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كة العقارات إدارة  تنظ�مقرار جد�د ل  المش�ت

 

 المقدمة  .1
 

ف النفاذ   2018 لسنة 7رقم القرار  دخل ي سبتم�ب   ح�ي
ي أو  عمل ل ا� ، ح�ث وفر إطار  2018�ف

كة، سواء كانت مبايف العقارات المش�ت
ونت�جة لذلك، تم اآلن  . 2017 لسنة  27  رقم المقدمة بموجب القانون المبسطةستخدام إجراءات التأس�س إل فلل ، وذلك 

كة من قبل مؤسسة التنظ�م العقاري ةشهاد 130إصدار أ��� من   .للعقارات المش�ت

كةمنذ ذلك الوقت ، كان هناك اهتمام كب�ي بوجود إطار إداري  ي   للعقارات المش�ت
ي تعمل �ف ا ، ال س�ما تلك اليت األ��� تعق�د�

كة ذات مست��ات اإلدارة المتعددة  ي تتم   العقاراتح�ث يوجد ع� سب�ل المثال العد�د من (العقارات المش�ت كة اليت المش�ت
ا بواسطة   ].  الرئ��ي ك المال اتحاد إدارتها جم�ع�

ا   صدرت مؤسسة التنظ�م العقاريونت�جة لذلك ، أ ا جد�د� ف إجراءات اإلدارة  قرار� كة متعددة  �جمع بني للعقارات المش�ت
ا المست��ات  ي التكون ضمن عقارات ذات مست��ات إدارة متعددةوأ�ض� كة البس�طة اليت القرار رقم  اآلن ينظم . العقارات المش�ت

كة.   2020 لسنة 1 كة، إدارة جميع العقارات المش�ت ي العقارات المش�ت
 بتنظ�م أحكام اتحادات المالك �ف

ي  ح�ث  ، 2018لسنة    7  رقم القرار الذي أل�ف القرار وهو  
ي الج��دة الرسم�ة �ف

ە �ف ي به  العمل  و�دأ   2020 مايو   7تم ��ش
  8�ف

 . 2020مايو 

  الب�ان هذا  يوفر 
�
ا لل مرجعا ي تؤثر ع� ��ع� ات الرئ�س�ة اليت ي التكون ضمن مشار�ــــع ذات مست��ات تغي�ي كة اليت العقارات المش�ت

ات ال كما سيوضح ب�اٌن آخر . إدارة متعددة ي تكون  ا تغي�ي كة ذات مست��ات اإلدارة المتعددة واليت ي تطرأ ع� العقارات المش�ت ليت
 .أ��� تعق�دا� 

 

ي تؤثر ع�  .2
ات الىت ي التكون ضمن مشار�ــــع ذات مست��ات إدارة متعددة التغي�ي

كة البس�طة والىت  العقارات المش�ت

ات التال�ة ع� الفلل المستقلةتم إجراء التغي ) �ي ي
كة (المبايف  :وع� العقارات المش�ت

كة  السابقحل محل النظام األسا�ي  � والذي. موقع المؤسسةع�  نموذج جد�د للنظام األسا�ي ��ش  تم   • للعقارات المش�ت
 . القائمة والمستقبل�ة

ة اإلخطار الخاصة بالجمع�ات العموم�ة السن��ة من  •  إ�  21تم تخف�ض ف�ت
�
  14يوما

�
 .يوما

 .أشهر 3  بعد  البيع األول ، ول�سعقد شهرا من �سج�ل   12الجمع�ة العموم�ة األو� بعد   الدعوة لعقد �جب   •
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ي  •
 .امت�ازات خاصة للمطور�منح القرار  إذا كان التص��ت هناك قيود جد�دة ع� حق المطور �ف

ف  • ي الجمع�ة العموم�ة األو� وال �ستمر لمدة عامني
ة إدارة المطور �ف  .تنت�ي ف�ت

حة بدً� من االجتماع الفع�ي  لمجلس اإلدارة �مكن  •  .اتخاذ القرارات من خالل تعم�م القرارات المق�ت

 .٪10المتأخرة بنسبة  المدفوعاتع�  المفروضالمبلغ  تحد�د تم   •

ان�ة طوارئ  • ف ان�ة المعتمدة دون موافقة الجمع�ة العموم�ة10�مكن للمجلس أن �فرض م�ي ف  .٪ من الم�ي

ف بالسداد   وماتخص  نظام المالكاتحادات �مكن أن تضع  • مني ف ي الوقت المحددللمالك المل�ت
 .�ف

 .ل�ةقواعد التشغ�الو   النظام الرئ��ي توجد سلطة أوضح لفرض عق��ات إدار�ة ومال�ة ع� األعضاء الذين �خالفون  •

ي �دعو النعقادها  • ف حضور مراقب محا�د للجمع�ات العموم�ة الغ�ي عاد�ة اليت  .% من الوحدات25يتعني

ف أ��ب ع� �شاط  • ي تف�د ل�ل عمل�ة بيع ،    إبراء ذمة مال�ةالمالك ب�صدار شهادة   اتحاداتهناك ترك�ي أن البائع قد دفع  ب واليت
ا�اتجميع   .والرسوم اإلش�ت

ف الخ� • ات متتال�ة وع� أعضاء مجلس اإلدارة الذين �شغلون عدة  ل �شغل المنصب نة الذي �هناك حظر جد�د ع� أمني ف�ت
ي ن

 .فس الوقتمكاتب �ف

 .صوت رئ�س مجلس اإلدارةيرجح  •

ط أن �كون مدير  حذف  • تم . من الممكن اآلن  اتحاد �ش ف ي الجمع�ة   التحاداتالمالك مستقً� عن المطور والمال�ني
المالك �ف

ف المطور كمدير  العموم�ة �طة أن �حمل المطور ترخ�ص التحاد تعيني  .مؤسسة التنظ�م العقاري من قبل  المالك ، �ش

 

ي  ةما اإلجراء المطل��. 3
 ؟اتحادات المالك الخاصة بكم�ف

 .  ، فلد�ك اآلن نظام أسا�ي جد�د 2018لسنة   7رقم  بموجب القرار اتحاد المالك الخاص بك فعال  إذا كان

ف  ي الجمع�ة العموم�ة القادمة ومراجعتهع� األعضاء  تعم�م النظام  يتعني
 .�ف

ا لمتطلبات القرار الجد�د القادمةة موم�اإلدارة والجمع�ة العاعات مجلس �جب أن تعقد اجتم   .وفق�

، ف�مكنك اآلن عقد اجتماع بموجب متطلبات  2018لسنة  7رقم حيت اآلن بموجب القرار �كن اتحاد المالك فعاً� إذا لم 
 .  2020لسنة 1رقم  القرار  و�جراءات
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