجمعٌة تجاه والمالٌة القانونٌة ووضعٌتهم االشتراعً، المرسوم هذا فً ورد لما وفاقا

 جمٌع عن بنسخ ٌحتفظ وأن بها، المتعلقة المستندات ومجمل والسجالت الجمعٌة ملفات - 2
. العقار بإدارة متعلق هو ما وكل والتصامٌم الرسمٌة واألوراق والعقود االتفاقات

. بها المتعلقة والقٌود واألوراق االجتماعات محاضر على تحتوي التً السجالت - 3
 أن وعلٌه الرسمٌة، واإلدارات الدولة مع وخاصة الؽٌر مع عالقاتها بجمٌع الجمعٌة محاسبة - 4

 األقل على بشهر سنة كل نهاٌة قبل الجمعٌة موافقة على وٌعرضها السنوٌة الموازنة ٌحضر
. األكثر على أشهر وثالثة

 
 

: المالكٌن من ٌطلب أن الجمعٌة رئٌس ٌمكن -44 المادة

.  للجمعٌة الدائم الصندوق فً فصلٌة او شهرٌة سلفة دفع- 1
. فعالًا  المدفوعة والمصارٌؾ بها المتعهد المصارٌؾ تسدٌد- 2
ًا  خاصة سلفات دفع- 3 . واألشؽال األعمال لتنفٌذ الجمعٌة قرارات فً المحددة للشروط وفاقا



 صندوق فً الفائضة أو المكتسبة األموال وتوزٌع توظٌؾ طرٌقة االقتضاء عند الجمعٌة تقرر 
. الجمعٌة

 
 

 ولحسابها الجمعٌة باسم خاص مصرفً حساب فً ٌودع أن الجمعٌة رئٌس على -45 المادة

. المقبوضة األموال جمٌع
 للمصارٌؾ نقداًا  به ٌحتفظ أن الجمعٌة لرئٌس ٌجوز الذي األقصى المبلػ الجمعٌة من بقرار ٌحدد

. النثرٌة
 
 

% 75 بؤكثرٌة الجمعٌة تتخذه بقرار االقتضاء عند الجمعٌة رئٌس تعوٌضات تحدد -46 المادة

. المالكٌن أصوات من األقل على
 
 

 فً علٌها المنصوص سٌما وال المشتركة، النفقات من ٌصٌبه ما المالك ٌدفع لم إذا -47 المادة

 المعٌنة بالطرٌقة بدفعها اإلنذار تبلؽه من أٌام عشرة خالل االشتراعً المرسوم هذا من 44 المادة
 الجمعٌة، لرئٌس وٌحق خطً، سند بمثابة اإلنذار ٌعتبر االشتراعً، المرسوم هذا من 26 المادة فً
ًا  لتحصٌلها اإلجراء، دائرة ٌراجع أن للمدٌر، أو  بسند الثابتة الدٌون تحصٌل قانون ألحكام وفاقا

 الرسوم استٌفاء ٌإجل الحالة، هذه وفً. 4/5/1968 تارٌخ 9793 رقم بالمرسوم والمنفذ خطً،
. المعاملة ترقٌن أو التنفٌذ انتهاء حٌن إلى القضائٌة

 
 

 المالكٌن أحد إلى الخاصة األقسام أصحاب بعض أو المالكٌن جمعٌة تمنحه قرض كل -48 المادة

ًا  ٌكون بالتزاماته، القٌام من لتمكٌنه . العقار فً المقترض ٌملكه ما على بامتٌاز مضمونا
. العقارٌة التؤمٌنات بتسجٌل المتعلقة األصول حسب العقاري السجل فً القرض هذا ٌسجل

 
 

 ٌمكن االشتراعً المرسوم هذا من الثانً الفصل فً علٌه المنصوص النظام إن -49 المادة

: حالتً خال ما المالكٌن، أصوات من األقل على% 75 بؤكثرٌة تعدٌله
. تجاهها وواجباتها المشتركة األقسام فً الخاصة األقسام حقوق نسب تعدٌل- 
 إجماع من البد الحالتٌن هاتٌن ففً. به االنتفاع وشروط الخاص القسم استعمال وجهة تؽٌٌر- 

. المالكٌن أصوات

 
 

 اجلمعيات جمالس - الرابع الفصل
 



 
 

ًا  تنتخب أن رئٌسها، طلب على بناء المالكٌن، جمعٌة ٌمكن -50 المادة  المالكٌن بٌن من لها مجلسا

 عضواًا، عشر اثنً عن ٌزٌد وال ثالثة عن ٌقل ال القانونٌٌن، أو الشرعٌٌن ممثلٌهم أو أزواجهم أو
 مجلس المجلس هذا وٌسمى أعماله، ومراقبة الرأي وإعطاءه الجمعٌة رئٌس مساعدة مهمته تكون

. الجمعٌة
 
 

 المرسوم هذا من الخامس الفصل فً وارد هو كما إدارة مجلس هناك ٌكن لم ما -51 المادة

ًا  الجمعٌة مجلس انتخاب ٌصبح االشتراعً،  من أكثر الخاصة األقسام عدد ٌكون عندما إلزامٌا
ًا  خمسٌن . قسما

 
 

ًا  المالكٌن جمعٌة رئٌس ٌكون -52 المادة ًا  حكما . الجمعٌة لمجلس رئٌسا

 
 

 الطابع ذات لألعمال الالزمة باألكثرٌة أعضائه وانتخاب الجمعٌة مجلس إنشاء ٌتم -53 المادة

. اإلداري
 
 

 من المجلس هذا تعٌٌن بعرٌضة ٌطلب أن فللرئٌس الجمعٌة، مجلس انتخاب تعذر إذا -54 المادة

. المستعجلة األمور قاضً
 
 

 التً عٌنها بالطرٌقة الجمعٌة مجلس ألعضاء بدٌلٌن أعضاء تعٌٌن أو انتخاب ٌمكن -55 المادة

 متابعة عن توقؾ الذي األصٌل العضو محل البدٌل العضو وٌحل التعٌٌن، أو االنتخاب فٌها ٌتم
 فٌها ٌتم التً بالطرٌقة الجمعٌة مجلس أعضاء عزل وٌمكن األصٌل، للعضو الباقٌة للمدة مهمته

. تعٌٌنهم أو انتخابهم
 
 

ًا  محلوالًا  الجمعٌة مجلس ٌعتبر -56 المادة  من األعضاء عدد انخفض إذا سواه وٌنتخب حكما

. النظام فً المحدد األساسً العدد نصؾ من أقل إلى وبدٌلٌن أصٌلٌن
 
 

 وٌتخذ اإلدارة طابع لها التً األمور جمٌع فً الجمعٌة مقام الجمعٌة مجلس ٌقوم -57 المادة

. الجمعٌة عن صادرة كؤنها نافذة قراراته وتكون لها، المقررة باألكثرٌة القرارات بشؤنها



 
 

ًا  ٌعقد أن الجمعٌة مجلس على -58 المادة  على فٌه ٌطلع أشهر ثالثة كل األقل على اجتماعا

 القرارات تنفٌذ ضمن من أو الخاصة، صالحٌاته ضمن من أما الرئٌس، بها قام التً األعمال
 وتنفٌذ وإعداد المحاسبة مسك كٌفٌة وعلى قبضها التً والمبالػ صرفها التً النفقات وعلى المتخذة،

. العقار بإدارة عالقة له ما كل وعلى الموازنة،
 
 

ًا  تعطً ال الجمعٌة مجلس وأعضاء رئٌس مهمة إن -59 المادة  ٌقوم لمن بالتعوٌض الحق أساسا

 ٌتخذ بقرار التعوٌضات تحدد الجمعٌة فإن الحالة، هذه وفً ذلك، خالل الجمعٌة ارتؤت إذا إال بها،
. المالكٌن أصوات من% 75 بؤكثرٌة

 
 

 أعماله عن تقرٌراًا  سنة كل نهاٌة فً األقل على ٌضع أن الجمعٌة مجلس على -60 المادة

. العام السنوي االجتماع فً التقرٌر ٌطرح أن الرئٌس وعلى وإنجازاته

 
 

 اإلدارة جملس - اخلامس الفصل
 
 
 

 جمعٌة ٌمكن السكنٌة، ؼٌر الصفة فٌها تؽلب التً أو السكنٌة، ؼٌر المشارٌع فً -61 المادة

 األكثر على عشر واثنً األقل على أعضاء ثالثة من ٌإلؾ إدارة مجلس تنتخب أن العامة المالكٌن
ًا  الجمعٌة رئٌس والٌة تنتهً الحالة هذه وفً. العقار إلدارة  أحد ٌعٌن أن اإلدارة مجلس وعلى حكما

. بالذات الجمعٌة رئٌس ٌكون أن وٌمكن للرئاسة، أعضائه
 
 

 النظام ٌنص لم ما مجانٌة، األساس فً هً وأعضائه اإلدارة مجلس رئٌس مهمة إن -62 المادة

. ذلك خالؾ على
 
 

 أن ٌمكن وال المالكٌن، من كلهم اإلدارة مجلس وأعضاء رئٌس ٌكون أن ٌجب -63 المادة

. للتجدٌد قابلة سنوات، ثالث والٌتهم مدة تتجاوز
 
 



 تعٌٌن المجلس على ٌقترح أن له وٌعود مدٌر، بوظٌفة اإلدارة مجلس رئٌس ٌقوم -64 المادة

. الشخصٌة مسإولٌته وعلى الرئٌس لحساب بوظٌفته ٌقوم المدٌر هذا أن إال. سواه مدٌر
 
 

ًا  القٌام معها علٌه ٌتعذر حالة فً الرئٌس ٌكون عندما -65 المادة  ٌنتدب أن ٌمكن بوظائفه، مإقتا

 الدوام على ٌكون أن ٌجب االنتداب هذا أن على اإلدارة مجلس أعضاء أحد منها لجزء أو كلها لها
. محدودة لمدة
 ٌعتبره أن اإلدارة فلمجلس نهائً، بوجه بوظائفه القٌام معها ٌستطٌع ال حالة فً الرئٌس كان إذا أما

. المجلس والٌة من الباقٌة للمدة سواه ٌنتخب وأن مستقبالًا 
 
 

 اإلدارة مجلس أعضاء أحد إلى بعضها أو كلها أحٌلت قد الرئٌس وظائؾ كانت إذا -66 المادة

 مجلس رئٌس من بدالًا  الوظائؾ تلك من إلٌه أحٌل ما بنسبة المسإولٌات ٌتحمل العضو هذا فإن
. اإلدارة

 
 

 نصؾ فٌها ٌمثل أن أو الجلسة ٌحضر أن ٌجب قانونٌة المجلس قرارات تكون لكً -67 المادة

. واحداًا  عضواًا  إال العضو ٌمثل أن ٌجوز وال األقل، على األعضاء
 
 

 بجمٌع والقٌام المالكٌن جمعٌة مقررات إلنفاذ الواسعة الصالحٌات اإلدارة لمجلس -68 المادة

 ولٌس. الٌومٌة األعمال من تعد ال والتً المؤلوؾ الوجه على العقار إدارة تستوجبها التً األعمال
. النظام فً أو القانون فً علٌه منصوص هو ما إال تحفظات أو حد من الصالحٌات لهذه
 وٌقوم الؽٌر لدى الجمعٌة ٌمثل المنتدب العضو أو المدٌر االقتضاء وعن اإلدارة مجلس رئٌس إن

 إشراؾ تحت النظام فً مبٌنة هً كما الٌومٌة األعمال وبتسٌٌر اإلدارة مجلس مقررات بإنفاذ
. اإلدارة مجلس ومراقبة
. ومحدودة قصٌرة لمدة للمدٌر أو للرئٌس صالحٌاته بعض ٌفوض أن اإلدارة، لمجلس

 إال تلزم فال النطاق هذا ٌتجاوز ما فً إما صالحٌاتهم نطاق ضمن ممثلوها ٌجرٌه بما الجمعٌة تلزم
. بعد فٌما علٌها تصادق أو بها ترخص التً باألعمال

 
 

 وأحد اإلدارة مجلس بٌن ٌعقد اتفاق كل المسبق الجمعٌة لترخٌص ٌخضع أن ٌجب -69 المادة

 شخص ستار تحت أو مباشرة، ؼٌر أو مباشرة بصورة االتفاق هذا كان سواء اإلدارة مجلس أعضاء
. ثالث

 أحد كان إذا أخرى ومإسسة اإلدارة مجلس بٌن اتفاق كل المسبق الجمعٌة لترخٌص كذلك ٌخضع
ًا  اإلدارة مجلس أعضاء ًا  أو المإسسة لهذه مالكا ًا  شرٌكا  فً عضواًا  أو لها مدٌراًا  أو فٌها متضامنا
. إدارتها مجلس
. األجل طوٌلة متتابعة موجبات ذات بعقود ٌختص كان إذا سنة كل الترخٌص تجدٌد ٌجب



 
 

ًا  المالٌة السنة من األولى أشهر الستة نهاٌة فً ٌضع أن اإلدارة مجلس على ٌجب -70 المادة  بٌانا

 الوفر أو والخسائر النفقات حساب مع وموازنة جردة السنة آخر فً ٌنظم وأن المالً للوضع موجزاًا 
. وجودهما حالة فً

 أو وضعها طرٌقة فً وأخرى سنة بٌن ٌحدث تؽٌٌر وكل منسقة جلٌة الموازنة تكون أن ٌجب
. خاص تقرٌر فً بإٌضاحات ٌقترن أن ٌجب تقدٌمها

 المرسوم هذا فً المبٌنة األحكام حسب الجمعٌات النعقاد المالكٌن ٌدعو الذي هو اإلدارة مجلس إن
ًا  تعقد كما االشتراعً، . األقل على األصوات ربع أصحاب من موقعة عرٌضة على بناء أٌضا

 
 

 جمٌع وعن اإلداري خطؤهم عن الؽٌر لدى حتى مسإولون اإلدارة مجلس أعضاء إن -71 المادة

. النظام أو للقانون مخالفة كل وعن الؽش أعمال
 المالكٌن، إلى بالنظر ولو ٌجوز فال فردٌة، دعوى فً ٌقٌمها أن للمتضرر ٌحق التً الدعوى أما

. اإلدارة مجلس أعضاء ذمة ٌبرىء الجمعٌة من باقتراح إٌقافها
 
 

 مشتركة وإما اإلدارة، مجلس أعضاء من واحد بعضو مختصة فردٌة إما التبعة تكون -72 المادة

ًا، بٌنهم ما فً  إال التعوٌض، بؤداء التضامن وجه على كلهم ملزمٌن ٌكونون الحالة هذه وفً جمٌعا
. المحضر فً اعتراضه وذكر منه بالرؼم المتخذ القرار على اعترض قد منهم فرٌق كان إذا

. المرتكب الخطؤ فً منهم كل قسط بحسب المسإولٌن بٌن النهائً التبعة توزٌع وٌكون
 
 

 ؼٌر التجارة قانون أحكام تطبٌق دون تحول ال الفصل هذا فً الواردة األحكام إن -73 المادة

. معها المتعارضة

 
 

 خمتلفة أحكام - السادس الفصل
 
 
 

 على تطبق ال االشتراعً، المرسوم بهذا العمل قبل المكتسبة بالحقوق االحتفاظ مع -74 المادة

 مماثل، آخر حق أي أو الرجحان، بحق أو بالشفعة المتعلقة القوانٌن ألحكامه، الخاضعة العقارات
 من بالتراضً بٌعها ٌراد التً الشائعة الحصة لشراء الشفعة حق خاص قسم فً شرٌك لكل وإنما

ًا  شرٌك، ؼٌر آخر شخص  تارٌخ 3339 رقم القرار فً علٌها المنصوص الشفعة ألحكام وفاقا



12/11/1930 .
 واألخوات األخوة أو والفروع واألصول الزوجٌن بٌن الحاصل البٌع فً هذا الشفعة حق ٌنشؤ ال

. وفروعهم
 
 

 ٌبلػ أن الخاصة، األقسام من أي فً انتفاع حق أو ملكٌة حق ٌكتسب من كل على -75 المادة

ًا  الثالثٌن خالل العقار إدارة عن المسإول  التً الرسمٌة المستندات جمٌع ٌودعه وأن األكثر على ٌوما
 ٌمكنها التً الجمعٌة تجاه القسم هذا تمثٌل فً مستمراًا  السابق المالك بقً وإال الحق، اكتسابه تثبت

 ما العقار إدارة عن المسإول أبلػ قد المالك ٌكن لم ما منهما، واحد أي من النفقات جمٌع تحصٌل
. الحق هذا عن تفرؼه ٌثبت

 
 

 ٌكن ولم قسمة دعوى موضوع الشٌوع على ومملوك مبنً عقار وجود حال فً -76 المادة

ًا  القسمة باإلمكان  الموجبات قانون من المعدلة 942 المادة فً المعٌنة الوجوه من وجه على عٌنا
ًا  ٌصبح ولم والعقود  فً الصادر العقارات فً الشٌوع إزالة قانون بحسب مساهمة لشركة موضوعا
 هذا موضوع لمشتركة الملكٌة لنظام بإخضاعه الشركاء بٌن قسمته المحكمة على 16/3/1982

. فٌه األسهم نصؾ من أكثر ٌملكون وكانوا الشٌوع شركاء أكثرٌة ذلك طلب أن االشتراعً المرسوم
 أكثر أو واحد نصٌب إلى وضمها الضئٌلة الحصص بٌن الجمع االقتضاء عند المحكمة وٌمكن
 942 المادة من 4و 3 البندٌن فً مبٌن هو كما قٌمتها من الخمس لؽاٌة بالنقد األنصبة تعدٌل وكذلك

. المذكورة
ًا  توزٌعه إلجراء خبٌراًا  المحكمة تعٌن أعاله المبٌن الوجه على القسمة إلجراء  وأخرى خاصة أقساما
 أحكام، من االشتراعً المرسوم هذا فً علٌه ٌنص لم ما ٌكمل العقار إلدارة نظام واقتراح مشتركة

ًا  النظام وجود توجب أن . قانونا
 
 

ًا  معدلة -77 المادة . 1998/ 2/ 5 تارٌخ 671 رقم للقانون وفقا

 أن فً ٌتناول أو األصول حسب العٌنٌة الصحٌفة على «مسجالًا » بناء ٌتناول القٌد طلب كان إذا
ًا  اإلنشاءات قٌد واحد ًا  أقساما %( 1 )هو المترتب الرسم فإن االشتراعً، المرسوم هذا ألحكام وفقا
. بالمائة واحد

 
 

 هذا من 73و 49و 48و 47و 41و 36و 33و 29و 27و 26و 25 المواد إن -78 المادة

. العام بالنظام المتعلقة النصوص عداد فً هً االشتراعً المرسوم
 
 

 على 1930/ 11/ 12 تارٌخ 3339 رقم القرار من 72 المادة أحكام تطبق ال -79 المادة

ًا  العقاري السجل فً المقٌدة األبنٌة . االشتراعً المرسوم هذا ألحكام وفاقا
 



 

 للمالكٌن االشتراعً، المرسوم بهذا العمل تارٌخ من ابتداء أشهر ستة مهلة تعطى -80 المادة

ًا   علٌه منصوص هو ما حسب اإلقامة محل لتعٌٌن ،1962/ 12/ 24 قانون ظل فً خاصة أقساما
. االشتراعً المرسوم هذا من 25 المادة فً

 
 

 وال ومضمونة المتفقة ؼٌر أو االشتراعً المرسوم لهذا المخالفة األحكام جمٌع تلؽى -81 المادة

. شقق أو طوابق عدة من المإلفة األبنٌة ملكٌة بتنظٌم المتعلق 1962/ 12/ 24 قانون سٌما
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور االشتراعً المرسوم بهذا ٌعمل -82 المادة
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