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موؤ�ش�شة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)2(�ل�شنة�2022

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)1(�ل�شنة�2020

بتنظيم�اأحكام�احتادات�املالك�يف�العقارات�امل�شرتكة

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

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

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2020 بتنظيم اأحكام احتادات املالك يف العقارات امل�شرتكة،

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

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

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ت�شتبدل بن�شو�ض املواد )36( و )50( الفقرة الثانية و)55( و)63( من القرار رقم )1( 

ل�شنة 2020 بتنظيم اأحكام احتادات املالك يف العقارات امل�شرتكة، الن�شو�ض الآتية:

مادة�)36(:

انتخاب�مجل�س�اإدارة�الإتحاد

يف حالة ما اإذا كان عدد الوحدات بالعقار امل�شرتك اأكرث من ت�شع وحدات ينتخب اأع�شاء 

ع�شو  لكل  ويكون  ال�شنوي،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  الحتاد  لإدارة  جمل�شًا  ك  املاُلَّ احتاد 

على حد  الأ�شا�شي  النظام  ين�ض  ما مل  له،  وحدة مملوكة  كل  النتخابات عن  واحد يف  �شوت 

اأق�شى من الأ�شوات لكل ع�شو، على األ يقل عدد اأع�شاء جمل�ض اإدارة الحتاد عن ثالثة اأع�شاء 

ول يزيد على ت�شعة اأع�شاء.

ويجوز للجمعية العمومية اختيار ثالثة اأع�شاء احتياطيني ل�شتكمال املنا�شب ال�شاغرة يف 

ها لأيِّ �شبب كان. جمل�ض الإدارة عند ُخُلوِّ

اأع�شاء  ك  املاُلَّ يكون  اأقل،  اأو  ت�شعًا  امل�شرتك  بالعقار  الِوْحدات  عدد  كان  اإذا  ما  حالة  ويف 

مبجل�ض اإدارة الحتاد تلقائيًا دون احلاجة اإىل اإجراء انتخابات.

اأما بالن�شبة لحتاد املالك الرئي�شي اأو املركزي في�شرتط األ يقل عدد اأع�شاء جمل�ض اإدارة 

الحتاد عن خم�شة اأع�شاء يف احتاد املالك الرئي�شي و�شبعة اأع�شاء يف احتاد املالك املركزي ول 

يزيد على ت�شعة اأع�شاء يف اأي منهما، وذلك كله ما مل ين�ض النظام الأ�شا�شي على خالف ذلك.
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مادة�)50(�الفقرة�الثانية:

ول يجوز انتخاب اأي ع�شو كاأمني خزينة لفرتتني متتاليتني، ويجوز اأن ي�شغل ع�شو واحد من 

اأع�شاء جمل�ض اإدارة الحتاد اأكرث من من�شب، وذلك مبوافقة اأغلبية جمل�ض الإدارة.

مادة�)55(:

الح�شور

روؤ�شاء جمال�ض  اأو الحتاد املركزي من  الرئي�شي  العمومية لالحتاد  يكون ح�شور اجلمعية 

انتخاب جمال�ض  الأع�شاء يف حالة عدم  الذين اعتمدهم  املمثلني  اأو  الفرعية  احتادات املالك 

اإدارات لتلك الحتادات، اإ�شافًة اإىل مالك الوحدات الرئي�شية اأو املركزية بح�شب الأحوال.

 ويجوز لحتاد املالك طلب ح�شور مراقب حمايد يف اجتماعات اجلمعية العمومية.

مادة�)63(:

القرار�العادي

يكون الت�شويت على القرارات العادية باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين وفقًا لن�ض املادة )59( 

النظام  اأو  القرار  هذا  يف  ذلك  خالف  على  ين�ض  مل  ما  عادي  بقرار  وذلك  القرار،  هذا  من 

الأ�شا�شي اأو النظام الرئي�شي. 

ويكون  ِوْحدٍة �شوت واحد  لكل مالِك  يكون  الأيدي، بحيث  برْفع  الت�شويت  يكون  اأْن  ويجوز 

الت�شويت ِوْفقًا لن�شبة ال�شوت اأو وزنه النتخابي والذي ُيحت�شب على النحو الآتي:

1-  بالن�شــبة لقطــع الأرا�شــي التــي لم يتم تطويرها وبالن�شــبة لل�شــقق والطبقات ُيحت�شــب وزن 

ال�شوت النتخابي بح�شب م�شاحة الأر�ض اأو ال�شقة اأو الطبقة الثابتة بوثيقة الملكية من�شوبة 

اإلى اإجمالي م�شاحة الوحدات العقارية بالعقار الم�شترك ذات ال�شلة بعملية الت�شويت.

- بالن�شبة لقطع الأرا�شي التي تم تطويرها وتم تو�شيل خدمات الكهرباء والماء اإليها ُيحت�شب  2

وزن ال�شوت بح�شب م�شاحة الأر�ض الثابتة بوثيقة الملكية م�شافًا اإليها م�شاحة البناء طبقًا 

للحــد الأق�شــى لم�شــاحة البناء الم�شــموح به قانونًا من�شــوبة اإلى اإجمالي م�شــاحة الوحدات 

العقارية بالعقار الم�شترك ذات ال�شلة بعملية الت�شويت. 

ويجوز اأن يحدد النظام الأ�شا�شي ن�شب اأ�شوات مت�شاوية يف اأي من احلالتني الآتيتني: 

     1- رغبة المالك في الت�شويت بالت�شاوي. 

     2- لتحقيق الإدارة المثلى للعقار الم�شترك، في حال كون الت�شويت بالت�شاوي اإيجابي للمالك. 

كما يجوز اأن يت�شمن النظام الأ�شا�شي اآلية اأخرى حل�شاب ن�شبة ال�شوت اأو وزنه النتخابي 

بخالف ما ُذكر بالفقرة الثانية من هذا املادة.
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املادة�الثانية

الواردة  لالآلية  وفقًا  القرار،  هذا  نفاذ  تعقب  التي  الحتادات  اإدارة  جمل�ض  انتخاب  يكون 

بالفقرة الثانية من املادة )63( امل�شار اإليها، ويجوز للجمعية العمومية لالحتاد الن�ض على اآلية 

اأخرى يف النظام الأ�شا�شي تطبق يف النتخابات الالحقة. 

املادة�الثالثة

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

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�اإدارة�موؤ�ش�شة�التنظيم�العقاري

���������������������������������������������شلمان�بن�عبداهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رم�شان 1443هـ

المـــــــوافــــق: 27 اأبـــريــل 2022م


