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 مر�ضوم بقانون رقم )41( ل�ضنة 2022

 بتعديل بع�س �أحكام قانون تنظيم �لقطاع �لعقاري 

�ل�ضادر بالقانون رقم )27( ل�ضنة 2017

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

 ،2018 وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر بالقانون رقم )54( ل�شنة 

املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 )62(  ،)55( و)3(،   )2( البندين  )اأ(  الفقرة   )11(  ،)3( املواد  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

الفقرتني )د( و)هـ(، )67( الفقرة )اأ(، )68( الفقرة )ب( من قانون تنظيم القطاع العقاري 

ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، الن�شو�س الآتية:

مادة )3(: �إن�ضاء �لموؤ�ض�ضة

وُتـلحق  ال�شخ�شية العتبارية  لها  تكون  العقاري(  التنظيم  ت�شمى )موؤ�ش�شة  ُتـن�شاأ موؤ�ش�شة 

باجلهاز. وي�شدر مر�شوم بتنظيم املوؤ�ش�شة وت�شكيل جمل�س اإدارتها وحتديد اخت�شا�شاته، واأداة 

تعيني الرئي�س التنفيذي وحتديد اخت�شا�شاته، وكافة امل�شائل املتعلقة باملوؤ�ش�شة. 

لهم  ـ�س  واملرخَّ العقاري  القطاع  ي�شم ممثلني عن  اأن  الإدارة  ت�شكيل جمل�س  وُيـ�شرَتط يف 

مبوجب القانون، ول يجوز اأن يكون الوزير �شمن ت�شكيل املجل�س.

مادة )11( �لفقرة )�أ( �لبند�ن )2( و)3(:

ـف عن المخاَلـفة  2- توقيع غرامة تهديدية ُتـحت�َشـب على اأ�شا�س يومي لحْمـل المخاِلف على التوقُّ

واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها، وذلك بما ل يجاوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخاَلفة 

لأول مرة واألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات 

مــن تاريــخ اإ�شــدار قرار فــي حقه عن المخاَلـــفة ال�شــابقة، وفي جميــع الأحوال ل يجــوز اأْن 

يتجاوز مجموع الغرامة التهديدية خم�شين األف دينار بحريني.

ــق المخالفة  3-    توقيــع غرامــة اإجماليــة بمــا ل يجاوز مائتي األــف دينار بحريني، وفي حالة تعلُـّ

بم�شــروع تطويــر عقــاري، يجــوز اأن تكــون الغرامــة بواقع ن�شــبة ل تجــاوز )2%( مــن القيمة 

التقديرية للم�شروع.
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مادة )55(: تق�ضيم �لأجز�ء �لم�ضتركة و�لت�ضرف فيها

اأو  ببع�شها  اأو  فيها  ف  ـرُّ التَّـ�شَ اأو  امل�شرَتكة  الأجزاء  تق�شيم  الأحوال  باأيِّ حال من  يجوز  ل 

تغيري طبيعتها. 

وِخـْدمات  التحتية  البنية  ِخـْدمات  ت�شغيل  ا�شتمرار  تكفل  اأنظمة  ـع  و�شْ للموؤ�ش�شة  ويجــــوز 

ك  لتَمـلُـّ �شركة  بتاأ�شي�س  ر  املطوِّ اإلزام  ذلك  يف  مبا  وجه،  اأكمل  على  امل�شرَتكة  بالأجزاء  املرافق 

ِخـْدمات البنية التحية وِخـْدمات املرافق اململوكة له. 

مادة )62( �لفقرتان )د( و)هـ(:

ـ�س له  ـن مديرًا لالتحاد اأو اأن تعهد اإلى مرخَّ ك اأن تعيِّ يجوز للجمعية العمومية لتحاد الُمـالَّ د - 

بمزاولة ن�شاط اإدارة الأجزاء الم�شتَركة وفقًا لأحكام الفقرة )د( من المادة )70 مكررًا 1( 

من هذا القانون لإدارة الأجزاء الم�شتَركة وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها بدًل من التحاد. 

ـــ�س لــه و�شالحياته ومــدة اإدارتــه لالأجزاء  ويحــدد قــرار الجمعيــة مهــام المدير اأو المرخَّ

الم�شتَركة.

وملجل�س الإدارة اأن ي�شدر قرارًا بتحديد امل�شاريع العقارية التي يجب فيها تعيني مدير لإدارة 

ـ�س له باإدارة الأجزاء امل�شرَتكة. وينظم القرار القواعد وال�شروط  ك اأو اأن ُيعهد ملرخَّ احتاد الُمـالَّ

ـ�س له باإدارة الأجزاء امل�شرَتكة، مبا يف ذلك الأحوال  الواجب مراعاتها يف مدير الحتاد اأو املرخَّ

التي يجوز فيها تعيني مدير غري متفرغ وال�شروط الواجب توافرها فيه. 

هـــ - مــع مراعــاة الأحكام الــواردة في هذا الف�شل، ُيـــ�شِدر مجل�ــس الإدارة قــرارًا بتنظيم كافة 

ك وذلك بمراعاة طبيعــة العقارات الم�شــتَركة، وبما يكفل  الأحــكام المتعلقــة باتحاد الُمـــالَّ

ـــرة من الِوْحـــدات العقارية  ر يملك ن�شبة موؤثِّ ك من �شيطرة مالك اأو مطوِّ حماية اأقلية الُمـــالَّ

الم�شــتَركة علــى قــرارات الجمعية العموميــة. ويحدد مجل�ــس الإدارة قواعد تحديد الن�شــبة 

ـرة وفقًا لأنواع العقارات الم�شتَركة وطبيعتها وما اإذا كانت الأجزاء الم�شتَركة مركزية  الموؤثِّ

اأو رئي�شية اأو فرعية.

مادة )67( فقرة )�أ(:

ر الرئي�شــي اأو الفرعي  يلتــزم كل مالــك وحدة من مالكي ِوْحـــدات العقار الم�شــترك، والمطوِّ اأ - 

بالن�شــبة للِوْحـــدات العقاريــة غيــر الَمـِبـــيعة بدفع ح�شته من ال�شــتراكات ال�شــنوية لتغطية 

م�شاريــف اإدارة وت�شــغيل و�شيانة واإ�شــالح الأجزاء الم�شــتَركة وم�شاريــف التاأمين عليها، 

ـــلها الِوحدة من الم�شــاحة الإجمالية للعقار  د تلك الح�شة بن�شــبة الم�شــاحة التي ت�شكِّ وتحدَّ

الم�شــتَرك وطبيعــة ا�شــتخدام الِوحــدة، واأيــة معاييــر اأخرى ين�ــس عليها النظام الأ�شا�شــي 

ك اأو لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة. لتحاد الُمـالَّ
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مادة )68( فقرة )ب(:

ب - اإذا امتنع مالك الِوحدة عن �شــداد ح�شته من ال�شــتراكات ال�شــنوية اأو اأية التزامات مالية 

ك اأو  اأخــرى ُتـفـــَر�س عليــه وفقــًا لأحــكام هــذا القانــون اأو النظــام الأ�شا�شــي لتحــاد الُمــالَّ

لئحة اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة بح�شــب الأحوال، كان لمن يتولى اإدارة العقار الم�شــتَرك اأو 

الأجزاء الم�شــتَركة اأْن ُيـــ�شِدر قرارًا باإلزامه بال�شــداد خالل �شــتين يومًا من تاريخ اإعالنه 

بالقــرار بطــرق الإعــالن التــي ي�شــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجل�ــس الإدارة بمــا فــي ذلــك 

الإعــالن بالو�شــائل الإلكترونيــة. ولمالــك الِوحدة الطعن فــي القرار خالل المــدة المذكورة 

ـــة وقوة ال�شــند  ـــن القرار من الطعن عليه يحوز حجيَّ ة. وعند تح�شُّ اأمام المحكمة المخت�شَّ

التنفيذي، ويجوز لمن يتولى اإدارة العقار الم�شــتَرك اأو الأجزاء الم�شــتَركة التنفيذ بمقت�شاه 

اأمام قا�شي محكمة التنفيذ. 

�ملادة �لثانية

ُتـ�شاف اإىل قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017 مادتان 

ـهما الآتي: جديدتان برقمي )67 مكررًا( و)67 مكررًا 1( ن�شّ

مادة )67 مكرر�ً(: نظام �ل�ضد�د �لإلكتروني لال�ضتر�كات �ل�ضنوية

ل�شداد  اإلكرتونيًا  نظامًا  ت�شع  اأن  ال�شلة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  للموؤ�ش�شة،  يجـــوز 

دة. ويجوز  ك يف حالة التاأخر عن ال�شداد يف الآجال املحدَّ ال�شرتاكات ال�شنوية واإخطار الُمـالَّ

ملن يتوىل اإدارة العقار امل�شرَتك اأو الأجزاء امل�شرَتكة ال�شرتاك يف ذلك النظام بعد �شداد املقابل 

الذي ي�شدر بتحديده قرار من جمل�س الإدارة. 

ويف حالة امتناع مالك الِوحدة عن �شداد ح�شته من ال�شرتاك ال�شنوي، جاز ملن يتوىل اإدارة 

ال�شند  النظام ويكون مبثابة  يفيد ذلك من  ا�شتخراج ما  امل�شرَتكة  الأجزاء  اأو  امل�شرَتك  العقار 

التنفيذي بعد خْتـِمـه من ِقـَبـل املوؤ�ش�شة.

مادة )67 مكرر�ً 1(: تعيين َمـن يدير �لأجز�ء �لم�ضتَركة موؤقتاً

باإدارة  ـ�س له  اأو مرخَّ ك  اإدارة لحتاد الُمـالَّ ـب، تعيني جمل�س  يجوز للموؤ�ش�شة، بقرار م�شبَّ

من  اأيٍّ  يف  موؤقت  ب�شكل  امل�شرَتكة  الأجزاء  لإدارة  وذلك  لالحتاد،  مدير  اأو  امل�شرَتكة  الأجزاء 

الأحوال الآتية:

ارتكاب َمـن يتولى اإدارة الأجزاء الم�شتَركة مخالفات ج�شيمة لأحكام القانون.  -1

�س اإدارة الأجزاء الم�شتَركة لأو�شاع مالية واإدارية �شيئة. َتـَعـرُّ  -2

3-  عــدم قيــام َمـــن يتولــى اإدارة الأجــزاء الم�شــتَركة بواجباتــه فــي اإدارة الأجــزاء الم�شــتَركة 

وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها.
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م رئي�س واأع�شاء مجل�س اإدارة التحاد ا�شتقالتهم اأو فَقـد مجل�س اإدارة التحاد ن�شابه  اإذا قدَّ  -4

القانوني.

دتها  عــدم انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد لنتخاب مجل�ــس اإدارته خــالل المهلة التي حدَّ  -5

الموؤ�ش�شة.

عدم وجود َمـن يتولى اإدارة الأجزاء الم�شتَركة القائمة.  -6

�ملادة �لثالثة

ُيـ�شاف اإىل الباب الثالث من قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( 

ل�شنة 2017 ف�شل جديد، هو الف�شل الثالث مكرر بعنوان )اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة بغري طريق 

ك(، وي�شمل املواد الآتية: احتاد الُمـالَّ

ر باإد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة  مادة )70 مكرر�ً(: �لترخي�س للمطوِّ

ر اإدارة الأجزاء الم�شتَركة وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها بغير طريق  يجــــوز اأن يتولى المطوِّ اأ - 

ك بناًء علــى ترخي�س بذلك وفقًا للقواعد والإجــراءات التي ي�شدر بتحديدها  اتحــاد الُمـــالَّ

قرار من مجل�س الإدارة. 

ر اأن يقدم طلبه للح�شــول على الترخي�س باإدارة الأجزاء الم�شــتَركة قبل  يجــب على المطــوِّ ب - 

ــط الموقع والنظام  ت�شــويق اأو بيــع اأي وحــدة عقارية في عقار م�شــترك، واأن يرفق فيه مخطَّ

الرئي�شي ولئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة واأي م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات اأخرى ي�شدر 

بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

ر لالأجز�ء �لم�ضتَركة  مادة )70 مكـرر�ً 1(: �إد�رة �لمطوِّ

ر اأن يبا�شــر اأعمــال اإدارة وت�شــغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شــتَركة بنف�شــه اأو اأن  للمطــوِّ اأ - 

ـ�شًا له باإدارة الأجزاء الم�شتركة. يكلف مرخَّ

ر في حالة مبا�شرته بنف�شه اإدارة الأجزاء الم�شتَركة في م�شاريع  يجوز للموؤ�ش�شة اإلزام المطوِّ ب - 

التطوير العقاري الرئي�شية اأو المركزية بتاأ�شي�س �شركة لإدارة الأجزاء الم�شتَركة.

ـ�س له المكلف باإدارة الأجزاء الم�شتَركة بالنيابة  ر م�شئوًل بالت�شامن مع المرخَّ يكون المطوِّ ج - 

ـــ�شها بغر�س اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة عن كافة التزاماته المتعلقة  عنه اأو ال�شــركة التي اأ�شَّ

باإدارة الأجزاء الم�شتَركة وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها. 

مع مراعاة اأحكام المادة )46( من هذا القانون، ُيـ�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتنظيم كافة  د - 

ـــ�س  الم�شــائل المتعلقة بالترخي�س لمزاولة ن�شــاط اإدارة الأجزاء الم�شتَركة من خالل مرخَّ

له، بما في ذلك تنظيم فئات الترخي�س ح�شــب اأنواع العقارات الم�شــتَركة وطبيعتها وما اإذا 

كانت الأجزاء الم�شتَركة مركزية اأو رئي�شية اأو فرعية.
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مادة )70 مكـرر�ً 2(: لئحة �إد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة

ـنًة كافة القواعد والأحكام المتعلقة باإدارة  ر لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة مت�شمِّ اأ - ي�شع المطوِّ

الأجزاء الم�شتَركة، بما في ذلك الم�شائل المتعلقة بتدابير ال�شالمة والأمن وكيفية ا�شتغالل 

الأجزاء الم�شتَركة واأ�ش�س تقدير ال�شتراكات ال�شنوية وزيادتها وغير ذلك من الأحكام التي 

تْكـَفـل ُحـ�ْشـن النتفاع بالأجزاء الم�شتَركة.

ب - ي�شع مجل�س الإدارة نموذجًا اأو اأكثر لالئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة بح�شب اأنواع العقارات 

الم�شتَركة وطبيعتها وما اإذا كانت الأجزاء الم�شتَركة مركزية اأو رئي�شية اأو فرعية، كما يجوز 

ـنها الالئحة اأو الأحكام  له اأن ُيـ�شِدر قرارًا بتحديد الأحكام واللتزامات التي يجب اأن تت�شمَّ

ر اإدراجها في الالئحة.  التي ل يجوز للمطوِّ

ك و�خت�ضا�ضاتها مادة )70 مكـرر�ً 3(: �إن�ضاء لجنة �لُمـالَّ

ر اإدارة الأجزاء الم�شتَركة طبقًا  ك اإذا تولَّـى المطوِّ ك ِعـَو�شًا عن اتحاد الُمـالَّ اأ - ُتـن�شاأ لجنة ُمـالَّ

لأحــكام هــذا الف�شل، ويتــم اختيار اأع�شائها من مالكي ِوْحـــدات العقار الم�شــتَرك، بما في 

ذلــك الم�شــتري فــي الإيجــار المنتهي بالتمليــك.  وي�شدر قــرار من مجل�ــس الإدارة بتنظيم 

ك واخت�شا�شاتها و�شــروط الع�شوية ومدتها  اإجراءات وقواعد واأحكام ت�شــكيل لجنة الُمـــالَّ

وعدد اأع�شائها واإجراءات وقواعد عملها واجتماعاتها واأية م�شائل اأخرى.

ك بـــذل الجهـــد المعقول الــذي تقت�شيه ظــروف الحال لحماية مـــ�شالح  ب - علـــى لجنــة الُمـــالَّ

ـــق مــن �شمان ُحـــ�ْشن النتفــاع بالأجزاء الم�شــتَركة والإ�شــراف على اإدارة  ـَحـقُّ ك والتَّ الُمـــالَّ

ر لها و�شيانتها وت�شغيلها واإ�شالحها، ويجوز للجنة القيام بالآتـي: المطوِّ

ر في اأداء مهامه وم�شئولياته في اإدارة الأجزاء  1- تقـديم الم�شورة والم�شاعدة اإلى المطوِّ

الم�شتَركة.

ر في اإدارة الأجزاء الم�شتَركة وعقد اجتماع معه لمتابعة �شير مهامه.  2-  متابعة اأداء المطوِّ

ر مع الغير لإدارة الأجزاء  3- الطالع على الموازنات والعقود والتفاقيات التي اأبرمها المطوِّ

الم�شتَركة.

تقدير  اأو  الم�شتَركة  لالأجزاء  اإدارتــه  عن  ر  المطوِّ اإلــى  اعترا�س  اأو  طلب  اأيِّ  تقديم    -4

ال�شتراكات ال�شنوية اأو اأي التزامات مالية اأخرى.

ب�شاأن  العقارية  الِوْحـدات  و�شاغلي  ك  الُمـالَّ من  مة  المقدَّ والقتراحات  ال�شكاوى  ـي  5- تَلـقِّ

اإدارة الأجزاء الم�شتَركة اأو الم�شائل التي تدخل في اخت�شا�س اللجنة والعمل على اإيجاد 

الحلول المنا�شبة.

اأغرا�س  تحقيق  يكفل  بما  باللجنة  المناطة  الم�شائل  كافة  في  الموؤ�ش�شة  مع  6- التوا�شل 

ر. ك والمطوِّ اإن�شائها وتعزيز العالقة بين لجنة الُمـالَّ

7- اأية اخت�شا�شات ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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ك لأيِّ �شبب من  ر اختيارهم من الُمـالَّ ك عند تعذُّ تتولى الموؤ�ش�شة تعيين اأع�شاء لجنة الُمـالَّ ج - 

ك الِوْحـــدات الذين يملكــون ما ل يقل عن  الأ�شــباب، كمــا تتولــى تعيينهم اإذا طلب ذلك ُمالَّ

)25%( من الِوْحـدات العقارية الم�شتَركة. 

مادة )70 مكرر�ً 4(: �ضد�د �ل�ضتر�كات �ل�ضنوية

ر في لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة اأ�ش�س تقدير ال�شتراكات ال�شنوية اأو زيادتها  اأ - ي�شع المطوِّ

على اأن يراعى في تقديرها اأو زيادتها اأن تكون من�شفة ومعقولة واأل تزيد عن التكلفة الفعلية 

م�شافــًا اإليهــا ن�شــبة ي�شــدر بتحديدها قرار من مجل�ــس الإدارة كاأربــاح وم�شاريف اإدارية، 

ويراعــى فــي تقديرهــا اأن تكــون منا�شــبة لقيمة تكاليــف اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة ال�شــنوية 

د العتبارات  اأو الدوريــة وجودتهــا وا�شــتدامة النتفــاع بهــا. ويجوز لمجل�ــس الإدارة اأن يحــدِّ

الواجــب مراعاتهــا عند تقدير ال�شــتراكات اأو زيادتها اأو تقرير ا�شــتراك لتغطية م�شاريف 

ر  ك العقارات والمطوِّ غير متوقعة نتيجة اأ�شباب طارئة، بما يكفل الموازنة بين م�شالح ُمـالَّ

ـم الذي طراأ على تكلفة  ـخُّ ر لال�شتراكات ال�شنوية ويراعي التَّـ�شَ ويحدُّ من الرتفاع غير المبرَّ

اإدارة الأجزاء الم�شتَركة اأو اإ�شالحها.

ك  ـلها ِوْحـدات الُمـالَّ ك الِوْحـدات العقارية بن�شبة الم�شاحة التي ت�شكِّ ب - يكون �شداد ا�شتراك ُمـالَّ

من الم�شاحة الإجمالية لالأجزاء الم�شتَركة وطبيعة ا�شتخدام الِوحدة اأو بناًء على اأي معايير 

ر الرئي�شــي اأو الفرعي  اأخرى تن�س عليها لئحة اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة، كما يلتزم المطوِّ

بالن�شبة للِوْحـدات العقارية غير الَمـِبـْيـعة بدفع ح�شته من ال�شتراكات ال�شنوية. 

ـــع نظــام خا�س ل�شمــان امتثال الأع�شاء للتزامهم ب�شــداد ال�شــتراكات  ر و�شْ يجــوز للمطوِّ ج - 

دون  ك الذين ي�شــدِّ والوفــاء بالتزاماتهــم الأخــرى، بمــا فــي ذلــك اإجــراء خ�شومــات للُمـــالَّ

ا�شــتراكاتهم في موعــــد ا�شــتحقاقها اأو تنظيم جزاءات اإدارية ومالية على المالك المتاأخر 

عن �شداد ا�شتراكاته اأو غيرها من التزاماته المالية لمدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقها، 

بمعــدل ل يزيــد علــى )10%( �شــنويًا من هــذه ال�شــتراكات اأو اللتزامات المالية، �شــريطة 

اإخطاره بوجوب �شداد تلك ال�شتراكات اأو اللتزامات المالية المتاأخرة.

اإذا امتنع مالك الِوحدة عن �شــداد ح�شته من ال�شــتراكات ال�شــنوية اأو اأية التزامات مالية  د - 

اأخرى ُتـفَر�س عليه وفقًا لأحكام هذا الف�شل اأو لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة جاز اإلزامه 

بال�شداد طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )68( من هذا القانون. 

مادة )70 مكـرر�ً 5(: طلب �إعادة �لنظر في تقدير �ل�ضتر�كات

ـــن  ر اإعــادة النظر في تقدير ال�شــتراكات اإذا تبيَّ ك اأن تطلــب مــن المطوِّ اأ - يجــوز للجنــة الُمـــالَّ

ر بالتزاماته في اإدارة وت�شــغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شــتَركة اأو  لهــا عــدم وفاء المطوِّ

ر الَبـــتُّ في  دة. ويجب على المطوِّ ر وال�شــتراكات الم�شــدَّ وجــود تفــاوت بين التزامات المطوِّ

ـــبًا ت�شبيبًا كافيًا  ـــه مكتوبًا وم�شبَّ طلب اإعادة النظر في تقدير ال�شتراكات، ويكون قرار رْفـ�شِ
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وم�شفوعًا بكافة التفا�شيل والبيانات والوقائع التي اأدت اإلى رْفـ�س الطلب.

ر،  ـــن جهة م�شــتقلة، على نفقــة المطوِّ ك اأن تعيِّ ب - يجــوز للموؤ�ش�شــة بنــاًء على طلب لجنة الُمـــالَّ

ر ذلك.  لإعادة النظر في تقدير ال�شتراكات اإذا وجدت اأ�شبابًا مقنعة تبرِّ

مادة )70 مكرر�ً 6(: �إن�ضاء ح�ضاب لإيد�ع �ل�ضتر�كات

ر اإن�شــاء ح�شــاب اأو اأكثر لإيداع ال�شــتراكات والعوائد الناتجة عن ا�شــتغالل  اأ - يجب على المطوِّ

الأجزاء الم�شــتَركة اأو اأي موارد مالية من�شو�س عليها في لئحة اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة، 

وذلــك ل�شمــان ُحـــ�ْشن وا�شــتمرار اإدارة وت�شــغيل و�شيانة الأجزاء الم�شــتَركة وفقــًا للقواعد 

والأحكام التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 

ب - ل يجوز ال�شرف من ح�شــاب اإيداع ال�شــتراكات اإل لإدارة الأجزاء الم�شــتَركة، كما ل يجوز 

ر، ول يدخل الح�شــاب في ال�شمان  الحجــز علــى المبالــغ المودعة فيــه ل�شالح دائني المطــوِّ

ر اإل للوفــاء باللتزامــات المتعلقة  العــام للدائنيــن فــي حالة الحكم باإ�شــهار اإفال�ــس المطــوِّ

بالأجزاء الم�شتَركة.

ـق ح�شابات عن اإدارته لالأجزاء الم�شتَركة. ـن �شنويًا مدقِّ ر اأن يعيِّ على المطوِّ ج - 

ر ذ�ت �ل�ضلة باإد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة  مادة )70 مكـرر�ً 7(: �ضجالت �لمطوِّ

ر اأن مي�شك ال�شجالت املتعلقة باأعماله يف اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة وبطريقة  يجب على املطوِّ

تكفل بيان امل�شائل املالية لالإدارة، وما له من حقوق وما عليه من التزامات وبالأخ�س املرا�شالت مع 

ك، وبوال�س التاأمني، والعقود املربمة لإدارة الأجزاء امل�شرَتكة.   ك، والُمـالَّ جلنة الُمـالَّ

ر من �إد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة مادة )70 مكرر�ً 8(: �إعفاء �لمطوِّ

ك الِوْحـــدات  ك اأو ُمـــالَّ م اإليها من لجنة الُمـــالَّ ة، بناًء على طلب يقدَّ اأ - يجوز للمحكمة المخت�شَّ

الذيــن يملكــون ن�شــبة مــن الِوْحـــدات العقارية الم�شــتَركة التي ي�شــدر بتحديدهــا قرار من 

ر من اإدارة الأجزاء الم�شتَركة في الأحـوال الآتية: الموؤ�ش�شة، اأن تعفي المطوِّ

1- افتقاُره للكفاءة الالزمة اأو عْجـُزه عن اأداء مهامه وواجباته اأو عدم بذله للعناية الالزمة.

فات مخاِلـفة للقانون اأو لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة. 2-  القيام باأعمال اأو ت�شرُّ

3- الإهمال الج�شيم.

ر من اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة فــي غير الأحوال المن�شو�س عليها  ب - للمحكمــة اأن تعفي المطوِّ

ك الِوْحـدات الذين  م اإليها من ُمـالَّ في الفقرة )اأ( من هذه المادة، وذلك بناًء على طلب يقدَّ

يملكون ما ل يقل عن )75%( من الِوْحـدات العقارية الم�شتَركة.
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ر عن �إد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة ـي �لمطوِّ مادة )70 مكرر�ً 9(: تَنـحِّ

ر اأن يتنحى عن اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة ب�شرط اأن يح�شل على موافقة جلنة  يجوز للمطوِّ

ر خالل  ك على مدة اأقل. ويجب على املطوِّ ـَنـحي، ما مل توافق جلنة الُمـالَّ ك قبل �شنة من التَّ الُمـالَّ

ـ�س له باإدارة الأجزاء امل�شرَتكة توافق عليه  تلك املدة اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتعيني مرخَّ

ك وفقًا لأحكام هذا القانون. ك اأو اإن�شاء احتاد الُمـالَّ املوؤ�ش�شة وجلنة الُمـالَّ

ر،  املطوِّ نفقة  على  م�شتقلة،  ـن جهة  تعيِّ اأن  ك  الُمـالَّ بناًء على طلب جلنة  للموؤ�ش�شة  ويجوز 

ـرة على اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة واللتزامات الواجب على  لإعداد تقرير عن كافة الظروف املوؤثِّ

رها  ـي واحلقوق وامل�شتحقات الواجب حت�شيلها واأية م�شائل اأخرى تَقـدِّ ـَنـحِّ ر اأداوؤها قبل التَّ املطوِّ

املوؤ�ش�شة. 

مادة )70 مكرر�ً 10(: نقل �لُعـْهـدة 

اأو تعيني غريه موؤقتًا  اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة  ـيه عن  تَنـحِّ اأو  اإعفائه  ر عند  يجب على املطوِّ

اإليه الإدارة كافة  1( من هذا القانون، اأن ينقل اإىل َمـن توؤول  طبقًا لأحكام املادة )67 مكررًا 

واإ�شالحها  و�شيانتها  وت�شغيلها  امل�شرَتكة  الأجزاء  لإدارة  الالزمة  والعقود  وامل�شتندات  الوثائق 

واحل�شابات امل�شرفية وغري ذلك من �شئون اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة. 

مادة )70 مكرر�ً 11(: �إ�ضد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية 

ُيـ�شِدر جمل�س الإدارة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا الف�شل.

�ملادة �لر�بعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـٌلّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ

الموافـق: 2 نـوفمــبــــــر 2022م


