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ملخص البحث
أزاء انتشار أزمة مستعصية لإلسكان وانتشار ظاهرة التمليك للشقق ورغبة يف إطالة
أعمار العقارات املقسمة لببقات وققق ومماا ً سحس إدارهتا وحس االنتفاع هبا فأن األمر
يقتضي تنظيم العقارات مشرتكة امللكية وذلك بسبب االمهال مبرافق املبىن املشرتك فتعبل
الكثري منها وأصبحت مصاحل املشرتكني أنفسهم مهددة هبذه األجزاء املشرتكة بسبب عدم
العناية الواجبة اليت جيب أن يقوم هبا مالك هذه الشقق والببقات ونظرا ً ألن القواعد التشريعية

الواردة يف القانون املدين غري كافية وغري مناسبة سحماية هذه العقارات لذلك البد للمشرع أن

يقوم إبصدار تشريع يتضم إنشاء إحتاد للمالك وإحتاد للشاغلني يعاجل تنظيم املباين وومع
اسرتاتيجية عامة معتمدة للحفاظ على هذه العقارات ومعاجلة املنشآت اآليلة للسقوط وتنظيم
العالقة بني املؤجر واملستأجر واخلاصة بتحديد أعباء الصيانة والرتميم للعقارات.
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املقدمـــــة

إن نظام ملكية الشقق والببقات نظام معروف يف العراق م عهد سحيق فيحدثنا اتريخ
اببل أبن رجال ً م مدينة ((ستيسار)) كان قد متلك دارا ً م طابقني ابع السفل منها واحتفظ
لنفسه ابلبابق العلوي وقبل صدور القانون املدين العراقي رقم  40لسنة  1950حيث كانت
تببق يف العراق جملة األحكام العدلية اليت هي يف حقيقتها تقنني للرأي الراجح ملذهب أيب
حنيفة مث جاء بعد ذلك التقنني املدين العراقي وأتثر ابلشريعة اإلسالمية فنقل عنها نظام السفل
والعلو يف املواد ( )1086-1082إال أن ظهور أزمة مستعصية لإلسكان ألسباب اقتصادية
واجتماعية ولعوامل متباينة أصبح متلك الشقق والببقات ظاهرة اجتماعية وحال ً عمليا ً وأن مل
يك مثاليا ً لتلك األزمة وذلك بسبب الظروف املناخية يف العراق لك نرى يف الوقت اسحامر
بدأ تزايد ظاهرة الشقق والبوابق وخاصة يف بغداد وبعض احملافظات وعقارات إقليم كردستان

إال أنه أصبح مالك هذه الشقق والببقات ال يقومون ابلعناية الواجبة حنو هذه الثروة العقارية مما
يقلل م عمر هذه العقارات ويؤدي إىل استهالكها مع مرور الوقت ونظرا ً ألن القواعد
التشريعية الواردة يف القانون املدين وقانون اإلجيار أصبحت غري كافية وغري مناسبة سحماية هذه

العقارات لذا نود أن ننوه إىل املشرع م أجل إصدار تشريع م أجل احملافظة على هذه
العقارات وأن ينتهج منهج املشرع املصري الذي قد تنبه إىل ذلك وقام إبصدار تشريع حديث
حتت رقم  119لسنة  2008يعاجل فيه تنظيم املباين العقارية وومح استخراجية عامة معتمدة
للحفاظ على الثروة العقارية املصرية.
ولذلك يهدف هذا البحث إىل دراسة النظام القانوين مللكية الشقق والببقات ودراسة
أمهية إحتاد املالك وإحتاد الشاغلني يف ملكية الشقق والببقات م خالل قرح تفصيلي للنظام
القانوين يف مصر والعراق وترجع األمهية العلمية هلذا البحث يف أنه ينري البريق أمام املالك
والباحثني والقضاة ورجال القانون ملعرفة قرح النظام القانوين إلحتاد املالك وإحتاد الشاغلني يف
ملكية الشقق والببقات ومشكالهتا العملية وذلك حسب خبة البحث اآلتية -:
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املبحث األول

النظام القانوني مللكية الشقق والطبقات

قد يتعدد مالك البناء الواحد فيكون لكل منهم طابق أو ققة م طابق ويف هذه اسحالة
نكون أمام نوعني م امللكية ملكية مفرزة ابلنسبة لكل طابق أو ققة وملكية قائعة ابلنسبة
لألجزاء املشرتكة م البناء ،ويرجع اهتمام القوانني اسحديثة بتنظيم هذا املوموع إىل أن هذا النوع
م امللكية قد ازداد انتشاره بعد أن أصبح م املتعذر على الكثريي االستقالل مبنزل واحد.
وجند أن القانون املدين العراقي قد أخذ بنظام استمده م الفقه اإلسالمي واجمللة وهو نظام
ملكية العلو والسفل ونظم أحكامه يف املواد ( )1086-1082أما القوانني املدنية العربية
األخرى فقد اعتمدت نظاما ً أخر هو نظام ملكية البوابق والشقق استمدت أحكامه م القانون

الفرنسي الصادر 28حزيران  1938وم أحكام القضاء يف فرنسا ومصر إىل جانب بعض
األحكام اليت اقتبستها م الفقه اإلسالمي.
ويف صدد الكالم ع ملكية األجزاء املشرتكة والشائعة بني مالك الببقات أو الشقق

يثور األمر حول حتديد ما هي األجزاء املفرزة واالجزاء املشرتكة والببيعة القانونية مللكية الشقق
والببقات ولذلك مت تقسيم املبحث إىل مبلبني نبني يف املبلب األول مفهوم حق امللكية يف
الشقق والببقات واملبلب الثاين الببيعة القانونية للملكية يف الشقق والببقات.
املطلب األول  :مفهوم حق امللكية يف الشقق والطبقات

إن النظام القانوين مللكية الشقق والببقات يقتضي تعدد املالك وتعدد الوحدات

السكنية أو احملالت واحملل هو حجرة أو عدة حجرات هلا مدخل رئيسي مستقل وابلتايل ال
يتحقق قيوع الشقق والببقات إذا اقتصر املبىن على ققة واحدة ومل مت تقسيمها داخليا إىل

عدة غرف بني مالك متعددي إذ نكون يف هذه اسحالة بصدد قيوع عادي إال أنه يكفي تعدد
الوحدات السكنية ألعمال النظام القانوين لشيوع الشقق والببقات ولو كانت مجيعها يف طابق
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واحد .وابلتايل ال يشرتط لتببيق هذا النظام تعدد البوابق كما ال يشرتط لتببيق النظام حمل
البحث أن تكون األرض مملوكة ملالكي الشقق وإذا تعدد مالك البناء الواحد على هذا النحو
السابق فإننا نكون بصدد قيوع إجباري(.)1

إن حق املالك على الشيوع يرد على العقار يف مجلته سواء كانت أجزاءه مفرزة أو
مشرتكة إال أن هناك فارقا ً يتميز به قيوع الشقق والببقات ويكم هذا الفارق يف االنتفاع
ابلعقار إذ أن هذا االنتفاع يكون للجميع يف األجزاء املشرتكة ويكون استئثاراي ً يف األجزاء املفرزة
إذ ينفرد كل مالك جبزء منها وهو الشقة أما ما عداه وهي األجزاء املشرتكة فأنه وأن كان لكل
م املالك حق ملكية عليه إال أن هذا اسحق ال خيوله سوى االنتفاع به .ولذلك فقد ورد يف
القانون املدين املصري تنظيم ملكية الشقق والببقات يف املواد (  856إىل  )869واألصل يف
تلك امللكية يف هذه املواد أن تتضم جزءا ً مفرزا ً تتمثل يف الببقة أو الشقة فضال ً ع حصة

قائعة يف األجزاء املشرتكة للعقار وتتمثل تلك الصورة ابلقاعدة العامة أو النظام القانوين مللكية
الشقق والببقات( .)2أما القانون املدين العراقي قد أخذ بنظام ملكية العلو والسفل استمده م

الفقه اإلسالمي ومرقد اسحريان( .)3ونظم أحكامه يف املواد ( )1086-1082م القانون
املدين العراقي .أما القوانني املدنية العربية األخرى فقد اعتمدت نظاما ً أخر ،وهو نظام ملكية
البوابق والشقق استمدت أحكامه م القانون الفرنسي الصادر يف 28حزيران  1938وم

أحكام القضاء يف فرنسا ومصر إىل جانب بعض األحكام اليت اقتبستها م الفقه اإلسالمي.
ونذكر أيضا ً أن املشرع العراقي قد استحدث يف قانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971
نظام ملكية البوابق والشقق ونظم أحكامه يف املواد ( )297-290منه(.)4

ولذلك جند أن املشرع العراقي قد ومع ألحكام ملكية الببقات نظامني خمتلفني (األول)
هو نظام العلو والسفل املعروف يف الفقه اإلسالمي( ،اثنيا ً) نظام البوابق والشقق الذي يعتمد
أساسا ً على النظام املقتبس م القانون الفرنسي واملصري .وال قك يف أن هذا الومع غري
سليم إذ ينبغي تنظيم أحكام ملكية البوابق والشقق يف تشريع واحد تنظيما ً كامال ً .وكذلك جند
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أن األحكام اليت وردت يف قانون التسجيل العقاري بشأن البوابق والشقق اقتصرت على
القواعد الشكلية وقضااي التسجيل.
امللكية املفرزة يف الطوابق والشقق :

ملكية الببقات تشتمل على ملكية مفرزة هي الببقات أو الشقق املختلفة اليت حيتويها

الدار أو البناء واليت ميلكها على وجه االستقالل مالك متعددون .وهذا ما نصت عليه املادة
(292ف )2م قانون التسجيل العقاري وهي بصدد حتديد نوعي امللكية العقارية يف العمارة
عند تسجيل افرازها أو قسمتها وذلك يف نصها ((ملكيات مستقلة للبوابق أو الشقق ابسم
مجيع الشركاء عند االفراز أو ابسم املتقامسني عند القسمة)) وتشمل الببقة أو الشقة ما هو معد
الستعمال املالك اخلاص وتشمل ما يوجد بداخلها م حواجز وابواب واسالك كهرابء واابيب
مياه ،وحيث كل مالك ميلكها على وجه االستقالل ومبا هي تعود ملكيتها للمالك فإن له أن
يتصرف به جبميع انواع التصرفات املادية والقانونية مع مراعاة القيود املقررة يف امللكية العقارية.
امللكية الشائعة يف األجزاء املشرتكة:

تشمل ملكية الببقات كذلك على ملكية قائعة قيوعا ً إجباراي ً يف األرض اليت أقيم
عليها البناء ويف أجزاء البناء املعدة لالستعمال املشرتك .وقد أقارت املادة ( )292م قانون

التسجيل العقاري إىل هذه األجزاء بقوهلا ((تكون امللكية العقارية يف العمارة عند تسجيل افرازها
أو قسمتها على نوعني :ملكية قائعة بني املالكني يف أرض العمارة واألجزاء واملرافق املعدة
لالستعمال العام يف العمارة)) فتشمل األجزاء املشرتكة أرض البناء وأجزاءها املعدة لالستعمال

املشرتك كاألسس واجلدران واالسبح واملمرات والدهاليز ....اخل .وإىل جانب األجزاء املشرتكة
بني مجيع املالك توجد أجزاء مشرتكة بني املالك فقط كاسحواجز الفاصلة بني ققتني تكون
ملكيتها مشرتكة بني أصحاب هاتني الشقتني.
إن القوانني املدنية اليت أخذت بنظام البوابق والشقق قد أولت األجزاء املشرتكة عناية
كبرية ابلنظر ألمهيتها سواء م حيث ملكيتها أو م حيث االنتفاع هبا أو تعديلها أو إدارهتا أو
صيانتها .أما املشرع العراقي فإنه إذا كان قد استحدث ملكية البوابق والشقق يف قانون
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التسجيل العقاري فأنه مل يعرض للقواعد املوموعية اليت حتكم هذا النوع م امللكية ذلك أن
قانون التسجيل العقاري خيتص عادة ابلقواعد الشكلية وقضااي التسجيل دون القضااي

املوموعية(.)5

إدارة األجزاء املشرتكة:

أما القانون العراقي فلم ترد فيه أحكام بشأن إدارة األجزاء املشرتكة قأهنا يف ذلك قأن

األحكام املوموعية األخرى يف نظام ملكية البوابق والشقق .إن تعليمات التسجيل العقاري
رقم 4لسنة  1972حاولت سد بعض هذا النقص بنصها يف املادة ((( )12جيوز ألصحاب
البوابق أو الشقق تكوي مجعية وفق القانون فيما بينهم إلدارة األجزاء املشرتكة يف العمارة
وومع نظام هلا لضمان حس االنتفاع ابلعقار وإدارته ،على أن يودع رئيس اجلمعية نسخة
مصدقة م النظام الداخلي للجمعية إىل دائرة التسجيل العقاري سحفظها يف اإلمبارة اخلاصة
أبرض العمارة للرجوع إليه عند اسحاجة)) غري أن هذه التعليمات ال تتوافر هلا صفة االلزام ألهنا

ال تستند إىل نص يف القانون فضال ً ع أهنا جعلت تكوي اجلمعية أمرا ً جوازاي ً للمالك(.)6

الفرع األول  :مفهوم األجزاء املفرزة واملشرتكة

لتحديد املقصود ابألجزاء املشرتكة تنص املادة ( )1/856م القانون املدين املصري

على أنه (( إذا تعدد مالك طبقات الدار أو قققها فإهنم يعدون قركاء يف ملكية األرض وملكية
أجزاء البناء املعدة لالستعمال املشرتك بني اجلميع وبوجه خاص االساسات واجلدران الرئيسية
واملداخل واألفنية واالسبح واملصاعد واملمرات والدهاليز وقواعد االرميات وكل أنواع

األابيب إال ما كان داخل الببقة أو الشقة كل هذا ما مل يوجد يف سندات املالك ما خيالفه))
ويالحظ على هذا النص أن األجزاء املنصوص عليها ليست واردة على سبيل اسحصر وجيوز
للمالك أن يتفقوا يف سندات امللك على ما خيالف ذلك .فالعربة يف حتديد األجزاء املشرتكة أبن
تكون هذه األجزاء معده لالستعمال املشرتك جلميع املالك ،وقد قام املشرع الفرنسي بتحديد
األجزاء املشرتكة للعقار املرقم  557/65الصادر يف  10يوليو 1965واملنظم لشيوع العقارات
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إذ نصت املادة الثانية م هذا القانون أن األجزاء املشرتكة هي أجزاء املبىن واألرامي املخصصة

لالستعمال أو ملنفعة مجيع املالك أو بعضا ً منهم(. )7

 -حقوق املالك والتزاماهتم ابلنسبة لألجزاء املشرتكة تعترب هذه األجزاء مملوكة ملكية قائعة

جلميع مالك الببقات أو الشقق وهذا الشيوع يكون اجباري هلذا فإنه يكون ملالك الببقة أو
الشقة على تلك األجزاء املشرتكة ما للشريك على املال الشائع قيوعا ً إجباراي ً فيكون لكل
مالك م مالك الببقات أو الشقق يف سبيل االنتفاع مبلكه أن يستعمل األجزاء املشرتكة حبرية
اتمة وأن ينتفع هبا بشرط عدم اخراجها ع الغرض الذي أعدت له وعلى إال حيول بذلك دون
استعمال ابقي الشركاء سحقوقهم وإال يسبب هلم مررا ً كما يف نص املادة ( )1/857م القانون

املدين املصري وجييز أيضا ً القانون يف املادة ( )2/857ألي م املالك أن يقوم أبي تعديل على

نفقته اخلاصة إذا كان م قأن هذا التعديل أن يسهل استعمال تلك األجزاء ودون أن يغري م

ختصصها أو يلحق الضرر ابملالك االخري  ،وفيما عدا اسحالة السابقة وابلقيود اليت ذكرهتا

ال جيوز ألي قريك أن حيدث أي تعديل يف األجزاء املشرتكة دون موافقة مجيع املالك(.)8

أما حتديد املقصود ابألجزاء املفرزة فقد أكتفت املادة ( )1/856م القانون املدين
املصري بتحديد املقصود ابألجزاء املشرتكة مما يفهم م ذلك ببريق االستبعاد أن األجزاء
املفرزة هي ما عدا ذلك أي أن األجزاء املفرزة هي كل ما يقع داخل الشقة أو الببقة وميك
القول أبن هذه األجزاء تنحصر يف كل ما أعد الستعمال املالك مبفرده دون غريه م املالك.
وقد عرفت املادة الثانية م القانون الفرنسي اخلاص بشيوع املباين أن األجزاء املفرزة
هي أجزاء املبىن أو األرض املخصصة لالستعمال االستئثاري ملالك بعينه وأن اجلزء املفرز ميثل
امللكية اخلالصة لكل مالك .ويستفاد م ذلك أن االستعمال االستئثاري املانع هو مناط التفرقة
بني األجزاء املفرزة واألجزاء املشرتكة ،وتشمل األجزاء اخلاصة أو املفرزة كل ما يوجد داخل
الشقة م حيبان اثنوية فاصلة بني اسحجرات وأدوات وأابيب وما تكس به األرميات واسحوائط

واالسقف وكذلك النوافذ والشرفات .لك قد تثور بعض الصعوابت عند حتديد ما إذا كان
اجلزء مفرزا ً أم مشرتكا ً يف حالة اعتبار الشرفات (البلكونة) والنوافذ م قبيل امللكية املفرزة
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ملالك الشقة أو الببقة ألن تلك الشرفات والنوافذ تستند على أطار اهليكل اخلرساين الذي يعد
م األجزاء املشرتكة للعقار ،إال أنه ال مانع م النص يف سندات املالك أو يف الئحة إحتاد
املالك على اعتبار الشرفة الداخلية مبجملها ومبا يرتكز عليها م قبيل األجزاء املفرزة.
وال تقتصر األجزاء املفرزة أو اخلاصة يف العقار على األجزاء املادية اليت سبق ذكرها بل متتد

أيضا ً إىل الفضاء اليت حتدده حوائط الشقة(.)9

ولك ينبغي علينا عند حتديد األجزاء املفرزة أو اخلاصة البد أن تستند إىل نص املادة

( )1/856م القانون املدين املصري ولك ينبغي أن أنخذ يف االعتبار أن هذه املادة ال تتعلق
ابلنظام العام وابلتايل حن بصدد قاعدة مكملة ال تببق إال إذ مل يوجد اتفاق على خمالفة
حكمها ،ولك إذا مل يوجد اتفاق حول حتديد األجزاء املشرتكة للعقار أو وجد االتفاق ولك
كان غامضا ً أو تعارض مع سندات امللكية فأننا سوف نرجع إىل نص املادة ( )1/856سالفة
الذكر يف حتديد هذه األجزاء سواء كانت مشرتكة أو مفرزة.

الفرع الثاني :حقوق املالك والتزاماتهم بالنسبة لألجزاء املفرزة.

ملالك الببقة أو الشقة كافة حقوق املالك وسلباته م استعمال واستغالل وتصرف يف

أن يسكنها بنفسه أو يؤجرها كما له اسحق أن جيري عليها كل صور التصرف القانوين الناقل
للملكية م خالل بيعها كليا ً أو جزئيا ً أو ترتيب حق عيين عليها .وتتقيد سلبات املالك يف
األجزاء املفرزة ابلقيود اليت ترد على حق امللكية بصفة عامة ،ابإلمافة إىل ذلك تتحدد سلبات
املالك ابلنظر إىل ومع هذا النوع م امللكية املفرزة داخل البناء وعلى ذلك ال جيوز ألي مالك
م املالك أن يقوم أبي عمل م قأنه أن يهدد سالمة البناء أو يضعف متانته أو يغري م قكله
أو مظهره اخلارجي أو يشوهه ،وعلى كل مالك إال يهمل يف صيانة أرمية الشقة أو البابق ألهنا
تعد يف ذات الوقت سقفا ً مل يوجد حتته م املالك وكذلك له أجراء التعديالت املادية ابلشقة
أو البابق الذي ميلكه كإزالة بعض الفواصل بني اسحجرات لتوسعتها بشرط إال يرتتب على ذلك

هتديد سالمة البناء( .)10ولذلك تنص املادة ( )802م القانون املدين املصري ((ملالك الشيء
وحده ويف حدود القانون حق استعماله واستغالله والتصرف فيه )) فلمالك األجزاء املفرزة اسحق
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يف استعمال جزؤه املفرز يف الغرض املخصص له استعماال ً مبلقا ً ابلسك واإلجتار فيه وكذلك
استغالل ملكه ابإلفادة منه ع طريق اسحصول على مثاره فله أن يؤجره لغريه مىت ما كان سند
امللك والقانون خاليني م التنصيص على قيود متنع م االجتار يف نوع معني أو مزاولة مهنة
معينة كاإلجتار يف املواد املمنوعة كاملخدرات واملواد الضارة أو استغالل طبقته يف إدارهتا كمحل
للقمار أو الدعارة ،وكذلك حيق لصاحب ملكية اجلزء املفرز التصرف يف ملكه م خالل التنازل
ع كل ما خيوله اسحق م مكنات أو قدرات إىل قخص أخر م خالل إجراء كافة التصرفات
القانونية مع مراعاة ما ميك أن يرد على هذه السلبات م قيود مشروعة بسبب التخصيص
الذي أعد له املبىن ،والتصرف القانوين يشمل الببقة جبميع أجزائها فيجوز لصاحب اجلزء املفرز

أن يبيع جزأه املفرز أو أن يهبه أو يرهنه أو يوصي به(.)11

املطلب الثاني  :الطبيعة القانونية مللكية الشقق والطبقات

ال زال الفقه مرتددا ً حول حتديد الببيعة القانونية للملكية على الشيوع بوجه عام وما إذا

كان األمر يتعلق حبقوق عينية متماثلة تثبت جلميع املالك على ذات الشيء الذي ترد عليه
امللكية أو أن األمر يتعلق مبلكية فردية أو أن الشيوع ال ميثل جتميعا ً مللكيات فردية ،بل يتميز
ببابعه اجلماعي والذي يغلب املصلحة اجلماعية للمالك واليت ال تتبابق ابلضرورة مع املصلحة

الفردية .وهنا وجد تنازع بني الفقه يف حتديد الببيعة القانونية مللكية الشقق والببقات وقد ورد
اجتاهان م الفقه فهناك م يرى أن األمر يتعلق حبق واحد يرد على األجزاء املفرزة واملشرتكة
على السواء ويشار إىل هذا االجتاه ابملفهوم املوحد ويف املقابل هناك م يرى أن حق املالك
ينبوي على نوعني م اسحقوق احدمها يتعلق ابمللكية املفرزة واالخر يتعلق ابمللكية الشائعة
ويبلق على هذه النظرية املفهوم املزدوج ستناول يف يلي الببيعة القانونية سحق املالك يف قيوع

الشقق والببقات م خالل هذي املفهومني(.)12
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الفرع األول  :املفهوم املوحد يف ملكية الشقق والطبقات

وفقا ً هلذه النظرية فأن حق امللكية على األجزاء املفرزة ال خيتلف يف جوهره ع اسحق
الذي يرد على أجزاء العقار املشرتكة وأن قيوع الشقق والببقات ال خيتلف يف هناية األمر ع

الشيوع العادي .وأتثرا ً ابملفهوم التقليدي للملكية الفردية فأن أنصار هذا االجتاه ذهبوا إىل أنه

ليس م املقبول القول أبن هذا النوع م الشيوع ال ميك اخلروج منه ابلقسمة .إن مثل هذا

القول يتناىف مع جوهر امللكية ،ويتأثر انصار هذا االجتاه ابلسوابق العرفية اليت كانت سائدة قبل
ومع القانون املدين الفرنسي إذ كان السائد يف هذا الوقت اعتبار مالك الشقة أو الببقة مالكا ً
يف اهليكل اخلرساين املوازي لوحدته ملكية مفرزة وعليه صيانة هذا اجلزء كما أن مالك الدور
األرمي ميلك االساسات والقواعد ملكية مفرزة وأن السبح يدخل يف ملكية الببقة

االخرية(.)13

وقد متثل النقد االساسي هلذا التصوير يف جتاهله للواقع إذ أن العقار وفقا ً للف املعماري
اسحديث يشكل وحدة متجانسة ترتكز على هيكل خرساين تتماسك عناصره وال ميك جتزئتها مما
يصعب القول بوجود حقوق تستقل ع بعضها البعض وتتعد حماهلا بقدر عدد املالك.
الفرع الثاني  :التصوير املزدوج يف شيوع الشقق والطبقات

جيمع التصوير املزدوج وفق هذا املفهوم بني امللكية املفرزة والشيوع يف ظل هذا التصوير

يصعب النظر إىل نظام ملكية الشقق والببقات على أنه يضم جمموعة م حقوق امللكية
يستقل ويتميز بعضها ع بعض ،ووفقا ً هلذا التصوير فأن الوحدات املفرزة يف العقار تكون حمال ً
سحق ملكية استئثاري مانع وليس جمرد حق انتفاع ،أما األجزاء املشرتكة للعقار فأهنا تكون مملوكة
على الشيوع على النحو املعروف يف الشيوع العادي.
وقد استهدف هذا التصوير بدوره للنقد فهو ال أيخذ يف االعتبار طبيعة العقار اليت
ال تعد األجزاء املفرزة أن تكون عنصرا ً م عناصره واحدى مكواته قأهنا يف ذلك قأن األجزاء
املشرتكة ،كما أن هذا التصوير غري منبقي إذ أن الوحدات املفرزة ال تنفصل ع العقار وليس
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هلا ارتكاز مستقل على األرض فهي تدخل يف إطار هيكل البناء وتندرج فيه قأهنا يف ذلك قأن
األجزاء املشرتكة وترد على امللكية اجلماعية وهو ما يربر معف التصوير املزدوج.
إال أن االنتقادات اليت وجهها الفقه إىل التصوير املزدوج سحق امللكية يف الشقق
والببقات ال تعين أن األخذ مبفهوم موحد سحق امللكية كفيل بتفسري املركز القانوين للمالك أو
الشريك يف قيوع الشقق والببقات(.)14

املبحث الثاني

النظام القانوني إلحتاد املالك وإحتاد الشاغلني

تتبىن التشريعات العربية اليت أتثرت أبحكام القانون املدين املصري ما ورد يف هذا القانون
م أحكام ولذلك ال يوجد تقنني مماثل للقانون املدين وال توجد نصوص نظامية تعاجل إدارة
العقار واجزاءه املشرتكة وابلتايل البد أن تتباي العقود يف هذا اجملال وأاي ً كانت اسحلول اليت تنص
عليها تلك العقود فإهنا تبقى قروطا ً تعاقدية ال تتعدى آاثرها اطراف العقد طبقا ً ملبدأ نسبية أثر
العقد ،وال ينبغي النظر إىل ما يرد يف تلك العقود مهما كان قيوعها على أهنا حلول نظامية يعتد

هبا يف هذا اجملال وإزاء ذلك فأنه ال يبقى إال االسرتقاد ابسحلول الفقهية والتشريعية اليت جاء هبا

القانون املدين املصري(.)15

وال قك يف أن تعدد املالك يف ملكية الببقات أو الشقق ومتتع كل منهم بسلبات
املالك على اجلزء الذي ميلكه وعلى األجزاء املشرتكة م قأنه أن يثري كثريا ً م الصعوابت اليت
تنجم ع سك عدة مالك يف عقار واحد مع وجود مساواة يف ما بينهم يف اسحقوق والواجبات،
ولذلك كان م املناسب أن نتكلم هنا ع إدارة األجزاء املشرتكة وهي إحدى السلبات وبعض
اسحقوق اليت ختول املالك على ملكه ،وملا كانت األجزاء املفرزة أي اململوكة ملكية خالصة
لصاحبها ال حتتاج إىل مدير سوى صاحبها ،ونظرا لببيعة امللكية وما تقتضيه م االفراز فأننا
ال حنتاج لبحثها أو للحديث عنها فقد سبق القول أن املالك أن يتصرف يف ملكه ويستعمله
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ويستغله بشىت الوجوه ،ولقد افردت هذا اجلزء م البحث للحديث ع إدارة األجزاء املشرتكة
ألن طبيعة املال الشائع تقتضي منا أن نتعرض سحالة اتفاق املالك على إدارته وال حالة عدم
االتفاق ووقوع اخلالف بينهم .وهلذا فقد مت تقسيم هذا املبحث إىل مبلبني املبلب األول ع
التعريف إبحتاد املالك وكيفية تكوينه وطرق انقضائه وأما املبلب الثاين ع التعريف إبحتاد
الشاغلني وكيفية تكوينه.
املطلب األول :ماهية بإحتاد املالك وتكوينه وانقضائه

سوف اتناول يف هذا املبلب تعريف إحتاد املالك لبيان كيفية إدارة ملكية الببقات أو

الشقق وخاصة يف تعدد املالك ومتتع كل منهم بسلبات املالك على اجلزء الذي ميلكه وعلى

األجزاء املشرتكة أيضا ً وكيفية اختيار أعضاء هذا اإلحتاد م حيث تكوينه يف فرع اثن وكذلك
طرق انقضاءه يف فرع اثلث.
الفرع األول :التعريف بإحتاد املالك وطبيعته القانونية

نظرا ً إىل كون الشيوع يف ملكية الببقات أو الشقق اجباراي ً حبيث ال جيوز طلب القسمة

فيه فقد أاتح القانون ملالك الببقات أن يكونوا إحتادا ً فيما بينهم إلدارة األجزاء املشرتكة ويف
هذا الشأن تنص املادة ( )862م القانون املدين املصري على أنه (( -1حيثما وجدت ملكية

مشرتكة لعقار مقسم إىل طبقات أو ققق جاز للمالك أن يكونوا احتادا ً فيما بينهم -2.وجيوز أن

يكون الغرض م تكوي اإلحتاد بناء العقارات أو مشرتاها لتوزيع ملكية أجزاءها على

()16
اعضائها)) ويستفاد م هذا النص أن مالك الببقات أو الشقق جيوز هلم أن يكونوا إحتادا ً
فيما بينهم إلدارة األجزاء املشرتكة ،فتكوي اإلحتاد هلذا الغرض أمر جوازي للمالك .غري أن

املشرع تدخل يف قانون إجيار األماك رقم (  1977/49يف املادة (  )73ونص على االيت
((إذا زادت طبقات املبىن أو ققته على مخس وجاوز عدد مالكها مخسة أقخاص قام بقوة
القانون إحتاد املالك املنصوص عليه يف املادة ( )862م القانون املدين املصري ويف تببيق هذا
اسحكم يعترب مالك الببقة أو الشقة الواحدة مالكا ً واحدا ً ولو تعددوا ويكون البائع يف العقار
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عضوا ً يف اإلحتاد حىت متام الوفاء بكامل أقساط الثم كما يكون املشرتي بعقد غري مسجل
عضوا يف اإلحتاد)) ويتضم النظام كيفية سري العمل ابالحتاد وقواعد حتديد التزامات وواجبات
اعضائه وتنظيم استعماهلم سحقوقهم وقواعد متثيل مالك الببقة أو الشقة أو ابئع العقار إذا
تعددوا وبيان أحوال استحقاق أمر مأمور اإلحتاد وقواعد حتديده .وعلى إحتادات مالك العقارات
القائمة وقت العمل هبذا القانون أن تعدل أوماعها مبا يتفق مع أحكامها وذلك خالل ستة
أقهر م اتريخ العمل ابلقرار املشار إليه يف هذه املادة.
وخنلص م هذا أن إحتاد املالك هو مجعية م مجيع مالك الببقات والشقق يف البناء
الواحد تكونت لغرض اسحصول على ربح مادي وهذا الغرض هو إدارة األجزاء الشائعة يف البناء

ملصلحة مجيع األعضاء(.)17

أما فيما يتعلق ابلببيعة القانونية إلحتاد املالك فال بد أن يتمتع ابلشخصية املعنوية ،لذا
ال بد م الرجوع إىل عناصر الشخص املعنوي ملعرفة مدى توافر هذه العناصر يف إحتاد املالك

وهي كاأليت:

أ -جمموعة م األقخاص أو األموال تسعى إىل غرض معني فالبد م مؤسسني والبد م فكرة
تسيبر على املؤسسني جتمعهم م أجل حتقيق هدف معني.
ب -وجود نظام أساسي وذلك حىت ال خيضع الكيان اجلديد لتحكم أحد ،وال يكون أمره
حمال ً للخالف وحىت ينفصل ع إدارة مؤسسيه فالبد م قواعد عامة جمردة حتدد أغرامه
ووسائله وإمكانياته وإدارته ومدى وجوده.
ت -وجود أعضاء لتصريف قؤونه فهذا الكيان املعنوي ال ميكنه االنضمام إال بوجود
أقخاص طبيعيني يديرون أموره ويربمون التصرفات ابمسه وسحسابه وهؤالء األقخاص هم
مبثابة إدارته وأعضائه.
ث -أن يكون له ذمة مالية لتلقى األموال املقدمة له إلنشائه وما يؤول إليه م حقوق يف اثناء
سريه وكذلك ما يقع عليه م التزامات ،والذمة املستقلة ع ذمم املؤسسني وذمم املديري

هي العنصر األساسي لوجود الشخص املعنوي ككيان مستقل(.)18
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واعرتاف القانون ابلشخص املعنوي قد يكون بصفة عامة ومستقلة ويتوافر مبجرد
اكتمال قروط معينة ،وقد يكون االعرتاف خاصا ً بكل حالة على حده وبعد البحث والتقييم
لكل هذه االعتبارات احمليبة به نرى جند أن عناصر الشخص املعنوي املتقدمة متوافره يف إحتاد

املالك فهو :
 -1له ذمة مالية مستقلة ع الذمم املالية ألعضائه.
 -2له حق التقامي بصفة مدعي أو مدع عليه.
 -3لإلحتاد أهلية يف حدود الغرض الذي أنشيء م أجله وهو إدارة األجزاء املشرتكة.
 -4له ائب يعرب ع إدارته وهو مأمور اإلحتاد الذي ميثله أمام القضاء.
وإذا كان إلحتاد املالك قخصية معنوية وذمة مالية فأنه مع ذلك ال يعترب مالكا ً للبناء بل

مالك البناء أبكمله هم أصحاب الببقات والشقق ميلكون بعض البناء مفرز وبعضه قائعا ً،
واإلحتاد له ماله اخلاص ويتكون يف الغالب م اقرتاكات اليت قد يلزم األعضاء بدفعها وم
املال الذي جيمع م األعضاء لإلنفاق منه على إدارة األجزاء الشائعة(.)19

الفرع الثاني  :تكوين إحتاد املالك

يثور التساؤل ع كيفية تكوي إحتاد املالك واختيار أعضاءه م قبل اجلمعية العمومية

ولذا سوف اتناول يف هذا الفرع تكوي إحتاد املالك م حيث أعضاء إحتاد املالك ،اجلمعية
العمومية إلحتاد املالك ،مأمور إحتاد املالك.
أوال ً :أعضاء إحتاد املالك  :أن أعضاء اإلحتاد هم مالك الببقات والشقق ،ويكتسب العضوية
كل م ميتلك وحدة م وحداته ققة أو طبقة يف اتريخ الحق على قيد اإلحتاد وتبدأ العضوية
م اتريخ التمليك ،وتزول العضوية يف اإلحتاد إبحدى اسحالتني :
اسحالة االوىل  /انتقال ملكية عضو اإلحتاد لنصيبه يف العقار إىل الغري حبيث ال يصبح مالكا ً لشقة

أو طبقة فيه.

اسحالة الثانية  /متام سداد اقساط الثم ابلنسبة إىل ابئع العقار ابلتقسيط ،وملالك الشقة أو
الببقة يف حالة تعددهم أن خيتاروا م ميثلهم يف عضوية اإلحتاد فإن تعذر اتفاقهم يعني م
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ميثلهم أبمر يصدر م رئيس احملكمة االبتدائية الكائ يف دائرهتا العقار بناءا ً على طلب أحد

الشركاء بعد إعالن املالك األخري لسماع أقواهلم.

وإذا كانت القاعدة العامة يف بيع العقارات أن تعد البيع غري املسجل ال ينقل امللكية
فيما بني املتعاقدي وال ابلنسبة للغري ،وعلى ذلك يبقى ابئع الببقة أو الشقة بعقد غري مسجل

هو املالك القانوين ويعترب عضوا ً يف اإلحتاد(.)20

أما يف حالة بيع الببقة أو الشقة ابلتقسيط واقرتاط البائع أن يكون نقل امللكية إىل

املشرتي بعد استيفاء كامل الثم وختلي البائع ع حيازته للببقة أو الشقة ملبيعه فأن امللكية
تنتقل إىل مشرتي الببقة أو الشقة معلقة على قرط واقف ويستبقي البائع ملكية هذه العني
معلقة على قرط فاسخ .وتثري هذه اسحالة إىل البحث فيم يكون عضوا ً يف إحتاد املالك هل هو
البائع بصفته املالك اسحقيقي للببقة أو الشقة أم هو املشرتي بصفته اسحائز الفعلي للببقة أو

الشقة واملنتفع اسحقيقي ابألجزاء املشرتكة ولذلك نرى أن الفقرة الثانية م املادة ( )73م

القانون رقم  79/49قد أجابت ع هذا التساؤل وهو ((أبن يكون البائع للعقار ابلتقسيط
عضوا ً يف اإلحتاد وحىت متام الوفاء بكامل أقساط الثم كما يكون املشرتي بعقد غري مسجل
عضوا ً يف اإلحتاد ))(.)21
اثنيا ً :اجلمعية العمومية إلحتاد املالك :

أ -تشكيل اجلمعية  :تتكون اجلمعية العمومية لإلحتاد م كل مالك الشقق كما هي القاعدة
واألصل العام يف كل اجلمعيات العمومية وأكدت ذلك املادة ( )864م القانون املدين
املصري ابقرتاطها أن يدعي مجيع ذوي الشأن إىل االجتماع.

بناء على طلبات مأمور اإلحتاد أو بناء ً
ب -انعقاد اجلمعية :تدعى اجلمعية العمومية لالنعقاد  ً
على طلب عدد م األعضاء ميلكون  %20على األقل م وحدات العقار ،أو بناء ً
على طلب الوحدة احمللية املختصة .وجيب أن تسلم الدعوة النعقاد اجلمعية ألعضاء

اإلحتاد أو م ميثلهم قانوا ً ابليد مع توقيعهم مبا يفيد التسلم وذلك قبل موعد االنعقاد
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أبسبوع على االقل ،ويعل عنها مبدخل العقار وحيدد يف الدعوة جدول االعمال ومكان
االنعقاد وموعده.
ت -نصاب االجتماع  :ال ميك انعقاد اجلمعية العمومية إال حبضور مالكي  %60على
األقل م األنصبة يف العقار ،فإذا مل يتوافر هذا النصاب يف االجتماع انعقدت اجلمعية
بناء على دعوة اثنية خالل اخلمسة عشر يوما ً التالية.
العمومية  ً

ث -ويعترب اجتماعها الثاين صحيحا ً أاي ً كان عدد األعضاء اسحامري وأاي ً كانت ملكيتهم(.)22

ج -األغلبية الالزمة الختاذ القرارات  :تنص املادة ( )864م القانون املدين املصري على
أنه إذا مل يوجد نظام لإلدارة أو إذا خال النظام م النص على بعض األمور تكون إدارة
األجزاء املشرتكة م حق اإلحتاد وتكون قراراته يف ذلك ملزمة بشرط أن يدعي مجيع
ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إىل االجتماع وأن تصدر القرارات م أغلبية املالك
حمسوبة على أساس قيمة االنصباء .ولك جند أن املشرع الفرنسي قد أجرى تعديالت
تتعلق بتنظيم التصويت داخل اجلمعية العمومية إلحتاد املالك وذلك مبقتضى القانون رقم

 1501-66الصادر يف  28ديسمرب  1966إذ استهدف املشرع الفرنسي هبذا
التعديل منع هيمنة أحد املالك على اجلمعية العمومية لإلحتاد إذا كان مجلة اسحصص اليت
ميلكها يف العقار تزيد على النصف ،إذ خيشى م هيمنته على قرارات اإلحتاد مبقتضى
النصاب الذي ميلكه فقرر املشرع الفرنسي أن االصوات اليت ميتلكها املالك الذي ميتلك
حصصا ً يف العقار تزيد على النصف سوف تنتقص إىل اسحد املعادل إىل جمموع اصوات
املالك االخري (.)23
ح -اختصاصات اجلمعية العمومية  :طبقا ً لنص املادة ( )20م قرار وزير اإلسكان املصري
رقم  109لسنة  1979إبصدار النظام النموذجي إلحتاد املالك يشمل اختصاص

اجلمعية العمومية كل ما يتعلق إبدارة واستغالل األجزاء املشرتكة م العقار وهلا على

األخص ما يلي -:

 -1التصديق على نظام اإلحتاد وتعديله كلما دعت اسحاجة إىل ذلك.
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 -2تعني مأمور اإلحتاد وعزله.
 -3تقرير أجر ملأمور اإلحتاد وحتديد هذا األجر يف حالة تقريره.
 -4املوافقة على إجراء أتمني مشرتك م االخبار اليت هتدد العقار.
 -5املوافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات ما يرتتب عليه زايدة يف قيمة العقار كله أو
بعضه.
 -6حتديد الشروط والتعويضات وااللتزامات اليت تفرض على األعضاء.
 -7حتديد اإلجراءات الالزم اختاذها ملواجهة حالة هالك البناء حبريق أو سبب أخر وحتديد ما
يفرض على األعضاء م التزامات لتجديده.
 -8حتديد االقرتاطات اليت يؤديها األعضاء ملواجهة مصاريف اإلحتاد.
 -9النظر يف الشكاوى والتظلمات اليت تقدم م ذوي الشأن.
 -10تعيني حراس العقار والبوابني وغريهم م العاملني به وعزهلم وحتديد أجورهم ومكافأهتم
وجيوز أن يفوض مأمور اإلحتاد يف هذا اخلصوص.

 -11منح قروض لألعضاء لتمكينهم م القيام ابلتزاماهتم.
 -12تنظيم استخدام األجزاء املشرتكة يف العقار.
 -13إقرار املوازنة العامة التقديرية لإلحتاد.
 -14التصديق على اسحساب اخلتامي لإلحتاد.
 -15فض املنازعات اليت تنشأ بني األعضاء وبعضهم بسبب يتعلق مبلكيتهم املشرتكة يف
العقار.
 -16تصفية اإلحتاد عند انقضائه.
ويالحظ أن هذه االختصاصات ليست واردة على سبيل اسحصر فيمك إمافة

اختصاصات أخرى تقتضيها ظروف اسحال طبقا ً للظروف اخلاصة لكل إحتاد(.)24
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اثلثا ً :مأمور اإلحتاد  -:تنص املادة ( )866م القانون املدين املصري على أن ((يكون لإلحتاد

مأمور يتوىل تنفيذ قراراته ويعني ابألغلبية املشار إليها يف املادة ( )864م نفس القانون فأن مل
يتحقق ابألغلبية يعني أبمر يصدر م رئيس احملكمة االبتدائية الكائ يف دائرهتا العقار بناء على

طلب أحد الشركاء بعد اعالن املالك االخري لسماع اقواهلم ،وعلى املأمور إذا اقتضى اسحال
أن يقوم م تلقاء نفسه مبا يلزم سحفظ مجيع األجزاء املشرتكة وحراستها وصيانتها وله أن يبالب
كل ذي قأن بتنفيذ هذه االلتزامات))( .)25كل هذا ما مل يوجد نص يف نظام اإلحتاد خيالفه،

وميثل املأمور اإلحتاد أمام القضاء حىت يف خماصمة املالك إذا اقتضى األمر ولك ذلك مشروط
مبوافقة إحتاد املالك.
ويف ذلك ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل أنه ال جيوز للمدير رفع الدعوى إال إذا
فومته يف ذلك اجلمعية العمومية إلحتاد املالك ويثبت هذا التفويض ع طريق حمضر اجتماع
موقع منهم وتتوافر فيه الشروط اليت حددها القانون كما أن هذا التفويض جيب أن يكون موجها

قخصيا ً إىل مدير اإلحتاد.

وجيوز عزله بقرار تتوافر فيه األغلبية املشار إليها يف املادة ( )864انفة الذكر أو أبمر

يصدر م رئيس احملكمة االبتدائية الكائ يف دائرهتا العقار بعد اعالن الشركاء لسماع اقواهلم يف
هذا العزل .وسنبني فيما أييت اختصاصات مأمور اإلحتاد وأجوره وكيفية عزله ،وكما أييت-:
أ-اختصاصات مأمور اإلحتاد  :مأمور اإلحتاد هو االداة التنفيذية للجمعية العمومية لإلحتاد
وهبذه الصفة يتوىل اختصاصات نصت عليها املادة املذكورة آنفا ً ( )866وكما نصت عليها
املادة ( )22م قرار  109لسنة  1979بشأن النظام النموذجي املصري إلحتاد املالك وهي
كاأليت :
 -1قيد اإلحتاد ما مل يك قد سبق قيده.
 -2تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية.

 -3االقراف على أعمال اإلحتاد م النواحي اإلدارية واملالية.
-4االقراف على أعمال البوابني واسحراس وغريهم م العاملني ابلعقار.
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-5اعداد ميزانية تقديرية لإلحتاد تشمل حتديد اوجه االنفاق املبلوبة خالل السنة املالية
ومصادر التمويل املقرتحة.
-6اقرتاح االقرتاكات الشهرية أو السنوية اليت يؤديها أعضاء اإلحتاد ملواجهة مصروفاته.
-7اعداد حساب ختامي يف هناية كل سنة مالية يبني فيه ما مت انفاقه م مصروفات اإلحتاد
واوجه االنفاق.

-8متثيل اإلحتاد امام الغري وامام القضاء حىت يف خماصمة أي م األعضاء(.)26
ب -أجر املأمور  :تنص املادة ( )867م القانون املدين املصري ((أجر املأمور حيدده القرار
أو األمر الصادر بتعينه)) وأن الذي يقوم بتحديد أجر املأمور اجلمعية العمومية لإلحتاد ،أو يقوم
بتحديده رئس احملكمة االبتدائية إذا كان هو الذي توىل تعينه وميك إعادة النظر يف األجر م

اجلهة اليت حددته ابلنقص أو الزايدة(.)27

ويدخل األجر الذي يتقاماه مأمور اإلحتاد مم التكاليف اليت تنفق على األجزاء

املشرتكة للبناء فتضاف إليها وتقسم بني األعضاء كل بنسبة حصته .ويصح أن يتربع املأمور
بعمله فال يبلب أجرا ً إذا كان املأمور واحدا ً م املالك ،وله الرجوع يف تربعه وطلب حتديد أجر
له إذا رأى أن األعمال املوكلة إليه تستغرق م وقته وم جهده ما يستحق عليه اجرا ً(.)28

ج-عزل املأمور  :تقضي الفقرة الثانية م املادة ( )867مدين املصري على أنه جيوز عزل
املأمور بقرار يتوافر فيه األغلبية املشار إليها يف املادة ( )864أو أبمر صادر م رئيس احملكمة
االبتدائية الكائ يف دائرهتا العقار بعد اعالن الشركاء لسماع اقواهلم يف هذا العزل .والعزل
يكون أما إلخالل املأمور ابلتزاماته إخالال ً وامحا ً ،أو لعدم صالحيته ملا وكل إليه ع العمل أو

لغري ذلك ع األسباب اجلدية ،وكما جيوز عزل املأمور جيوز كذلك أن يتنحى بنفسه ع القيام
ابلوكالة املعهودة إليه .وليس م الضروري أن تكون اجلهة اليت قامت بتعيينه هي اليت تقوم بعزله
فقد خيتاره ويعزله رئيس احملكمة أو ابلعكس يعينه رئيس احملكمة ويعزله اإلحتاد ابألغلبية

املعتادة(.)29
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الفرع الثالث  :انقضاء إحتاد املالك

ينقضي إحتاد املالك أما يف حالة ورود تعديل يف ملكية العقار وذلك م خالل إصدار

النظام النموذجي إلحتاد املالك وينقضي إذا مت تعديل يف ملكية العقار حبيث يقل عدد مالكه ع

ستة وذلك ما مل يتفق املالك على استمراره ويف هذه اسحالة تنقضي ملكية الببقات لتخلف قرط

تعدد املالك والذي مييزها ع حق امللكية املفرزة.
وكذلك ينقضي اإلحتاد يف حالة هالك البناء ومل يصدر قرار بتجديده فأن اإلحتاد ينقضي
النقضاء الغرض م تكوينه .وينقضي أيضا ً يف حالة نزع ملكية العقار ويف حالة انقضاء اإلحتاد

تتوىل اجلمعية العمومية تصفية اإلحتاد وفقا ً للقواعد اليت حتددها(.)30
املطلب الثاني  :التعريف بإحتاد الشاغلني وتكوينه

يف ظل أحكام القانون املدين املصري وتشريعات إجيار األماك اخلاصة إبحتاد املالك ،فأن

اجلمعية العمومية لإلحتاد قاصرة على مالك العقار أو أصحاب اسحقوق العينية ،أما بعد
التعديالت اليت ادخلها القانون املدين وتنظيمه إلحتاد الشاغلني فإن اجلمعية العمومية إلحتاد
الشاغلني مل تعد قاصرة على مالك الوحدات السكنية وأصحاب اسحقوق العينية مثل حق
الذي يستفيدون م

أحكام االمتداد

السكىن واالنتفاع بل متتد أيضا ً إىل املستأجري
القانوين( .)31ووفقا ً هلذا التعبري فسوف نتناول ماهية إحتاد الشاغلني يف الفرع األول وتكوي
إحتاد الشاغلني يف الفرع الثاين.
الفرع األول :ماهية إحتاد الشاغلني

إن إحتادات الشاغلني يقتصر تكوينها على العقارات اليت تشغل وحداهتا بناء على سند

ملكية ،أو بناء على عقود إجيار ،وبذلك عند صدور القانون املصري رقم ( )19لسنة 2008
نص على فصل خاص يف قأن تنظيم إحتاد قاغلي املباين إسوة إبحتاد املالك م أجل اسحفاظ
على املباين وصيانتها وبذلك فقد نصت املادة ( )72م القانون املذكور (( الزام الوحدات
احمللية وغريها م اجلهات خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أقهر م اتريخ صدور الالئحة التنفيذية
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للقانون أبن ختبر قاغلي العقارات إبنشاء هذا اإلحتاد أو توفيق اوماع إحتاد املالك

القائم))(.)32

أما يف حالة عدم االلتزام بذلك تتوىل الوحدة احمللية تعيني جلنة مؤقتة لإلدارة (مكونة م
رئيس وائب وأمني صندوق م غري الشاغلني ) تتوىل املهام املنوط هبا إحتاد الشاغلني .ويسري
تنظيم إحتاد الشاغلني على املباين واملنشآت يف وحدات اإلدارة احمللية واجملتمعات العمرانية
اجلديدة واملباين اليت يصدر بتحديدها قرار م الوزير املختص.
وأخرج م نباق هذا السراين -:
 -1املباين املستغلة إداراي ً ابلكامل جلهات حكومية.
 -2املنشآت اخلاصة الفندقية والسياحية.

 -3املساك اململوكة لشخص اعتباري واملخصصة أبكملها لسك العاملني هبا.
 -4املساك اليت تشغل بتصاريح إقغال مؤقتة ملواجهة حاالت البوارئ والضرورة.

 -5العقارات اخلامعة ابلكامل للقانون رقم ( )4لسنة  1996بشأن سراين أحكام القانون
املدين املصري على األماك اليت مل يسبق أتجريها واألماك اليت انتهت أو تنتهي عقود
إجيارها دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها يف املادة ( )69م القانون املدين

املصري(.)33

 اختصاصات اإلحتاد  -:يتوىل إحتاد الشاغلني كما يف نص املادة ( )75م القانون املديناملصري وهو اسحفاظ على سالمة العقار واجزائه املشرتكة وملحقاته وممان صيانته وترميمه
وتدعيمه واسحفاظ على طابعه املعماري وتوفري اخلدمات املبلوبة للعقار(.)34
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الفرع الثاني  :تكوين إحتاد الشاغلني

يتضح م سياق نصوص املواد ( )86-84-81-80-78-77-72م القانون

رقم ( )19لسنة  2008أن إحتاد الشاغلني يتكون م عناصر ثالثة هي (أعضاء اإلحتاد –
اجلمعية العمومية – جملس اإلدارة) وسوف نتوىل تفصيل هذه األحكام العامة على النحو التايل:

أوال ً  :أعضاء إحتاد الشاغلني  -:أستهل املشرع يف نص املادة ( )77م قانون رقم  119لسنة

 (( 2008يعد عضوا ً إبحتادات الشاغلني كال ً م يشغل وحدة يف العقار سواء كان مالكا ً هلا أو
صاحب حق انتفاع أو مشرتاي ً بعقد غري مسجل أو مستأجر هلا سواء كان قخصا ً طبيعيا ً أو

اعتباراي ً اخل .)....ويفهم م سياق هذا التشريع أن املشرع تناول مجيع صور امللكية أو اسحيازة

للعقارات اخلامعة ألحكام هذا القانون فجعل املالك صاحب حق االنتفاع واملشرتي بعقد غري
مسجل واملستأجر للوحدة السكنية مالك العقار كله أو بعضه فشمل املالك غري الشاغلني

والشاغلني حىت يقبع كل خالف حول امللتزم أبعباء الشاغل للعقار.
ولك املشرع استدرك يف املادة ( )72م ذات القانون وومع نصاب جيب أن ال يقل
عنه عدد الوحدات وهو أن يكون العقار اخلامع ألحكام القانون ال يقل عدد وحداته ع
مخس وحدات سواء كانت سكنية أو غري سكنية مشغولة كمالك مبوجب حق انتفاع أو مؤجره

لصاحل أقخاص طبيعيني أو اعتباريني وأجاز املشرع يف حالة التجمعات السكنية سواء كانت
جماورة واحدة أو اكثر تكوي إحتاد الشاغلني هلذه اجملموعة العقارية املتجاورة سواء أبنشاء قركة
لإلدارة أو الصيانة ويكون هلا ذات اختصاصات إحتاد الشاغلني طبقا ً ملا يرد يف الالئحة التنفيذية
هلذا القانون.

()35

اثنيا ً  :اجلمعية العمومية  -:تعترب اجلمعية العمومية إلحتاد الشاغلني العمود الفقري لتنظيم
اإلحتاد ومباقرة نشاطه ولذلك تناول املشرع املصري يف املادة ( )81م القانون  119لسنة
(( 2008تشكيل اجلمعية العمومية إلحتاد الشاغلني م كافة أعضاء اإلحتاد وتنعقد مرة على
االقل كل سنة)) أو بناء على طلب م جملس اإلدارة أو بدعوة م ربع األعضاء أو بناء على
طلب اجلهة اإلدارية وتوجه الدعوة للحضور إىل مجيع األعضاء قبل امليعاد احملدد خبمسة عشر

312

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

يوما ً على االقل وتتم الدعوة ابلبريق الذي رمسه املشرع يف الالئحة التنفيذية هلذا القانون سواء

بناء على طلب جملس اإلدارة أو ربع عدد األعضاء وهلذه اجلمعية على االقل أو بناء على طلب

اجلهة اإلدارية(.)36

ويف حالة متام الدعوة إىل االنعقاد كما نظمها املشرع يف املادة ( )84م القانون املذكور
أي إذا حضر األغلبية املبلقة أي النصف ابإلمافة إىل واحد بنسبة اكثر م  %50فيكون
االجتماع صحيحا ً وإذا مل يكتمل العدد املذكور تؤجل ملدة ساعة على االقل أو مدة مخسة عشر
يوما ً كحد اقصى حىت اتريخ االجتماع األول وإذا مل يكتمل العدد بعد ذلك فأن اجتماع اجلمعية

العمومية يكون صحيحا ً حبضور أي عدد م األعضاء وجيوز العمل ابملادة ( )82م القانون
املذكور أبن أي عضو ولو كان ممثال ً لشخص اعتباري أو ملالك يف العقار أو الشاغلني املتعددي
لوحدة واحدة أن يوكل عنه م يراه يف حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وجيوز الوكالة يف

اسحضور ع أي عضو م األعضاء(.)37

 اختصاصات اجلمعية العمومية إلحتاد الشاغلني  -:تناول املشرع املصري هذهاالختصاصات يف املواد ( )80-78م القانون رقم  119لسنة  2008واليت تتمثل يف
تشكيل جملس إدارة اإلحتاد املكونة م رئيس لإلحتاد وامني للصندوق وعضو ويف حالة زايدة
عدد األعضاء ع سبعة أعضاء ينتخب ائب للرئيس وإذا رفض املالك أو املالك رائسة
اإلحتاد انتخبت اجلمعية العمومية رئيسا ً لإلحتاد م بني األعضاء غري املالك وإذا تعذر على
اجلمعية العمومية تعيني رئيسا ً ألي سبب كان تتوىل الوحدة احمللية كما سبق القول تعيني
رئيس مؤقت م غري الشاغلني إىل حني قيام اجلمعية العمومية لتعيني رئيسا ً لإلحتاد بدال ً م

املؤقت.

 وكذلك يتوىل اإلحتاد اسحفاظ على سالمة العقار وأجزائه املشرتكة وملحقاته وممان صيانتهوترميمه وتدعيمه واسحفاظ على طابعه املعماري وكل هذا العمل يكون داخال ً يف اختصاص

اجلمعية العمومية ،وكذلك ادخل املشرع حتديد االلتزامات املالية وهي االقرتاكات السنوية
أو الشهرية أو اية مبالغ مالية يتم حتديدها لزوم الصيانة أو الرتميم ألهنا تشمل مجيع
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الشاغلني يف املبىن سواء كان مالك أو منتفع أو مستأجر أو حىت وامع يد مستند م
القانون.

()38

اثلثا ً  /سلبات إحتاد املالك والشاغلني -:إذا كان إحتاد مالك الببقات أو الشقق يقوم
بداءة بشراء قبعة ارض للبناء عليها مث يتوىل عملية البناء ويعهد هبا إىل قركة أو مقاول مث
يقسم ويوزع طبقات أو ققق هذا املبىن على األعضاء.
فأن اإلحتاد إذن خيتص إبدارة األجزاء املشرتكة فقط ،أما األجزاء املفرزة فهي ختضع يف
ادارهتا لسلبة املالك دون تدخل م املالك االخري  ،وادارة األجزاء املشرتكة أما أن تكون
م أعمال اإلدارة املعتادة وأما تكون م أعمال اإلدارة غري املعتادة وسوف نتناول فيما يلي
األحكام اخلاصة بكل منهما -:
 -1أعمال اإلدارة املعتادة  -:تشمل أعمال اإلدارة املعتادة القرارات املتعلقة ابسحفظ
والصيانة واسحراسة لألجزاء املشرتكة مثل اصالح جدار يهدد ابلسقوط أو تدعيم الدار ،أو

اصالح اابيب املياه وكذلك اصالح املصعد واستبدال األجزاء التالفة يف العقار ،وإارة

السلم وغريها.
كما يدخل يف أعمال اإلدارة املعتادة التأمني على العمارة أي املبىن مد اسحريق وغري ذلك
م اسحوادث اليت تتم ع طريق املصعد م خالل التأمني سواء كان أتمينا ً م املسؤولية أو
أتمينا ً ع االمرار ،ويفرض يف سبيل ذلك أن يتحمل األعضاء أقساط التأمني كل بنسبة
قيمة ما ميلك.

واالحتاد يعقد التأمني ملصلحة األعضاء فكل عضو يكون مستفيدا ً م هذا التأمني بقدر
حصته وهو الذي يستحق مبلغ التأمني إذا حتقق اخلبر املؤم منه(.)39
 -2أعمال اإلدارة غري املعتادة  -:يقوم اإلحتاد بكافة أعمال اإلدارة غري املعتادة املتعلقة
ابلتغيريات االساسية يف الغرض الذي أعد له البناء لتحسني االنتفاع به ،ولقد اوردت املادة

( )829م القانون املدين املصري تعريفا ً هلذه االعمال واليت تتمثل يف التغيريات على
السبح املشرتك إىل حجرات أو بناء طبقة امافية أو إنشاء مصعد ،وكذلك منح قروض
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لألعضاء اليت تنص عليها املادة ( )869م القانون املدين املصري على أن (( كل قرض
مينحه اإلحتاد ألحد الشركاء لتمكينه م القيام ابلتزاماته ،يكون مضموا ً ابمتياز على اجلزء

املفرز الذي ميلكه ،وعلى حصته الشائعة يف األجزاء املشرتكة م العقار)) واملفروض هنا

أن اإلحتاد مينح قرما ً ألحد الشركاء وم ماله اخلاص لكي يقوم العضو يف اإلحتاد القيام
ابلتزامه ،أما إذا كان القرض ليس الغرض منه متكني العضو م القيام ابلتزامه فأن القانون
ال جيعله مضموا ً حبق امتياز.

 -3ويقوم بتلك االختصاصات جملس إدارة اإلحتاد تنفيذا ً لقرارات اجلمعية العمومية حيث
يتوىل رئيس اجمللس الدعوة إىل عقد اجتماعات اجلمعية ،كما يباقر اجراءات قيد اإلحتاد
يف السجالت اخلاصة ابلوحدة احمللية املختصة .وعليه أن خيبرها مبا يبرأ م تعديل على
البياات اخلاصة ابلعضوية ويتوىل إدارة وتصريف قؤون إحتاد الشاغلني ومتثيله امام القضاء

واجلهات اسحكومية(.)40
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اخلامتـــــــة

ويف هناية هذا البحث ال يسعنا إال أن نقرر عدم وجود تنظيم تشريعي حيل املشاكل
القانونية مللكية الشقق والببقات وخاصة يف حالة وجود مالك هلذه الشقق تتباي طباعهم وأن
هذه املشاكل تزداد كلما ازدادت وتعددت وحدات املبىن وارتفعت طوابقه ألنه يف مثل هذه
اسحاالت تكون املنازعات النامجة ع إدارة العقار واستعمال مالك الشقق لوحداهتم اكثر تعقيدا ً
مما يدفع هذه املنازعات إىل ساحات احملاكم وهو ما يؤثر يف العالقات االجتماعية بني مالك
العقار وهو ما يهدد السالم االجتماعي وكل هذا يعود إىل غياب التنظيم التشريعي وكذلك
توجد العديد م التساؤالت يف حالة تعاظم تكاليف وصيانة وترميم هذه الشقق والببقات مما
يصعب توحيد واجتماع كلمة املالك بل قد يصبح مستحيال ً ألنه الغالب يف هذا الومع يقرر

مالك هذه الشقق بيعها.

املقرتحات

 -1إصدار قانون موحد إلحتاد املالك وإحتاد الشاغلني يتضم وصفا ً للعقار وأجزائه املشرتكة
وختصيص كل منها وذلك للحد مما قد ينشأ م منازعات بني املالك.
 -2تنظيم عملية البناء والتخبيط العمراين ومواجهة العشوائيات وخمالفات البناء.
 -3ومع قيود وموابط سحقوق املالك والتزاماهتم م خالل االنتفاع ابألجزاء املشرتكة وتعيني
اسحدود الفاصلة بني استعمال األجزاء املفرزة واالجزاء املشرتكة.
 -4إلزام املالك ابملسامهة يف نفقات صيانة األجزاء املشرتكة وترميمها للتأمني عليها م
االمرار اليت يصيبها عند االستخدام وتكون على قكل اقرتاكات قهرية وسنوية.
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 -10د.حممد حس قاسم ،مرجع سابق،ص.190
 -11د.مراد حممود حيدر ،ملكية البوابق والشقق احكامها واالاثر املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي
والقانون املدين دراسة مقارنة ،منشأة املعارف ،االسكندرية،2010،ص.272
 -12د .خالد محدي يوسف ،قرح أحكام النظام القانوين إلحتاد املالك وملكية الببقات والشقق ،دار
الكتب القانونية ،مصر،2005 ،ص.203
 -13د.غازي عبد الرمح

اجي ،ملكية الشقق والببقات ،مركز البحوث القانونية ،بغداد،،

،1987ص.159
 -14د .امحد عبد العال ابو قري  ،مرجع سابق ،ص.25
 -15د.حممد لبيب قنب ،اسحقوق العينية االصلية (اسباب كسبها وصورها ) ،الببعة الثالثة ،ص.117
 -16املادة ( )862م القانون املدين املصري.
 -17القامي الدكتور عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق،ص.75
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 -18د .خالد محدي يوسف ،مرجع سابق ،ص.223
 -19احملامي امساعيل العشري ،إحتاد املالك ،1984 ،ص.38
 -20القامي الدكتور عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق،ص.80
 -21احملامي امساعيل العشري ،مرجع سابق،ص.42

 -22د.السيد علي املغازي ،ملكية طبقات املنازل ،دار الفكر العريب،1949 ،ص.90
 -23د .سعيد سعد عبد السالم ،إحتاد املالك وصيانة الثروة العقارية يف ظل أحكام قانون  119لسنة
 2008والالئحة التنفيذية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الببعة االوىل،2010،ص.95
 -24القامي الدكتور عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق ،ص.84
 -25املادة ( )866م القانون املدين املصري.
 -26د.هالل يوسف ابراهيم ،إحتاد املالك للمصري

واالجانب ،دار املببوعات اجلامعية،

االسكندرية،1994،ص.145
 -27املادة ( )867م القانون املدين املصري.
 -28د.محد ب حممد ب محود العربي ،ملكية الشقق والببقات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون
سنة،ص.133
 -29احملامي امساعيل العشري ،مرجع سابق ،ص.53
 -30د.هالل يوسف ابراهيم ،مرجع سابق ،ص.149
 -31د.امحد عبد العال ابو قري  ،مرجع سابق ،ص.153
 -32املادة ( )72م قانون إحتاد الشاغلني املصري.
 -33د.غازي عبد الرمح اجي ،مرجع سابق ،ص.172
 -34االستاذ مسري عبد السميع األودن ،تنظيم إحتاد الشاغلني يف ظل قانون البناء رقم  119لسنة
،2008منشأة املعارف،2009 ،ص.60
 -35د.سعيد سعد عبد السالم ،مرجع سابق ،ص.34
 -36االستاذ مسري عبد السميع األودن ،مرجع سابق،ص.63
 -37د.امحد عبد العال ابو قري  ،مرجع سابق،ص.154
 -38د .سعيد سعد عبد السالم ،مرجع سابق ،ص.37
 -39د.عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق،ص.89
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 -40االستاذ مسري عبد السميع األودن ،مرجع سابق ،ص.112

املصـــــــادر

أوال ً  :الكتب

 -1د.السيد علي املغازي ،ملكية طبقات املنازل ،دار الفكر العريب.1949 ،
 -2القامي الدكتور عبد الفتاح مراد ،قرح إحتاد املالك وملكية الشقق ،دار الفكر اجلامعي،
االسكندرية ،بدون سنة طبع.

 -3احملامي امساعيل العشري ،إحتاد املالك ،بدون ذكر مببعة.1984 ،
 -4د .امحد عبد العال ابو قري  ،النظام القانوين مللكية الشقق والببقات وحقوق املالك على
اجزاءها املفرزة واملشرتكة ،مكتبة جامعة عني مشس ،الببعة الثانية.2001 ،
 -5د.محد ب حممد ب محود العربي ،ملكية الشقق والببقات ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
بدون سنة طبع.
 -6د.خالد محدي يوسف ،قرح أحكام النظام القانوين إلحتاد املالك وملكية الببقات والشقق،
دار الكتب القانونية ،مصر.2005 ،
 -7د.سعيد سعد عبد السالم ،إحتاد املالك وصيانة الثروة العقارية يف ظل أحكام قانون 119
لسنة  2008والالئحة التنفيذية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الببعة االوىل.2010 ،

 -8د.مسري عبد السميع األودن ،تنظيم إحتاد الشاغلني يف ظل قانون البناء رقم  119لسنة
 ،2008منشأة املعارف.2009،
 -9د .عبد املنعم فرج الصده ،اسحقوق العينية االصلية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،بدون سنة
طبع.
 -10د.غازي عبد الرمح

اجي ،ملكية الشقق والببقات ،مركز البحوث القانونية،

بغداد.1987،
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 -11د.غين حسون و د.حممد طه البشري ،اسحقوق العينية االصلية والتبعية ،املكتبة القانونية،
بغداد.2009 ،
 -12د.حممد حس قاسم ،موجز اسحقوق العينية االصلية ،منشورات اسحليب اسحقوقية ،بريوت،
لبنان.2006 ،
 -13د.حممد لبيب قنب ،اسحقوق العينية االصلية (اسباب كسبها وصورها) ،الببعة الثالثة،
بدون سنة طبع.
 -14د.مراد حممود حيدر ،ملكية البوابق والشقق واحكامها واالاثر املرتتبة عليها يف الفقه
اإلسالمي والقانون املدين دراسة مقارنة ،منشأة املعارف ،االسكندرية.2010،
 -15مصبفى جميد ،قرح قانون التسجيل العقاري،جـ،3بغداد.1979،
 -16د .هالل يوسف ابراهيم ،إحتاد املالك للمصري واالجانب ،دار املببوعات اجلامعية،
االسكندرية.1994 ،

اثنيا ً  :االنظمة والقوانني

 -1قانون البناء رقم 119لسنة .2008
 -2قانون التسجيل العقاري 43لسنة .1971
 -3القانون املدين املصري رقم  131لسنة .1948
 -4القانون اجلديد لتنظيم إحتاد الشاغلني.

320

2017/ املجلد السادس – العدد األول

مجلة العلوم القانونية والسياسية

Legal System for Both Unions
of Real estate's Owners and leaseholders
Assistant Lecturer. Mohammad Hammed Mohammad
College of Law and Political Sciences-University of Diyala

Abstract
Owing to the spread of thorny crisis of housing and the
phenomenon of ownership for the apartments with the want to
prolong the lives of real estate divided into floors and apartments in
order to ensure a good management and a good utility. It is
necessary to organize the Co-proprietorship of the real estate due to
neglecting premises' facilities causing damages for many of them.
Thus, the interests of the participants themselves were threatened by
these co-parts because the owners of theses apartments are being
indifferent and paying no attention such problem. Since the
legislative rules stated in the civil law are insufficient and not
suitable for the protection of these properties. So, the legislator must
issue a legislation involves establishing a Union for both the real
estate's owners and for the occupants, leaseholders, as well. This
Union is to addresses the organization of the premises and to put a
general approved strategy for preserving them, maintaining the
ramshackle structures, regulating the relationship between the lessor
and the lessee and for determining the duties of maintenance and
restoration of such properties.
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