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)3البیان رقم (  

تأسیس إتحاد مالك الشققمالك یجب على   
 

 المقدمة  .1
مما ادى الى زیادة  المشتركة مثل المباني السكنیة لكیةالقوانین المتعلقة بالم دمجتم  ،2017 سنةل) 27( رقم القانونبموجب 

الشقق  في شراء  دعم االستثمارروري أن یتم من الضو أنھ المشترین والمستثمرین. ھذه المشاریع من قبل الطلب على 
 الشقق  .ةوقیممن جودة المشروع مستوى عاٍل على یتم الحفاظ  أن، بمستمرةالصیانة المن خالل عملیة 

 
 إتحاد المالكالشقق ھم أعضاء في  مالك  .2

ً  إتحاد المالك تأسیسیتم  2017) لسنة 27رقم (بموجب القانون  من قبل لعقاریة للوحدة اتسجیل أول عملیة بیع عند  تلقائیا
كل یعتبر و الشقق. مالك ویقوم بتمثیل  قانوني ككیان  جھاز المساحة والتسجیل العقاريقبل  الملكیة منوثیقة المطور في 

ً تلقائی إتحاد المالكمشتٍر للشقة عضو في   .االنسحاب من ھذا االلتزام یس بإمكانھمل وا
 

ً اتحادات المالك  كل لى ھذا النظام الرئیسي عنطبق مالك ویال اتتحادإل رئیسينظام  يتنظیم العقارال أعدت مؤسسة  تلقائیا
 .اترسوم الخدم تحصیلمیزانیة وال إعدادین مجلس إدارة والجتماعات وإدارتھا وتعیل لدعوةوفر عملیة واضحة لیو
 

 اتالشقق دفع رسوم الخدم الكیجب على جمیع م .3
تغطي رسوم بحیث ف صیانة المبنى. المساھمة في تكالیالمالك  ، یجب علىات الصادرة لھبموجب القانون والقرار

 مسؤولیة كل مالك. الصیانة داخل الشقق وتعتبر المشتركة.  تصلیح األجزاءات العادیة مثل التنظیف والنفق اتالخدم
 :مفوض بعمل التالي الكالم إتحاد

 
 سنویةال الخدماترسوم  تحدید •
 كل مالكلفاتورة إصدار  •
 تأخرین في الدفعالم المالك علىإضافیة فرض رسوم  •
 عن طریق محكمة التنفیذ رسوم المتأخراتالمبالغ غیر المدفوعة وب طالبةمال •

 
 تسلیم إدارة المبنى إلتحاد المالكیجب على المطورین  .4

 اتالخدمتحصیل رسوم خالل ھذه الفترة لمطور وبإمكان ا، لمدة سنتین تھأو صیانإدارة المشروع یسمح القانون للمطور ب
 إلتحاد المالك في أول إجتماع للجمعیة العمومیة. اإلدارةعلى المطور تسلیم  جبیلكن داریة. واإلرسوم الو

 :لمالك اآلتيیجوز ل
 
 أمینوسر رئیس وأمین  من بینھم أعضاء 9-3من إدارة إلدارتھ مجلس إتحاد المالك بأنفسھم أو تعیین إدارة  •

 ؛اإلدارةلمجلس تفویض اإلدارة الیومیة ویتم الصندوق . 
 ؛نیسنت مدةإلدارة األنشطة الیومیة لمن قبل مؤسسة التنظیم العقاري  مرخص إتحاد مالكتعیین مدیر  •
 إلتحاد المالك.كمدیر إعادة تعیین المطور  •

 
 اإلدارة مسؤولیةالمالك  توليعدم  .5

في  ق، للمطور الحیخفقون في تولي مسؤولیة اإلدارةالك الملكن والقانون بحسب  التسلیمعندما یقوم المطور بإجراءات 
. اإلدارة، لم یقم المالك بدورھم في عمل كل الالزم بأنھ على الرغم منیوضح فیھ  لمؤسسة التنظیم العقاريإشعار  إرسال

 .العیوب)بإصالح (باستثناء المسؤولیة المستمرة ى قد انتھبإدارة المشروع المطور  أن التزامب المؤسسةتقبل وعندئذ س
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لحفاظ على ل، تأسیس إتحاد المالكودعم  لمطوراالجتماعات التي دعا إلیھا ا حضورمؤسسة التنظیم العقاري المالك تدعو 
ھذه ب یجب علیھم اإللتزام آلخرینلاتخاذ القرارات یتركون مسؤولیة الذین  حیث أن المالكجیدة. المبنى ومرافقھ في حالة 

 .بشكل صحیح تعقد ات التيجتماعاال ھذه فيلقرارات التي اتخذت ا
 

 عدم تولي اإلدارةعواقب  .6
 :لعواقب وخیمة ھمسیعرضمسؤولیة اإلدارة  الكالمولي ت عدم

 
ن من قِبل  لمبنىإذا لم یكن اى: المبنىعلى تأمین العدم  • ، فمن المحتمل أن مثالً حریق وُدمر بسبب  إتحاد المالكمؤمَّ

 .استثماراتھم المالك یفقد
 يزائر أو أالمالك أو لالمبنى الذي تم صیانتھ بشكل سيء یزید من خطر الوفاة أو اإلصابة ل: اإلصابات الشخصیة •

 بحسب قراربشكل مشترك دعوى قضائیة عن األضرار رفع  عندسیكون المالك مسؤولین و فرد من المجتمع
 .المحكمة

 غیر جذاب للمشترین والمستأجرین وقد یعاني سیصبح المبنى الذي تم صیانتھ بشكل سيء :جودة المبنى إنخفاض •
 .اً قد یكون االنخفاض كبیرركود السوق . في أوقات تھقیم المالك من انخفاض في

 مالكمبنى لضمان االنسجام بین القواعد للسیحدد  بشكل صحیحإتحاد المالك الذي تم تأسیسھ  :احتمالیة النزاع زیادة •
 .وسیُفقد االنسجام ولحلإیجاد دون النزاعات  تنشأوبدون ذلك قد 

 
 الموارد .7

 :إتحاد المالكوإدارة  تأسیسعلى  المالكلمساعدة  الالزمة الموارد مؤسسة التنظیم العقاري وفرت
 

   oa@rera.gov.bh عن إتحادات المالك:ستفسارات لال •
   6777 1756 (973+): ستفسارات الھاتفیةلال •
    www.rera.gov.bh إرشادي إلتحاد المالك والملكیة المشتركة:ل دلی •

 
بشأن ھذا البیان أو أي أمور أخرى متعلقة بإتحادات المالك، یرجى التواصل على البرید اإللكتروني اآلتي: ألیة استفسارات   

ra.gov.bhoa@re 
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