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موؤ�س�سة التنظيم العق�ري

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

 بتنظيم ا�ستعم�ل حق الأف�سلية  

يف الوحدة العق�رية اململوكة على ال�سيوع الواقعة �سمن العق�رات امل�سرتكة 

 

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري: 

بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، 

وعلى الأخ�س املادة )61( منه، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

قرر الآتي: 

م�دة )1( 

نط�ق ال�سري�ن  

اأ- ت�ش��ري اأح��كام ه��ذا الق��رار على م��الك الوح��دات العقارية المملوك��ة على ال�ش��يوع عند رغبة 

اأحدهم في بيع ح�شته ل�شخ�س من غير ال�شركاء. 

ب- ل ت�ش��ري الأح��كام المن�شو�س عليه��ا في هذا القرار اإذا تم بي��ع الح�ش�س بين الزوجين اأو 

الأ�شول اأو الفروع اأو الإخوة اأو الأخوات وفروعهم اأو اإلى اأي �شركة مملوكة لأيٍّ منهم، كما ل 

ت�شري اأحكامه اإذا تم البيع في المزاد العلني وفقًا لإجراءات ر�شمها القانون. 

م�دة )2( 

الإخط�ر ب�لرغبة يف البيع 

يخطر مالك الوحدة العقارية على ال�شيوع باقي مالك الوحدة برغبته يف بيع ح�شته ل�شخ�س 

من غري ال�شركاء، وذلك مبوجب خطاب م�شجل بعلم الو�شول اأو بغريه من الو�شائل الإلكرتونية 

املقررة قانونًا، على اأن يت�شمن الإخطار ما ياأتي: 

1- ا�شم الم�شتري وعنوانه. 

2- بنود عقد البيع. 

3- ثمن البيع. 

م�دة )3( 

مهلة قبول ال�سراء 

ال�شيوع مهلة خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ا�شتالم  مُينح باقي مالك الوحدة العقارية على 

الإخطار بالرغبة يف بيع احل�شة ل�شخ�س من غري ال�شركاء، وذلك لقبول �شراء احل�شة بنف�س 

بنود التعاقد املعلنة اإليهم. 
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م�دة )4(  

ا�ستعم�ل حق الأف�سلية  

اأ- يتعي��ن على المالك على ال�ش��يوع الذي يرغب في ال�ش��راء اأن يوجه اإل��ى البائع اإخطارًا برغبته 

في ال�ش��راء بموجب خطاب م�ش��جل بعلم الو�شول اأو بغيره من الو�ش��ائل الإلكترونية المقررة 

قانونًا، وذلك خالل الخم�ش��ة ع�ش��ر يومًا التالية لنتهاء المهلة الم�ش��ار اإليها في المادة )3( 

من هذا القرار. 

ب- يتعي��ن عل��ى المال��ك على ال�ش��يوع الذي اأبدى رغبته في ال�ش��راء، اإنهاء كاف��ة اإجراءات البيع 

اأمام اإدارة التوثيق بالوزارة المعنية ب�شئون العدل خالل الخم�شة ع�شر يومًا التالية لالإخطار 

برغبته في ال�شراء.  

ج- اإذا مار�س حق الأف�شلية اأكثر من مالك على ال�شيوع، فيِحق لهم عندئذ ال�شراء بالتنا�شب مع 

الح�ش�س المملوكة لكل منهم. 

د- اإذا اأ�شقط اأحد المالك اأو بع�شهم حق الأف�شلية انتقل ذلك الحق اإلى الباقين بالت�شاوي. 

م�دة )5( 

املط�لبة ب�لتعوي�س 

بالرغبة  الإخطار  يف  املذكورة  ال�شروط  من  للم�شرتي  اأف�شل  �شروط  مبوجب  البيع  مت  اإذا 

املطالبة  يف  احلق  ال�شيوع  على  املالك  لبقية  كان  ال�شركاء،  غري  من  ل�شخ�س  احل�شة  بيع  يف 

بالتعوي�س عن الأ�شرار التي حلقت بهم. 

م�دة )6( 

النف�ذ 

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

 

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العق�ري

�سلم�ن بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27�شعبان1443هـ

الم�������واف�����ق: 30مار�س2022م 

 

 


