
األماكنایجاربشأن1977لسنة49رقمقانون

الباب األول

الفصل األول فى ایجار األماكن

أحكام عامة

1المادة
فیما عدا األراضى الفضاء تسرى احكام ھذا الباب على األماكن وأجزاء األماكن على اختالف انواعھا المعدة

للسكنى أو لغیر ذلك من األغراض سواء كانت مفروشة أو غیر مفروشة مؤجرة من المالك أو من غیره وذلك
الحكمقانونبأصدار1975لسنة52القانونألحكامبالتطبیقمدناالمعتبرةوالبالدالمحافظاتعواصمفى

المحلى والقوانین المعدلھ لھ ویجوز بقرار من وزیر األسكلن والتعمیر مد نطاق سریان أحكامھ كلھا أو
بعضھا على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنیة التى الینطبق

علیھا قانون نظام الحكم المحلى المشار الیھ وال یكون لھذا القرار اثر على األجرة المتعاقد علیھا قبل صدوره
.

2المادة
التسرى احكام ھذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغیرھا من المساكن التى تشغل

بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاریح اشغال مؤقتھ لمواجھة حاالت الطوارئ ویصدر بتحدید تلك
الحاالت وشروط األنتفاع بھذه المساكن قرار من وزیر األسكان والتعمیر .

3المادة
یحظر على المرخص لھم فى اقامة مبانى أو اجزاء منھا من المستوى الفاخر األستفادة من النظم او المیزات

الخاصة بتوزیع أو صرف أو تیسیر الحصول على مواد البناء . ویتولى مالك ھذه المبانى بعرفتھم وعلى
نفقتھم استیراد ما یلزم لھا من من مواد البناء أو شرائھا من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلیا

باألسعار العالمیة بعد الوفاء بأحتیاجات المستویات األخرى من األسكان ,

4المادة
تسرى احكام ھذا الباب على األماكن التى ینشئھا اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون مستأجروا األراضى

الفضاء علىھذه األراضى بترخیص كتابى من مالكھا متى توافرت الشروط األتیة : (أ) أن یكون الترخیص تالیا
على)%50(المائةفىخمسونمقدارھالنسبةشاغلةالمبانىتكونأن(ب).القانونبھذاالعمللتاریخ

األقل من الحد اآلقصى المسموح باألنتفاع بھ مسطحا وارتفاعا وفقا ألحكام قانون توجیھ وتنظیم أعمال البناء
. (ج) اال یقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثالثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتھى عقد

ایجار األرض الفضاء ألى سبب من األسباب استمر من انشأ األماكن المقامة علیھا أو من أستأجرھا منھ
بحسب األحوال شاغال لھذه األماكن باألجرة المحددة قانونا .

5المادة
تختص المحاكم العادیة دون غیرھا بالفصل فى المنازعات التى تنشأ من تطبیق أحكام ھذا القانون .

6المادة
یعد فى حكم المستأجر فى تطبیق احكام ھذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكیتھ النسبة الى ما یشغلھ من ھذا

العقار . وتعتبر األماكن الصادر فى شأنھا قرارات استیالء لشغلھا مؤجرة الى الجھات التى تم األستیالء
لصالحھا .

7المادة
للعامل المنقول الى بلد بدال من عامل اخر فى ذات جھة العمل حق األولیة على غیره فى استئجار المسكن



الذى كان یشغلھ ھذا العامل اذا قام بأعالن المؤجر فى مدى اسبوعین على األكثر من تاریخ األخالء برغبتھ
فى ذلك بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول على أن یعزز ذلك عن طریق الجھة التى یعمل بھا

المتبادالن ویحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء ھذه المدة . وعلى العامل المنقول الى بلد اخر أن یخلى
المسكن الذى یشغلھ بمجرد حصولھ على مسكن فى البلد المنقول الیھ االاذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من

اخالئھ مسكنھ . وفى البلد الواحد یجوز تبادل الوحدات السكنیة بین مستأجر وأخر وذلك فى البالط وبین
األحیاء وطبقا للحاالت ووفقا للقواعد والشروط وأألجراءات والضمانات التى یحددھا قرار وزیر األسكان

والتعمیر .

8المادة
ال یجوز للشخص أن یحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى، وال یجوز إبقاء المساكن المعدة

لالستغالل خالیة مدة تزید على اربعة اشھر اذا تقدم لـ استئجارھا مستأجر باألجرة القانونیة .

ویعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالیة التراخى عمدا عن اعدادھا لالستغالل وفي ھذه الحالة یجوز للمحافظ
المختص التنبیھ على المالك بكتاب موصى علیھ بعلم وصول ألعداد البناء لالستغالل فى المھلة التي یحددھا

لھ.

فإذا انقضت ھذه المھلة دون ذلك كان للمحافظ ان یعھد الى إحدى الجھات القیام بأعداد البناء لالستغالل على
حساب المالك وفقا للقواعد التى یصدر بھا قرار من وزیر األسكان والتعمیر ویكون للمبالغ المستحقة لھذه

القانونمن1148بالمادةالمقرراالمتیازمرتبةذاتمنباستكمالھقامتالذيالمبنىعلىامتیازحقالجھة
المدنى .

ویكون للجھة المشار إلیھا تأجیر تأجیر وحدات المبنى التى لم یسبق تأجیرھا و اقتضاء أجرة وحدات المبنى
تلكمن%20علىیحصلأنللمالكویحقاإلداریةوالمصروفاتانفقھاالتىالمبالغتستوفىأنإلىجمیعھ

األجرة شھریا .

9المادة
بشأن1947لسنة121بالقانونمخالفتھاعلىالمقررةواألحكاملألجرةالمحددةباألحكامالعملیستمر
بعضبتقریر1961لسنة169والقانونوالمستأجرینالمؤجرینبینالعالقاتوتنظیماألماكنایجار

لسنة46رقموالقانوناألعفاءاتبمقداراألیجاراتوخفضالمبینةالعقاراتعلىالضریبةمناألعفاءات
لسنة52رقموالقانوناألیجارتخفیضشأنفى1965لسنة7رقموالقانوناألماكنایجاربتحدید1962
وذلكلھاالمعدلةوالقوانینوالمستأجرینالمؤجرینبینالعالقةوتنظیماألماكنایجارشأنمن1969

بالنسبة الى نطاق سریان كل منھا .

الفصل الثانى

فى تقدیر وتحدید األجرة المواد من

10المادة
یجب على من یرغب فى اقامة مبنى أن یرفق بطلب الترخیص لھ بالبناء المقدم الى الجھة األداریة المختصة

بشئون التنظیم بیانا بقیمة األرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاتھ عن اجرة المبنى وتوزیعھا على
تكالیفضمنالمبلغھذاویحتسبالوحداتھذهمنوحدةكلعنقرش500مبلغاداءعلىیدلوماوحداتھ

المبنى وتخصص حصیلة ھذا المبلغ لألنفاق منھ على علىاغراض لجنة تحدید األیجارات أو الطعن فى قرارتھا
وفقا للتظلم الذى یصدر بھ قرار من وزیر األسكان والتعمیر . وتكون البیانات المشار الیھا والموضحة

بالألئحة التنفیذیھ متممة للمستندات الالزمة للحصول على الترخیص المشار الیھ طبقا ألحكام القانون رقم
.لھالمنفذةوالقراراتالبناءأعمالوتنظیمتوجیھشأنفى1976لسنة106

11المادة
یتضمن قرار الجھة األداریة المختصة بشئون التنظیم بالموافقة على اقامة البناء تقدیر األجرة األجمالیة

للمبنى وفقا لألحكام الواردة فى ھذا الباب وتوزیعھا على وحدات المبنى ویصرف ترخیص البناء موضحا بھ



قرار التقدیر والتوزیع وعلى أساسھ یتم التعاقد بین المؤجر والمستأجر الى أن یتم تحدید األجرة طبقا ألحكام
ھذا الباب ویكون التقدیر المبدئى لألجرة وفقا للقرارات التى یصدرھا وزیر األسكان والتعمیر فى شأن تحدید

.1976لسنة106القانونألحكاموفقاالتقدیریةتكالیفھاوأسسالمباتىومواصفاتمستویات

12المادة
تتولى تحدید اجرة األماكن الخاضعة ألجكام ھذا القانون وتوزیعھا على وحداتھ لجان یصدر بتشكیلھا قرار من

المحافظ المختص من اثنین من المھندسین المعماریین او المدنین المقیدین بنقابة المھندسین ومن جھتین
مختلفتین وأحد العاملین المختصین بربط أو تحصیل الضریبة على العقارات المبنیھ وعضوین یختارھما
المجلس المحلى المختص من غیر اعضائھ احدھما من المالك واألخر من المستأجرین وتكون رئاستھما

لألقدم من المھندسین ویشترط لصحة انعقادھا حضور احد المھندسین والعضو المختص بربط أو تحصیل
الضریبة وأحد العضوین المختارین وتصدر قرارات اللجنة بأغلبیة اصوات الحاضرین وعند التساوى یرجح

رأى الجانب الذى فیھ الرئیس . ویؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالھم یمینا أمام المحافظ بأن یؤدوا
اعمالھم بصدق وأمانة .ویصدر وزیر األسكان والتعمیر قرار بالقواعد واألجراءات التى تنظم اعمال ھذه

اللجان وطریقة اخطار ذوى الشأن بقرارتھا الصادرة فى شأن تحدید األجرة .

13المادة
على مالك البناء فى موعد الیجاوز ثالثین یوما من تاریخ نفاذ أول عقد ایجار ایھ وحدة من وحدات المبنى أو

من تاریخ شغلھا ألول مره بأیھ صورة من صور األشغال أن یخطر اللجنة المشار الیھا فى المادة السابقة
والتى یقع فى دائرتھا المبنى لتقوم بتحدید اجرتھ وتوزیعھا على وحداتھ بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقتھ

للمواصفات الصادر على اساسھا موافقة لجنة توجیھ استثمارات اعمال البناء وترخیص المبانى . وللمستأجر
ان یخطر اللجنة المذكورة بشغلھ المكان المؤجر بكتاب موصى علیھ . وتنظم الألئحة التنفیذیة بأجراءات
اخطار المالك والمستأجر للجنة . ویجوز للجنة أن تقوم بالتقدیر من تلقاء نفسھا أو بناء على اخطار من

الجھة المختصة بحصر العقارات المنیة ویلتزم المالك بتسلیم العین المؤجرة صالحة لألستعمال فى المواعید
المتفق علیھا واالجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال األعمال الناقصة بترخیص من قاضى األمور

المستعجلة مع خصم التكالیف من األجرة

14المادة
تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامتھ من تاریخ العمل بھذا القانون على األسس التالیة : (أ) صافى عائد

ومصروفاتالمالرأساستھالكمقابل(ب).والمبانىاألرضقیمةمن%7بواقعالعقاراستثمار
شأنفىالمقررةاألعفاءاتمراعاةومع.المبانىقیمةمن%3بواقعواالدارهوالصیانةاألصالحات

الضریبھ على العقارات المبنیة یضاف الى األجرة المحددة وفقا لما تقدم مایخصھا من الضرائب العقاریة
األصلیة واألضاقیة كل ذلك مع عدم األخالل بأحكام القوانین األخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرین
والمستأجرین بشأن الضرائب والرسوم . ویلتزم المستأجر بأداء ھذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع

األجرة الشھریھ ویتریب على عدم الوفاء بھا نفس النتائج المترتبة على عدم سداد األجرة

15المادة
مع1974عامفىالمثللثمنوفقااألرضقیمةتقدیراساسعلىانشائھابعدالمبانىاجرةتحدیدیكون
التقیددونوذلكالبناءوقتالفعلیةللتكلفةوفقاالمبانىقیمةوتقدیرالبناءلحین%7مقدارھاسنویةزیادة

باألجرة المبدئیة المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع األلتزام بمستوى المبانى المبین بالموافقة الصادر على
اساسھا ترخیص البناء ودون اعتداد بأى زیادة فى المواصفات اثناء التنفیذ . وتحسب كامل قیمة األرض

والمبانى واألساسات والتوصیالت الخارجیة للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء
علیھا واستیفاء األرتفاع طبقا للقیود المفروضھ على المنطقة وأحكام قانون توجیھ وتنظیم اعمال البناء

وغیره من القوانین واللوائح . اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء علیھا مع عدم استكمال
المبنى الحد األقصى المسموح بھ ألرتفاع البناء تحسب قیمة األرض واألساسات والتوصیالت الخارجیة
للمرافق بنسبة ما یقام فعال من ادوار الى العدد الكلى لألدوار التى تسمح بھا قیود األرتفاع المشار الیھا
ویجوز فى بعض المناطق تعدیل ھذه النسبة بما یتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من

المجلس المحلى المختص واذا كان البناء الیشمل غیر جزء من األرض المسموح بالناء علیھا فال یحسب فى
تقدیر األیجار من قیمة األرض اال القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحدید ھذا القدر بفواصل ثابتة



واال فال تحسب سوى المساحة المبنى علیھا بالفعل .

16المادة
یعاد تقدیر قیمة ا{ض عند تحدید األجرة فى حالة تعلیة البناء وذلك اذا تمت التعلیة بعد سنتین على تاریخ

انشاء المبانى األصلیة او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما یستوجب تطبیق احكام القوانین الساریھ فى شأن
مقابل التحسین وفى ھذه الحالة تكون اعادة تقدسر قیمة األرض بقصد تحدید اجرة المبانى المستجدة فقط .

17المادة
تكون قرارات لجان تحدید األجرة نافذة رغم الطعن علیھا ةتعتبر نھائیة اذا لم یطعن علیھا فى المیعاد .

18المادة
یكون الطعن على قرارات لجان تحدید األجرة خالل ثالثین یوما من تاریخ األخطار بصدور قرار اللجنة أما م
المحكمة األبتدائیة الكائن فى دائرتھا المكان المؤجر ویلحق بتشكیلھا مھندس معمارى أو مدنى مقید بنقابة

المھندسین من الدرجة الثانیة على األقل ومن غیر القائمین بتحدید األجرة یختاره المحافظ لمدة سنتین قابلة
للتجدید وال یكون لھ صوت معدود فى المداولة . ویحلف المھندس یمینا امام احدى دوائر األستئناف المختصة

بأن یؤدى عماه بصدق وأمانة .

19المادة
على قلم كتاب المحكمة اخطار جمیع المستأجرین لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك

بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول . ویترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدیر اجرة باقى
الوحدات التى شملھا قرار لجنة تحدید األجرة ویعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك

والمستأجرین .

20المادة
ویكون.القانونتطبیقفىلخطأاال18المادةفىالیھاالمشارالمحكمةمنالصادرالحكمفىالطعنالیجوز

الطعن امام محكمة األستئناف خال ل ثالثین یوما من تاریخ الحكم وذلك بصحیفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة -
یوضح بھا اسماء الخصوم ومحال اقامتھم وتاریخ الحكم المطعون علیھ ووجھ الطعن . ویكون حكمھا غیر

قابل للطعن فیھ بأى وجھ من اوجھ الطعن .

21المادة
اذا لم تكن العین مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحدید األجرة جاز ألول مستأجر لھا أن یطعن على ھذا القرار
خالل ثالثین یوما من تاریخ نفاذ عقدة وفى ھذه الحالة یقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة

التى یشغلھا الطاعن وحدھا دون باقى وحدات المبنى .

22المادة
یلتزم المستأجر فى حالة تحدید األجرة بالزیادة عما ھو منصوص علیھ بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط

شھریھ للمدة التى استحق عنھا أو بسداده كامال , اذا اراد اخآلء العین المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة .
وعلى المؤجر أن یرد الى المستأجر فرق األجرة عند تحدیدھا بما یقل عما ھو منصوص علیھ فى العقد

وبالطریقة المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة .

23المادة
فى جمیع األحوال التىیتم فیھا تغییر استعمال العین المؤجرة بعد تاریخ العمل بھذا القانون وبموافقة المالك الى

.1944سنةینایراولقبلالمنشأةللمبانى%200بنسبةالقانونیةاألجرةتزادالسكنىاغراضغیر
5منذالمنشأةللمبانى%1961,75نوفمبر5وقبل1944ینایراولمنذالمنشأةللمبانى100%

تاریخمناعتبارااقامتھافىیرخصالتىللمبانى%50,القانونبھذاالعملتاریخحتى1961نوفمبر
العمل بھذا القانون.

الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر



24المادة
اعتبارا من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون تبرم عقود األیجار كتابة ویجب اثبات تاریخھا بمأمریھ الشھر
الغقارى الكائن بدائرتھا العین المؤجرة . ویلزم المؤجر عند تأجیر أى مبنى أو وحدة منھ أن یثبت فى عقد

من11للمادةوفقاالمؤجرةللوحدةالمقدرةاألجرةومقدارالبناءترخیصاصداروجھةورقمتاریخاألیجار
ھذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام األجرة المبدئیة . ویجوز لمستأجر اثبات واقعة التأجیر
وجمیع شروط العقد بكافة طرق األثبات . ویحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ایجار واحد للمبنى أو

الوحدة منھ وفى حالة المخالفة یقع باطال العقد او الالحقة للعقد األول .

25المادة
الیجوز أن یزید مقدار التأمین الذى یدفعھ المستأجر على مایعادل اجرة شھرین ویسرى ھذا الحكم على عقود

األیجار القائمة وقت العمل بھذا القانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزیادة فى قیمة التأمین بخصمھا
مباشرة من األجرة مقسطة على سنة أو حتى نھایة العقد أو عند اخالء العین المؤجرة ایھما اقرب وذلك بغیر

حاجة الى األلتجاء الى القضاء .

26المادة
الیجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطھ اقتضاء أى مقابل أو اتعاب بسبب تحریر العقد أة

أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد األیجار زیادة على التأمین وأألجرة المنصوص علیھا فى العقد . كما الیجوز
بأى صورة من الصور أن یتقاضى أى مقدم أیجار .

27المادة
یجب ان یتم الوفاء باألجرة المحددة وما فى حكمھا كاملة الى المؤجر طبقا ألحكام ھذا الباب فى موعد الیجاوز

األسبوع األول من الشھر المستحقة عنھ أو الموعد المتفق علیھ فى العقد وذلك بأیصال مثبتھ فیھ قیمة
األجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استآلم األجرة وأعطاء سند المخالصة عنھا فالمستأجر قبل مضى خمسة

عشر یوما من تاریخ األستحقاق أن یخطر المؤجر بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم وصول بتسلمھا خالل
اسبوع فأذا لم یتسلمھا خالل المیعاد یودع المستأجر األجرة دون رسوم خالل األسبوع التالى خزانة مأموریھ
العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى التوجد بھا مأموریات عوائد یتم األیداع بخزینة الوحدة المحلیة
الواقع فى دائرتھا العقار . وعلى كل من المستأجر والجھة المودع لدیھا األجرة اخطار المؤجر بھذا األیداع
بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما یكون للمؤجر من حقوق اخرى یعتبر
ایصال األیداع سندا ألبراء ذمة المستأجر من قیمة األجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجھة المودع

لدیھا األجرة اداء األجرة المودعة للمؤجر فور طلبھا دون قید أو شرط أو اجراءات .

28المادة
الیجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقھ أو منعھ من أى میزة كان ینتفع بھا . ولقاضى األمور

المستعجلھ أن یؤذن للمستأجر فى ھذه الحالة بأعادة الحق أو المیزة على حساب المؤجر خصما من األجرة
المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتھا الى ما كانت علیھ فى وقت مناسب ویجوز للجھة التى تحدد بقرار

من المحافظ القیام بتنفیذ األعمال الالزمة ألعادة الحق أو المیزة التى الزم بھا المالك بموجب الحكم الصادر
فى ھذا الشأن وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منھ بالطریق األدارى . ومع ذلك اذا اصبح
التزتم المؤجر مرھقا أو غیر مناسب مع ما یغلھ العقار من أجرة ففى ھذه الحالھ یجوز للقاضى أن یوزع
تكلفة األعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبین عدم أمكان اعادة الحق أو المیزة جاز للمحكمة

األبتدائیة الواقع فى دائرتھا العقار بناء على طلب المستأجر انقاص األجرة بما یقابل الحق أو المیزة .

29المادة
اذاالعینتركھاوالمستأجربوفاةالمسكنایجارعقدالینتھىالقانونھذامن8المادةبحكماألخاللعدممع

بقى فیھا زوجھ أو اوالده أو أى من والدیھ الذین كانوا مقیمین معھ حتى الوفاه أو الترك وفیما عدا ھؤالء من
اقارب المستأجر نسبا أو مصاھرة حتى الدرجة الثالثة . یشترط ألستمرا رعقد األیجار اقامتھم فى المسكن مدة

سنة على األقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركھ العین أو مدة شغلھ للمسكن ایھما اقل . فأذا كانت العین
مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مھنى أو حرفى فال ینتھى العقد بوفاة المستأجر أو تركھ العین



ویستمر لصالح ورثتھ وشركاؤه فى استعمال العین بحسب األحوال . وفى جمیع األحوال یلتزم المؤجر بتحریر
عقد ایجار لمن لھم حق فى األستمرار فى شغل العین ویلزم ھؤالء الشاغلون بطریق التضامن بكافة احكام

العقد .

30المادة
لمولوللعقارالجدیدالمالكعلىالقائمةاألیجارعقودتسرىالمدنىالقانونمن604المادةحكممناستثناء

یكن لسند األیجار تاریخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاریخ انتقال الملكیة

31المادة
الیجوز للمؤجر أن یطلب اخآلء المكان ولو انتھت المدة المتفق علیھا فى العقد اال ألحد األسباب األتیھ : (أ)
الھدم الكلى أو الجزئى للمنشئات األیلة للسقوط واألخالء المؤقت لمقتضیات الترمیم والصیانة وفقا لألحكام

المنظمة لذلك بالقوانبن الساریھ . (ب) اذا لم یقم المستأجر بالوفاء باألجرة المستحقة خالل خمسة عشر یوما
من تاریخ تكلیفھ بذلك بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعالن فى ید محضر وال
یحكم بأألخالء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء األجرة وكافة ما تكبده المؤجر من

سدادفىالتأخیربسببالعینمنالمستأجربطردالمستعجلالقضاءحكموالینفذ0.فعلیھونفقاتمصاریف
األجرة اعماال للشرط الفاسخ الصریح اذا ما سدد المستأجر األجرة والمصاریف واألتعاب عند تنفیذ الحكم

وبشرط أن یتم التنفیذ فى مواجھة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء باألجرة
المستحقة دون مبررات تقدرھا المحكمة حكم باألخالء أو الطرد بحسب األحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد

تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغیر اذن كتابى صریح من المالك للمستأجر األصلى او تركھ
للغیر بقصد األستغناء عنھ نھائیا وذلك دون اخالل بالحاالت التى یجیز فیھا القانون للمستأجر تأجیر المكان

49القانونمن29المادةألحكاموفقاالقربىلذوىتركھأوالباطنمنتأجیرأوعنھالتنازلأومفروشا
بطریقةبأستعمالھسمحأوالمؤجرالمكاناستعملالمستأجرأننھائىقضائىبحكمثبتاذا(د).1977سنة

مقلقة للراحة أو ضارة بسالمة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافیة لألداب العامة . ومع عدم
من31رقمالمادةوتلغى.المفروشةاألماكنایجارعقودالقانونبقوةالتمتدالیھاالمشارباألسباباألخالل
.القانونبھذاالعملتاریخمناعتباراوذلك1977لسنة49رقمالقانون

32المادة
یجوز للمالك زیادة عدد الوحدات السكنیة فى المبنى المؤجر باألضافة أو التعلیة ولو كان عقد األیجار یمنع

ذلك وال یخل ھذا بحق المستأجر فى انقاص األجرة ان كان لذلك محل .ویجوز بحكم من قاضى األمور
المستعجلة الترخیص باألخالء وھدم ما قد یعترض األضافة أو التعلیة من اجزاء األماكن غیر السكنیة بشرط

تعویض ذوى الشأن وأعطائھم حق العودة وفقا ألحكام الفصل األول من الباب الثانى من ھذا القانون . اما اذا
كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فال یجوز الحكم بأخالئھ وھدمھ اال اذا قام المالك بتدبیر مسكن اخر

وذلك دون األخالل بحق المستأجر فى العودة الى المبنى الجدید وفقا ألحكام الفصل األول من الباب الثانى من
ھذا القانون

33المادة
تكون قیمة استھالك المیاه على عاتق شاغلى األماكن القائمة وقت العمل بھذا القانون ایا كان تاریخ انشائھا

أو التى تقام بعد العمل بھ وفقا للقواعد األتیة : ( أ ) قیمة ما تسجلھ العدادات الفرعیة المركبة فى وحداتھم أن
وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئیسى مع مجموع قراءات

العدادات الفرعیة یوزع الفرق بالتساوى بین وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعیھ بأیة وحدة من
وحدات المبنى فتوزع قیمة استھالك المیاه التى یسجلھا العداد الرئیسى على الشاغلین بحسب حجرات كل

وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعیة ببعض
وحدات المبنى دون البعض األخر فتوزع قیمة استھالك المیاه التى یسجلھا العداد الرئیسى بعد استنزال ما
تسجلھ العدادات الفرعیة على الشاغلین على الوجة المبین بالفقرة السابقة . (د) فى الحاالت التى یتم فیھا

تورید المیاه عن غیر طریق الجھة القائمة على ذلك یتحمل الشاغلون بقیمة استھالك المیاه وفقا لما یتم
كلباطالویقع.قانوناالمحددةاألیجاریةالقیمةمن%7الیجاوزبماالمؤجرینوبینبینھمعلیھاألتفاق

اتفاق یخالف القواعد سالفة الذكر .



34المادة
یكونوالمالذیناألماكنشاغلىالىبالنسبةملیممائتامقدارأدنىبحد%5بمقدارالمستحقةاألجرةتخفض

بینالعملجرىقدكاناذاالخفضھذایسرىكما18/8/1969فىالمیاهاستھالكبقیمةملتزمین
المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقیمة األستھالك على الرغم من النص فى عقد األیجار على التزام

ویجوز.1944سنةینایراولقبلانشأتالتىاألماكنالىبالنسبةالخفضھذایسرىاالعلىبھاالمستأجر
لكل من المالك أو المستأجر تركیب عداد خاص على نفقتھلحساب استھالك المیاه بالوحدة المؤجرة وذلك دون

اشتراط موافقة األخر وفى ھذه الحالة تتم المحاسبة وفقا لألوضاع المبینة فى المادة السابقة .

35المادة
یلتوم مالك المبانى التى تنشأ بعد تاریخ العمل بھذا القانون بتوفیر التوصیالت الالزمة لتركیب عداد خاص بكل
وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقتھ ویراعى بقدر األمكان وضعھ فى مكان تسھل معة قراءة

العداد دون حاجة الى دخول الوحدة ذاتھا .

36المادة

37المادة
فى جمیع الحاالت یلتزم المستأجر أن یسدد قیمة استھالك المیاه الى المؤجر فى المواعید المحددة لسداد

األجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجھات الموردة للمیاه انظمة وقواعد ألقتضاء ھذة القیمة من
شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضیھ ھذه القیمة بأیصال مستقل أو مع ایصال استالم األجرة .
وترتب على التأخیر فى سداد قیمة استھالك المیاه المستحقھ للمؤجر ما یترتب على سداد األجرة من اثار .

واذا ترتب على تأخیر المؤجر فى اداء قیمة استھالك المیاه الى الجھة الموردة لھا قطعا على المكان المؤجر
أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن یؤدى قیمة األستھالك الى الجھة المذكورة مباشرة خصما مما یستحق

للمؤجر لدیھ وذلك دون حاجة الى ایة اجراءات .

38المادة
یلتزم مالك المبانى المؤجرة كلھا أو بعضھا بأن یقوموا بعمل الخزانات والطلمبات الالزمة لتوفیر المیاه

لجمیع ادوار المبنى وأن یستخدموا مواسیر میاه ذات اقطار كافیة تسمح بمورو القدر المناسب لألستھالك
وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى یصدر بھا قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجھات القائمة

ھذامن60المادةمنوالثالثةالثانیةالفقرتیناحكامتطبقالتنفیذعنالمالكامتنعواذاالمیاهمرفقعلى
التىالمبالغالىبالنسبة61المادةاحكاموتطبق.المحكمةأواللجنةعلىالعرضالىحاجةدونالقانون

ینفقھا المالك على سبیل تنفیذ األلتزام المنصوص علیھ بالفقرة السابقة . ویحظر على شاغلى العین تركیب
طلمبة أو أى جھاز من شأنھ ضخ المیاه الى الوحدة الخاصة بھ بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة

الجھة القائمة على مرفق المیاه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداریا وعلى نفقة المخالف فضال
عن العقوبة المقررة .

الفصل الرابع فى ایجار األماكن المفروشة

39المادة
الیجوز للمالك فى غیر المصایف والمشاتى المحددة وفقا ألحكام ھذا القانون أن یؤجر سوى وحدة واحدة

مفروشة فى العقار الذى یملكھ وفى تطبیق ھذه المادة ویعتبر الشخص وزوجھ وأوالده القصر مالكا واحدا .
واستثناء من ذلك یجوز للمالك ان یؤجر وحدة اخرى مفروشة فى أى من األحوال أو األغراض األتیھ : (أ)
التأجیر ألى الھیئات األجنبیة أ, الدبلوماسیة أو القنصلیة أو المنظمات الدولیھ أو األقلیمیھ أو ألحد العاملین

بھا من األجانب أ, لألجانب المرخص لھم بالعمل أو األقامة بجمھوریھ مصر العربیة . (ب) التأجیر للسائحین
األجانب أو ألحدى الجھات المرخص لھا فى مباشرة اعمال السیاحة بغرض اسكان السائحین وذلك فى

المناطق التى یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر السیاحة باألتفاق مع المحافظ المختص .على انھ اذا اتخذت
الملكیة شكل وحدات مفرزة فى عقارات فانھ الیكون للمالك فى ھذه الحالة سوى تأجیر وحدتین مفروشتین فى
كل مدینة مھما تعددت الوحدات المملوكة لھ , وذلك بنفس الشروط واألوضاع المبینة بھذه المادة . كما یكون

للمالك اذا قام خارج جمھوریة مصر العربیة بصفة مؤقتھ أن یؤجر سكنھ مفروشا أو خالیا وعلیھ فى ھذه



الحالة أن یخطر امستأجر ألخالء العین فى الموعد المحدد لعودتھ لألقامة بالجمھوریھ وبشرط أن یمنح
المستأجر اجال مدة ثالثھ اشھر من تاریخ اخطاره لیقوم بأخالء العین وردھا الى مالكھا واال اعتبر شاغال

للعین دون سند قانونى وذلك ایا كانت مدة األیجار المتفق علیھا .

40المادة
الیجوز للمستأجر فى غیر المصایف والمشاتى المحددة وفقا ألحكام ھذا القانون أن یؤجر المكان المؤجر لھ

مفروشا أو خالیا اال فى الحاالت األتیة : (أ) اذا اقام خارج الجمھوریة بصفة مؤقتھ .وعلى المستأجر األصلى
فى ھذه الحالة أن یخطر المستأجر من الباطن ألخالء العین فى الموعد المحدد لعودتھ لألقامة بالجمھوریة

بشرط أن یمنح المستأجر من الباطن اجال مدتھ ثالثة اشھر من تاریخ اخطاره لیقوم بأخالء العین وردھا الى
المستأجر األصلى وال اعتبر شاغال للعین دون سند قانونى وذلك ایا كانت مدة األیجار المتفق علیھ . (ب) اذا
كان مزاوال لمھنة حرة أو حرفة غیر مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر

لھ لھذا الغرض الى من یمارس مھنة او حرفة ولو كانت مغایرة لمھنتھ أو حرفتھ . (ج) اذا أجر المكان
المؤجر لھ كلھ أو جزء منھ للطالب الذین یدرسون فى غیر المدن التى تقیم فیھا اسرھم . (د) التأجیر للعمال

فى مناطق تجمعاتھم وكذا التأجیر للعاملین بمختلف اجھزة الدولھ والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى
المدن التى یعینون بھا أو ینقلون الیھا . (ه) فى الحاالت والشروط المبینة بالبندین (أ,ب) من المادة السابقة .

وفى جمیع األحوال یشترط اال یزید مجموع ما یقوم المستأجر ھو وزوجتھ وأوالده القصر بتأجیره مفروشا
على شقة واحدة فى نفس المدینة . وال یفید من حكم ھذه المادة سوى مستأجرى وحدات األماكن الخالیة .

41المادة
فیما عدا الفنادق والنزل یجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منھ أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو

مصرى أن یخطر قسم الشرطة الذى یتبعھ المكان .

42المادة
الوحدةلدى40و39المادتینألحكامتطبیقاتبرمالتىالمفروشاألیجارعقودقیدیطلبأنالمؤجرعلى

المحلیة المختصة وتلزم ھذه الجھة بأخطار مصلحة الضرائب بما یتجمع لدیھا من بیانات فى ھذا الشأن .

43المادة
39المادتیناحكامتطبیقعلىالمترتبةأوالناشئةمنھالمقدمةالطلباتالتقبلكماالمؤجردعاوىتسمعال
یجوزوالالسلبقةالمادةفىعلیھالمنصوصالوجةعلىمقیدةلھاوفقاالمبرمةالعقودكانتاذااال40,

للمؤجر األسناد الى العقود غیر المقیدة لدى اى جھة من الجھات .

44المادة
والمشاتىالمصایففىالخالیةاألماكنولمستأجرىللمالكیجوز39,40المادتینبأحكاماألخاللعدممع

التى یصدر قرار بتحدیدھا من وزیر األسكان والتعمیر بعد أخذ رأى المحافظ المختص بتأجیر األماكن مفروشة
طبقا للشروط واألوضاع التى ینص علیھا القرار .

45المادة
فى جمیع االحوال التى یجوز فیھا للمستأجر تأجیر المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش یستحق للمالك

أ)(0:-االتىالوجةعلىتحسبالقانونیةاالجرةمننسبةبواقعمفروشاالتأجیرمدةعناضافیةأجرة
ینایرأولمنذالمنشأةاالماكنعن%200)ب(.1944سنةینایرأولقبلالمنشأةاالماكنعلى400%

تاریخحتى1961نوفمبر5منذالمنشأةاالماكنعلى%150)ج(.1961نوفمبر5وقبل1944
ھذابأحكامالعملتاریخمناعتبارااقامتھافىیرخصالتىاالماكنعلى%100)د(.القانونبھذاالعمل

القانون .وفى حالة تأجیر المكان المفروش جزئیا یستحق المالك نصف النسب الموضحة فى ھذة المادة .

46المادة
یحق للمستأجر الذى یسكن فى عین أستأجرھا مفروشة من مالكھا لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على

تاریخ العمل بھذا القانون البقاء فى العین ولو انتھت المدة المتفق علیھا وذلك بالشروط المنصوص علیھا فى
العقد وال یجوز للمؤجر طلب اخالئة اال اذا كان قد اجرھا بسبب اقامتة فى الخارج وثبتت عودتة نھائیا أو اذا



كانتفأذا.القانونھذامن31المادةمن)دج,ب,,أ(البنودالحكاموفقاالتزاماتةبأحدالمستأجرأخل
العین قد أجرت مفروشة من مستأجرھا االصلى فأنة یشترط الستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة

السابقة ان یكون قد أمضى فى العین مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاریخ العمل بھذا القانون .

47المادة
فى غیر الحاالت المنصوص علیھا بالمادة السابقة یجب على المالك والمستأجرین والمؤجرین الماكن

مفروشة حتى تاریخ العمل بھذا القانون تعدیل االوضاع وفقا الحكام ھذا الفصل خالل ستة أشھر من ذلك
التاریخ أو انتھاء مدة العقود أیھما أقرب ویسلم المكان الى المالك أو المستأجر االصلى بحسب االحوال

ویدجوز لمجلس الوزراء العتبارات المصلحة العامة التى یراھا ان یمد ھذة المھلھ لمدة أو لمدد ال تجاوز
سنتین من تاریخ العمل بھذا القانون .

48المادة
ال یفید من احكام ھذا الفصل سوى المالك والمستأجرین المصریین . على اال تسرى احكام الفصلین الثانى
والرابع من الباب االول وكذا احكام الفصل االول من الباب الرابع من ھذا القانون على مشروعات االسكان

واالمتداد العمرانى التى تقام وفقا الحكام القانون المنظم الستثمار المال العھربى واالجنبى والمناطق الحرة .

الباب الثانى

الفصل األول فى شأن ھدم المبانى غیر السكنة ألعادة بنائھا بأوسع

49المادة
یجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغیر اغراض السكنى ان ینبة على المستأجرین بأعالن على ید محضر
بأخالء المبنى بقصد اعادة بنائة وزیادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط واالوضاع االتیة : - ( أ )

ان یحصل المالك على التصاریح والتراخیص والمواصفات الالزمة للھدم واعادة البناء وفقا الحكام القانون
الوحداتفىتستعملكانتالذىالغرضت1لذتصلحجدیدةوحداتبنااالترخیصیتضمنانوعلى

المرخص بھدمھا . ( ب ) اال تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجدید عن أربعة أمثال مسطحات ادوارالمبنى
قبل الھدم . (ج) ان یشتمل المبنى الجدید على وجدات سكنیة أو فندقیة الیقل مجموع مسطحاتھا عن خمسین

فى المائة من مجموع مسطحاتھ . (د) أن یقوم المالك بتوفیر وحدة مناسبة بأ>ر مماثل لیمارس المستأجر
نشاطھ فیھا واأللتزام بتعویضھ بمبلغ مساو للفرق بین القیمة األیجاریة للوحدة التى یتعاقد على ممارسة

نشاطھ فیھا لمدة خمس سنوات أو للمدة التى تنقضى الى أن یعود الى المكان بعد بنائھ بذات القیمة األیجاریة
األولى أو یدفع مبلغا مساویا للقیمة األیجاریة للوحدة التى یشغلھا خالیة عن مدة عشر سنوات بحد ادنى قدره
الفا جنیھا ایھما اكبر . (د) أن یحدد المالك موعدا یتم فیھ األخالء على أن یكون ھذا الموعد قبل انقضاء اطول

مدة ایجار متفق علیھا عن أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط اال یقل عن ستة اشھر من تاریخ التنبیھ
باألخالء .

50المادة
الیلتزم المستأجرون باألخالء اال بموافقتھم جمیعا علیھ وذلك بموجب خطابات للمالك موصى علیھ مصجوب

بعلم الوصول أو بأقرارات كتابیة منھم . فأذا انقضت ثالثة اشھر على التنبیھ باألخالء دون موافقة جمیع
المستأجرین علیھ جاز للمالك أن یلجأ الى المحكمة المختصة للحصول على حكم باألخالء ویكون ھذا الحكم
قابال للتنفیذ بعد أنقضاء ثالثھ اشھر من تاریخ النطق بھ ویشترط ادْا التعویض المنصوص علیھ فى المادة
السابقة أو ایداعھ المحكمة المختصة ایداعا مشروطا لصالح المستأجرین . واذا امتنع أى من المستأجرین

عن تنفیذ األخالء فى المواعید المحددة بالتنبیھ للمعلن الیھم من المالك بعد موافقة جمیع المستأجرین أو بناء
على حكم المحكمة المختصة وقیام المالك بأداء التعویض المستحق جاز للمالك أن یستصدر من قاضى األمور

المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن األخالء فورا .

51المادة
لتسرى احكام ھذا الفصل على المبانى المؤجرة ألستعمالھا دورا للتعلیم حكومیة أو خاصة تخضع لألشراف
الحكومى وكذلك المستشفیات العامة أو الخاصة الخاضعة ألشراف وزارة الصحة ومحطات تموین وخدمة



السیارات أو المنشئات السیاحیة أو الفندقیة أو المصرفیة وغیرھا من المنشئات ذات األھمیة لألقتصاد أو
األمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمھور والتى یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر األسكان والتعمیر بعد

موافقة الوزیر المختص . اما غیر ذلك من المبانى المؤجرة للجھات الحكومیھ أو لوحدات الحكم المحلى أو
الھیئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى علیھا احكام ھذا الفصل على أن تزاد المھلة بالنسبة الیھا الى
ثالث سنوات من تاریخ التنبیھ باألخالء اذا طلبت الجھة المستأجرة األفادة من ھذه المھلة وذلك مقابل التنازل

عن تعویض األخالء .

52المادة
على المالك أو خلفھ العام أو الخاص أن یتم الھدم فى مدة اقصاھا ثالثة اشھر من تاریخ اخالء المبنى كلھ وأن
یشرع فى اعادة البناء خالل ثالثة اشھر من تاریخ انتھاء الھدم فأذا لم یتم الھدم خالل المدة المشار الیھ دون

عذر مقبول كان لمن یرغب من المستأجرین بحكم من قاضى األمور المستعجلة الحق فى العودة الى شغل
وحدتھ متى كان ذلك ممكنا واال كان لھ الحق فى تعویض قانونى مماثل للتعویض المنصوص علیھ فى المادة

كلھوذلكاألخالءعلىموافقتةعندالمالكمنتقاضاهالذىبالتعویضاألحتفاظفىحقھالىباألضافة49
دون اخالل بحقھ ف المطالبة بما یزید على ھذا التعویض وأن كان لھ مقتض .

53المادة
اذا تم الھدم ولم یشرع المالك أو خلفھ فى البناء خالل المدة المشار الیھا فى المادة السابقة أو شرع فى البناء
ثم تعمد عدم اتمامھ فى الوقت الذى تحدده الجھة المختصة بشئون التنظیم جاز للمحافظ المختص أن یعھد الى
احدى الجھات القیام بالبناء أو تكملتھ على حساب المالك وفقا للقواعد التى یصدر بھا قرار من وزیر األسكات
والتعمیر ویكون للمبالغ المستحقة لھذه الجھة حق امتیاز على المبنى الذى قامت وقت انشائھ أو استكمالھ من

من1148المادةلنصطبقاالمعماریینوالمھندسینللمقاولینالمستحقةللمبالغالمقررةاألمتیازمرتبةذات
القانون المدنى . ویكون للجھة المشار الیھا تأجیر المبنى واقتضاء اجرتھ الى أن تستوفى المبالغ التى انفقتھا

.شھریااألجرةتلكمن%20علىیحصلانللمالكویحقاألداریةوالمصروفات

54المادة
لمستأجرى الوحدات التى یتم ھدمھا وفقا ألحكام ھذا الفصل فى شغل الوحدات بالعقار الجدید التى اعید بناؤھا

ویلتوم المالك أو خلفھ العام أو الخاص بأنشاء وحدات جدیدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فیھ
الوحدات المھدومة ما لم تحل التشریعات الساریة دون ذلك وفى ھذه الحالة یستحق المستأجر تعویضا اخر

وحداتمستأجرىبأخطارالمالكویلتزم.القانونھذامن49المادةفىعلیھالمنصوصللتعویضمساوى
العقار المھدوم بأتمام البناء بأنذار على ید محضر . ویرسل لھم على محل اقامتھم التى یخطرون بھا المالك
عند األخالء وذلك خالل مدة شھر من تاریخ اتمام البناء زوعلى المستأجر ابداء رغبتھ بكتاب موصى علیھ
مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة التجاوز شھر من تاریخ اخطاره وأال سقط
حقھ فى ذلك ز وتحدد بقرار من وزیر األسكان والتعمیر قواعد وأجراءات واولویات شغل مستأجرى العقار

المھدوم لوحدات المبنى الجدید .

55المادة
تسرى احكام ھذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التى یخشى سقوطھا أو سقوط جزء منھا مما
یعرض األرواح واألموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار الیھا اذا كانت تحتاج الى ترمیم أو صیانة

لتأمین سالمتھا أو الحفاظ علیھا فى حالة جیدة وتبین القرارات التى یصدرھا وزیر األسكان والتعمیر األعمال
التى تعتبر من أعمال الترمیم والصیانة وحدودھا فى تطبیق احكام ھذا الفصل .

56المادة
تتولى الجھة األداریھ المختصھ بشئون التنظیم معاینة فحص المبانى والمنشئات وتقریر مایلزم اتخاذه
للمحافظة على األرواح واألموال سواء الھدم الكلى أو الجزئى أو التدعیم أو الترمیم أو الصیانة لجعلھا

للغرض الذى اعدت من أجلھ . ویتضمن التقریر تحدید المدة الالزمة لتنفیذ األعمال المطلوبة وما اذا مانت
تستوجب اخالء المبنى مؤقتا كلیا أو جزئیا .

57المادة



تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر یصدر بھا قرار من المحافظ المختص تضم اثنان
من المھندسین المعماریین أو المدنیین المقیدین بنقابة المھندسین . تتولى دراسة التقاریر المقدمة من الجھة

الطبیعةعلىالمعایناتواجراء55المادةفىالیھاالمشارالمبانىشأنفىالتنظیمبشئونالمختصةاألداریة
واصدار قرارات فى شأنھا على وجھ السرعة . ویبین القرار الذى یصدره وزیر األسكان والتعمیر كیفیة

تشغیل تلك اللجان والقواعد واألجراءات التى تتبع فى مزاولة اعمالھا .

58المادة
یعلن قرار اللجنة بالطریق األدارى الى ذوى الشأن من المالك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة

منھ الى الجھة األداریة المختصة بشئون التنظیم فأذا لم یتیسر اعالنھم بسبب غیبتھم غیبة متقطعة أو عدم
األستدالل على محل اقامتھم أو األمتناع عن تسلیم األعالن ترفق نسخة من القرار فى مكان ظاھر بواجھة
العقار وفى لوحة األعالنات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتھا العقار وفى مقر عمدة الناحیة ولوحة

األعالنات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب األحوال . وتتبع الطریقة ذاتھا فى اعالن القرارات
الخاصة بالمنشئات التى لم یستدل على ذوى الشأن فیھا .

59المادة
لكل من ذوى الشأن أن یطعن فى القرار المشار الیھ بالمادة السابقة فى موعد الیجاوز خمسة عشر یوما من

المحكمةكتابقلموعلىالقانونھذامن18بالمادةعلیھاالمنصوصالمحكمةامامبالقراراعالنھتاریخ
اعالن الجھة األداریة القائمة على شئون التنظیم وذوى الشأن من مالك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن
فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر ھذا الطعن وتفصل المحكمة على وجھ السرعة أما برفض الطعن أو
بقبولھ وأعادة النظر فى القرار المطعون علیھ وعلیھا فى حالة الحكم بالھدم الكلى او الجزئى أو التدعیم أو

الترمیم أو الصیانة أن تحدد اجال لتنفیذ حكمھا .

60المادة
مع عدم األخالل باألحكام الخاصة بتوجیھ وتنظیم اعمال البناء یجب على ذوى الشأ، أن یبادروا الى تنفیذ قرار

اللجنة النھائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة األیلة للسقوط والتمیم والصیانة وفقا ألحكام ھذا
القانون وذلك فى المدة المحددة لتنفیذه . وللجنة األداریة المختصة بشئون التظیم فى حالة امتناع ذوى الشأ،

عن تنفیذ قرار الجنة النھائى أو حكم المحكمة بحسب أألحوال فى المدة المحددة لذلك أن یقوم بتنفیذه على
نفقة صاحب الشأن وتحصیل قیمة التكالیف وجمیع النفقات بطریق بطریق الحجز األدارى ویجوز للمستأجر

اذا تأخر كل من ذوى الشأن والجھة األداریة المذكورة عن القیام بتنفیذ ما نص علیھ القرار النھائى او قضى
بھ حكم المحكمة بحسب األحوال ان یحصل على اذن من القضاء المستعجل فى أن یجرى األعمال المقررة

دون الحصول على موافقة المالك وأن یستوفى ما أنفقھ خصما من مستحقات المالك لدیھ .

61المادة
اذا اقتضت اعمال الترمیم أو الصیانة اخالء المبنى مؤقتا من شاغلیھا حرر محضر ادارى بأسماء المستأجرین
الفعلیین دون سواھم وتقوم الجھة األداریة المختصة بشئون التنظیم بأخطارھم باألخالء فى المدة التى تحددھا

فأذا لم یتم األخالء بعد انقضائھا جاز تنفیذه بالطریق األدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة الى العین بعد
ترمیمھا دون حاجة الى موافقة المالك ویتم بالطریق األدارى فى حالة امتناع المالك وتضاف األجرة خالل

فترة األخالء الى تكالیف األصالح الالزمة لتنفیذ اعمال الترمدیم والصیانة التى تحددھا الجھة األداریة
المختصھ وال یجوز مد ھذه المدة اال بقرار من الجھة المذكورة وفى ھذه الحالة یجوز لشاغلى العین التظلم

المدةھذهخاللالعینوتعتبرالقانونھذامن18المادةفىعلیھاالمنصوصالمحكمةرئیسامامالقرارمن
فى حیاوة المستأجر قانونا وال یجوز للمالك أن یغیر فى معالم العین كل ذلك مالم یبدى المستأجر رغبتھ فى

انھاء العقد خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اخطاره بقرار األخالء المؤقت .

62المادة
على شاغلى العین الصادر قرار او حكم نھائى بھدمھا ان یبادروا الى اخالئھا فى المدة المحددة فى الحكم أو
القرار فأذا امتنعوا عن األخالء كان للجھة األداریة المختصة لشئون التنظیم اخالؤھم بالطریق األدارى وعلى

نفقتھم دون أى أجراءات .



63المادة
یجوز للجھة األداریة المختصة بشئون التنظیم فى احوال الخطر الداھم اخالء البناء وكذلك المبانى المجاورة
عند الضرورة من السكان بالطریق األدارى واتخاذ ماتراه الزما من األحتیاطات والتدابیر فى مدة التقل عن

اسبوع اال فى حالة تھدید البناء باألنھیار العاجل فیكون لھا فى ھذه الحالة الحق فى اخالئھ فورا كما یكون لھا
فى حالة الضرورة القصوى ھدم البناء بموجب حكم من قاضى األمور المستعجلھ بالمحكمة الكائن فى دائرتھا

العقار.

64المادة
العقاراتعلىالضریبیةاألعفاءاتبعضبتقریر1961لسنة169رقمالقانونبأحكاماألخاللعدممع

رقموالقانونالعامةالنظافةشأنفى1967لسنة38رقموالقانوناألعفاءبمقداراألیجاراتوخفضالمبنیة
1961لسنة169رقمبالقانونالمقررةالضریبیةاألعفاءاتمناألماكنبعضبأستثناء1968لسنة46

المشار الیھ ., یعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقاریة األصلیة واألضافیة اذا زاد متوسط الیجار
الشھرى للغرفة الواحدة فیھا على خمسة جنیھات ولم یجاوز ثمانیة جنیھات . كما یعفى اصحاب العقارات

.القومىواألمنالدفاعضرائبمن1944ینایراولقبلانشئتالتى

65المادة
المشغولةأوالمنشأةالمساكنعلى1977ینایراولمناعتباراالسابقةبالمادةالمقررةاألعفاءاتتسرى

تقدیرعندذلكمراعاةالمختصةوالمحكمةاألیجارتتقدیرلجانوعلى,18/8/1969بعدمرةألول
األجرة وفقا ألحكام ھذا القانون . على أنھ بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة ألول مرة منذ تاریخ

العمل بھذا القانون یعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقاریة األصلیة واألضافیة اذا لم یجاوز األیجار
الشھرى للغرفة الواحدة فیھا ثمانیة جنیھات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم یجاوز عشرة جنیھات شھریا

فیعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب األصلیة دون الضرائب األضافیة .

الباب الثالث بشأن تقریر بعض األعفاءات الضریبیة على العقارات المبنیة

66المادة
العقاراتعلىالضریبیةاألعفاءاتبعضبتقریر1961لسنة169رقمالقانونبأحكاماألخاللعدممع

رقموالقانونالعامةالنظافةشأنفى1967لسنة38رقموالقانوناألعفاءبمقداراألیجاراتوخفضالمبنیة
1961لسنة169رقمبالقانونالمقررةالضریبیةاألعفاءاتمناألماكنبعضبأستثناء1968لسنة46

المشار الیھ ., یعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقاریة األصلیة واألضافیة اذا زاد متوسط الیجار
الشھرى للغرفة الواحدة فیھا على خمسة جنیھات ولم یجاوز ثمانیة جنیھات . كما یعفى اصحاب العقارات

.القومىواألمنالدفاعضرائبمن1944ینایراولقبلانشئتالتى

67المادة
المشغولةأوالمنشأةالمساكنعلى1977ینایراولمناعتباراالسابقةبالمادةالمقررةاألعفاءاتتسرى

تقدیرعندذلكمراعاةالمختصةوالمحكمةاألیجارتتقدیرلجانوعلى,18/8/1969بعدمرةألول
األجرة وفقا ألحكام ھذا القانون . على أنھ بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة ألول مرة منذ تاریخ

العمل بھذا القانون یعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقاریة األصلیة واألضافیة اذا لم یجاوز األیجار
الشھرى للغرفة الواحدة فیھا ثمانیة جنیھات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم یجاوز عشرة جنیھات شھریا

فیعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب األصلیة دون الضرائب األضافیة .

الباب الرابع

الفصل األول تملیك العقارات

األحكام الخاصة بالتملیك

68المادة



یجوز ألجھزة الدولھ ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعیات التعاونیة لبناء المساكن
وصنادیق التأمین الخاصة واألفراد انشاء المبانى بقصد تملیك كل أو بعض وحداتھا السكنیة . ویحظر على

الجھات القائمة على منح موافقات وتراخیص البناء التصریح للشركات الخاصة واألفراد بأقامة مبانى أو
مستویاتمنمستوىلكلالمقررةاألستثماراتجملةمن%10حدودفىاالالتملیكبقصدمنھااجزاء

األسكان المختلفة ویصدر قرار من وزیر األسكان والتعمیر بقواعد األولویة فى حدود ھذه النسبة . ویلتزم كل
تمویلصندوقلصالحسنداتشراءفىالبیعثمنمن%5بیكتببأنالتعاقدحالةفىوالمشترىالبائعمن

لسنة107رقمالقانونیفرضھااخرىالتزاماتبایةاألخاللدونوذلكاألقتصادىاألسكانمشروعات
1976.

69المادة
یجب أن یرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخیص بالبناء بیان موقع علیھ من المالك أو من ینیبھ یبن فیھ

ما اذا كان البناء كلھ أو بعضھ بقصد التملیك أو التأجیر واذا صدرت الموافقة أو الترخیص بالبناء على أساس
تأجیر المبنى كلھ أو بعضھ وجب على الطالب أن یقوم بتأجیر عدد من الوحدات الیقل عن العدد الذى صدرت

الموافقة بالترخیص بالبناء على اساسھ وذلك دون اخالل بحق المالك فى التصرف فى العقار كلھ أو بعضھ
وفقا للقواعد العامة .

70المادة
یحظر على المرخص لھم باقامة مبان او أجزاء منھا بقصد التملیك أألستفادة من النظم أو المیزات الخاصة

بتوزیع أو صرف أو تیسیر الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص لھ فى انشائھ بقصد التملیك .
ویتولى مالك ھذه المبانى بمعرفتھم وعلى نفقتھم استیراد ما یلزم لھا من مواد البناء أو شرائھا من المواد

المستوردة أو من المواد المنتجة محلیا بأألسعار العالمیة وذلك بعد الوفاء بأحتیاجات األسكان المخصص
للتأجیر . ویستثنى من ذلك اجھزة الدولھ وشركات القطاع العام والجمعیات التعاونیة وصنادیق التأمین

الخاصة .

71المادة
یحظر على كل من تعاقد على تملیك أو تأجیر وحدات سكنیة قبل العمل بھذا القانون أو یتعاقد على ذلك بعد

العمل بھ أن یتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبیعة أو المؤجرة فى المواعید المتفق علیھا أو یعمد الى
تعطیل األنتفاع بھا وأستعمالھا فیما أعدت لھ من اغراض .

72المادة
تملك المساكن الشعبیة األقتصادیھ والمتوسطة التى اقامتھا المحافظات وتم شغلھا قبل تاریخ العمل بھذا

القانون نظیر اجرة تقل عن األجرة القانونیھ الى مستأجریھا على أساس سداد األجرة المخفضة لمدة خمسة
عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط واألوضاع التى یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء .

الفصل الثانى فى اتحاد مالك العقار المقسم لطبقات او شقق

73المادة
اذا زادت طبقات المبنى أو شققھ على خمس وجاوز مالكھا خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد المالك

الشقةأوالطبقةمالكیعتبرالحكمھذاتطبیقوفىالمدنىالقانونمن862المادةفىعلیھالمنصوص
الواحدة واحدا لو تعددوا . ویكون البائع للعقار بالتقسیط عضوا من األتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط

الثمن كما یكون المشترى بعقد غیر مسجل عضو فى األتحاد .

74المادة
یصدر وزیر األسكان والتعمیر بقرار منھ نظاما نموذجیا ألتحادات مالك العقارات لضمان األنتفاع باألجزاء

المشتركة بالعقارات وحسن ادارتھا . ویتضمن النظام كیفیة سیر العمل باألتحاد وقواعد تحدید التزامات
وواجبات اعضائھ وتنظیم استعمالھم لحقوقھم وقواعد تمثیل مالك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار اذا تعددوا
وبیان أحوال استحقاق اجر مأمور األتحاد وقواعد تحدیده ,وعلى اتحادات مالك العقارات القائمة وقت العمل
بھذا القانون أن تعدل اوضاعھا بما یتفق مع احكامھ وذلك خالل ستة اشھر من تاریخ العمل بالقرار المشار



الیھ فى ھذه المادة . ویسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى یتكون بھا اتحادات مالك العقارات والتى
تتوافر فیھا الشروط المنصوص علیھا فى المادة السابقة .

الباب الخامس فى العقوبات

75المادة
تتولى الوحدة المحلیة المختصة مراقبة قیام األتحادات المبینة فى ھذا القانون واألشراف علي اعمالھا ویكون

لھا على األخص مایلى : (أ) قید األتحاد وبیان اسماء اعضائھ وممثلھ القانونى . (ب) دعوة األتحاد الى
األجتماع لمباشرة أعمالھ . (ج) تعیین مأمور مؤقت لألتحاد الى ان یتم اختیاره أو تعیینھ وفقا ألحكام القانون

المدنى . (د) منح المأمور كل أو بعض سلطات األتحاد أذا قصر أو تراخى فى القیام بواجباتھ . (ه) فحص
الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات األتحاد أو تصرفات المأمور وابدْا الرأى لألتحاد فى

شأنھا ألعادة النظر فیھا اذا اقتضى األمر ذلك .

76المادة
یعاقب بالحبس مدة التقل عن شھر وال تزید على ستة اشھر وبغرامة التقل عن مائة جنیھا وال تجاوز

ھذامن7/1,8,13/1,24,25المواداحكامیخالفمنكلالعقوبتینھاتینبأحدىأوجنیھاخمسمائة
المحتجزةالمساكنأوالسكنعقدبأنھاء8/1المادةحكممخالفةحالةفىذلكعنفضالویحكمالقانون

بالمخالفة لحكم القانون .

77المادة
مدةبالحبسوسیطاأوأومستأجرامؤجراكانسواءالقانونھذامن26المادةحكمیخالفمنكلیعاقب

التقل عن ثالثة اشھر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة ألحكام ھذه المادة ویعفى من العقوبة
كل من المستأجر والوسیط أذا ابلغ أو بادر باألعتراف بالجریمة . وفى جمیع األحوال یجب الحكم على

المخالف بأن یرد الى صاحب الشأن ما تقاضاه على خالف احكلم المادة المشار الیھا .

78المادة
یعاقب بالحبس مدة التقل عن شھر وبغرامة التقل عن مائة جنیھوال تجاوز خمسمائة جنیھ أو بأحدى ھاتین

القانونھذامن38,52/1,54/2المواداحكاممخالفةحالةفىالعقوبتین

79المادة
یعاقب بالحبس مدة التقل عن شھرین وال تزید على سنة وبغرامة التقل عن مائة جنیھ وال تجاوز جمسمائھ

علىترتبفأذاالقانونھذامن60/1,64المادتیناحكامخالفمنكلالعقوبتینھاتینبأحدىأوجنیھ
عدم تنفیذ المالك لقرار صادر بالھدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس .

80المادة
خمسمائةتجاوزوالاشھرثالثةعنالتقلمدةبالحبس3/1,69,70,71المواداحكاممخالفةعلىیعاقب
التكلفةتعادلبغرامة69المادةمخالفةحالةفىذلكعنفضالویحكم.العقوبتینھاتینبأحدىأوجنیھ

للدولةالمخالفیردبأن!/3/1,70المادةاحكاممخالفةحالةفىیحكمكما.المبیعةللوحداتالتقدیریھ
مبلغا یماثل ثمن المواد التى حصل علیھا بالمخالفة ألحكام ھاتین المادتین .

81المادة
یعاقب بالحبس مدة التقل عن شھر وبغرامة التقل عن مائة جنیھا وال تجاوز ثالثمائھ جنیھ كل من یقم عمدا
بأى فعل من شأنھ تھدید سالمة مبنى أو تعریضھ للسقوط أو أتالفھ كلیا أو جزئیا اذا كان ذلك بقصد التوصل

الى اعتباره آیال للسقوط .

82المادة
یعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة اشھر وبغرامة التقل عن خمسمائة جنیھ وال تجاوز الفى جنیھ أو بأحدى

ھاتین العقوبتین كل من اجر مكانا أو جزء منھ أو باعھ ولو بعقد غیر مشھر أو مكن اخر منھ وكان ذك



التاجیر أو البیع او التمكین على خالف مقتضى عقد سابق ولو غیر مشھر صادر منھ أو من نائبھ أو من أحد
شركائھ أو نائبیھم ویفترض علم ھؤالء بالعقد السابق الصادر من أیھم . ویعاقب بالعقوبة السابقة من یسبق

الى وضع یده او یشرع فى ذلك على خالف مقتضى العقد السابق علیھ قبل استصدار حكم بأفضلیتة من
القضاء المختص ویفترض علم ھذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد معھ او من مكنھ او

كان من أصولھ أو فروعھ أو من اقاربھ او أصھاره الى الدرجة الرابعة .

83المادة
التخل العقوبات الواردة فى ھذا القانون بأیة عقوبة أشد منصوص علیھ فى أى قانون اخر

84المادة
تؤول حصیلة جمیع الغرامات التى یقضى بھا تنفیذا ألحكام ھذا القانون الى صندوق تمیل مشروعات األسكان

األقتصادى .

85المادة
تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى اقیمت قبل العمل بھذا القانون طبقا للقواعد واألجراءات الساریة قبل

نفاذه .

86المادة
لسنة5ورقم1976لسنة4,5رقماالعامالعسكرىالحاكمنائبوأوامر1969لسنة52القانونیلغى

.القانونھذااحكامیخالفحكمكلیلغىكما1977

87المادة
یصدر وزیر األسكان والتعمیر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا القانون خالل ثالثة اشھر من تاریخ العمل

بھ .

88المادة
ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیھ ویعمل بھ من الیوم التالى لنشره


