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)1رقم ( البیان  

إتحادات المالك اإلجراءات الجدیدة بشأن تأسیس  

 المقدمة

 المتعلقة بتأسیس اإلجراءات السابقة يقطاع العقارال بشأن تنظیم 2017لسنة ) 27( قانون رقمألغى ال
لتوقیع ، لالكبقة عقد اجتماع ألغلبیة المالسا جراءات. تضمنت اإللألجزاء المشتركةمالك الإتحادات 

.اتالبلدی لدى شؤونتسجیلھ  واإلتحاد تأسیس  وثیقةعلى   

إلجراءات الجدیدةا  

ً تلقائی إتحاد المالك تأسیسیتم  بموجب القانون الجدید، تسجیل الو بجھاز المساحةالتسجیل  عند قیام قسم ا
 وجود اسم المشتري على  جردبم أ)-62العقاریة (أنظر المادة  أول عملیة بیع للوحدةبتسجیل  لعقاريا

  إتحاد المالك ككیان قانوني بموجب القانون. یؤسس  الملكیةوثیقة 

 عملیة تفعیل إتحادات المالك الجدیدة

 جزاءالمالك واأل إتحاداتم یظتن بشأن 2018نة لس )7( القرار رقم يتنظیم العقارال مؤسسةأصدرت 
تم إنشاء النظام القرار  وبموجب ھذا. 2018سبتمبر  26 بتاریخ حیز النفاذ  القراربدأ  المشتركة. 

ً المشتركة تلقائی المباني والبیوت ذات الملكیةعلى یتم تطبیقھ   الذي الرئیسي القرار والنظام  یتوفر .ا
 .اإللكتروني على موقع المؤسسة لرئیسيا

ویلزم لتفعیل  . األولجتماع عقد اال عن طریقتفعیل إتحاد المالك مطور ال ، بإمكانالقرارھذا بموجب 
ذ التخا ھاممال تفویضباالضافة إلى ، اإلتحاد إدارةلمجلس  الكم 9-3تعیین اتحاد المالك القیام بالتالي 

 ؛اإلتحاد القرارات وتمثیل

في السجل  المؤسسةجیلھا من قبل لملكیة المشتركة بحیث یمكن تسالنظام الرئیسي لالموافقة على  •
 .)اإلتحاد دارةإمجلس ل مھمةكة (أو تفویض الالمشتر ملكیةالخاص لل

شھادة تحدد  المؤسسة ، ستصدروتعیین أعضاء مجلس اإلدارة األول االجتماع بعقد عند إعالم المؤسسة
 سلطةو تأسیس إتحاد المالكا على وجود وفیً كا الً یعد ھذا دلیو . أعضاء مجلس اإلدارة أسماءفیھا 

 الك.الملتمثیل  عضاءاأل

 المؤسسة األتي:الموقّعة من قبل  اإلتحاد إدارةمجلس  الصادرة من قبل المؤسسة ألعضاء شھادةستحدد ال

 ؛قبل المؤسسة الصادر من خاصورقم التسجیل ال إلتحاداسم ا •
 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة؛ •
 ؛صندوقوأمین ال سكرتیر وأمین السرالرئیس والبمن فیھم  عضاءوظائف األ •
 ذلك). إتحاد المالك(إذا طلب  إتحاد المالكالمعین من قبل  إتحاد المالكاسم مدیر  •
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 صالحیة الشھادة لدى الجھات الرسمیة في البحرین

جھاز الو مثل ھیئة الكھرباء والماءوالخدمات كومیة الح جھاتواللبنوك من قبل ا الشھادة سیتم قبول
. لن یكون من المالك إتحادتأسیس وعمل على إثبات ، كسوق العملالمركزي للمعلومات وھیئة تنظیم 

ات.البلدیمن شؤون الحصول على شھادة  الزمال  

ضاء مجلس اإلدارة (انظر المتعلقة بالحسابات المصرفیة توقیع ثالثة من أع إتحاد المالك مھامتتطلب س
 كشف إصداركأخرى، مھام القیام بسر مجلس اإلدارة مین أل). یجوز 7 رقم القرار في 66رقم المادة 
)7، القرار  42(انظر المادة  أبراء الذمة أو شھادة  اترسوم الخدمل حساب  

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

oa@rera.gov.bh  
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