
 

 

2020مايو  10                                     7الب�ان رقم   

 

كة ذات مست��ات  االدارة المتعددة  قرار جد�د لتنظ�م  العقارات المش�ت

 

 المقدمة  .1
 

ي سبتم�ب   2018لسنة  7دخل القرار رقم 
ف النفاذ �ف ا  2018ح�ي كة  �سمح  ، والذي وفر إطار� ي ذات األجزاء المش�ت

للمبايف
 . 2017لسنة  27الستخدام اإلجراءات المبسطة المقدمة بموجب القانون رقم 

ي تكون عبارة عن كة المعقدة ، خاصة تلك اليت  : منذ ذلك الوقت ، كان هناك اهتمام كب�ي بوجود إطار إلدارة العقارات المش�ت

كة المتعددة المست��ات•  ح�ث يوجد ع� سب�ل المثال  [2017لسنة   27رقم القانون  من  و -62حسب   العقارات المش�ت
ي تتم إدارتها من خالل مظلة اتحادات المالك الرئ�س�ة كة اليت  ]العد�د من العقارات المش�ت

ي تفرض [نظام اإلدارة الخاص•  ف المطور ومزود الخدمات واليت م بني كة بالعقد الم�ب م العقارات المش�ت ف ف ان تل�ت امات  يتعني ف ال�ت
 ]. اضاف�ة ع� اتحاد المالك

كة مؤسسة التنظ�م العقاريونت�جة لذلك ، أصدرت  ف إجراءات إدارة العقارات المش�ت ا �جمع بني ا جد�د� ذات المست��ات  قرار�
ي ال تقع ضمن المشار�ــــع المتعددة المست��ات كة البس�طة اليت ا العقارات المش�ت   وهو  . المتعدة ونظام االدارة الخاص وأ�ض�

ي    2020لسنة  1صدر القرار رقم . 2018لسنة  7رقم محل القرار القرار الذي �حل االن 
بتنظ�م أحكام اتحادات المالك �ف

ي 
ي الج��دة الرسم�ة �ف

كة �ف ي  2020مايو   7العقارات المش�ت
 . 2020مايو   8و�دأ العمل به �ف

ي تؤثر ع�  ات الرئ�س�ة اليت ا للتغي�ي  ��ع�
�
كة المتعددة المست��ات ذات الطب�عة  يوفر هذا الب�ان مرجعا ادارة العقارات المش�ت

 .  نظام االدارة الخاص المعقدة و

 

كة ذات مست��ات اإلدارة المتعددة  .2 ي تؤثر ع� العقارات المش�ت
ات الىت  التغي�ي

قرة (و) تتناول الف، و أحكام مختلفة تتعلق ب��شاء اتحادات المالك  2017لسنة   27من القانون رقم   62تتضمن المادة  
كة ذات مست��ات اإلدارة المتعددة"، و�ي "مسألة إ�شاء اتحادات المالك الرئ�س�ة والمرك��ة ألنها تخلق   العقارات المش�ت

ى ي المشار�ــــع ال��ب
 . عدة مست��ات من اإلدارة �ف

كة الرئ�س�ة والمرك��ة المستقبل�ة أن �س�ي التط��ر بط��قة تنا زل�ة (من األع� مستوى  من المتوقع بالنسبة للعقارات المش�ت
ك الرئ��ي . إ� األديف مستوى) ك المركزي أو العقار المش�ت ئ إما العقار المش�ت ثم ستض�ف  .  أي أن الخطة األو� ستن�ش

كة الفرع�ة  العقارات المش�ت
�
 .المراحل الالحقة من التط��ر تدر�ج�ا

 

http://www.rera.gov.bh/


ي تحتوي ع� عدد من ا ى اليت كةال��ب ف من اإلدارة قد �كون لمشار�ــــع العقارات المش�ت العقارات (تحادات المالك، مست��ني
كة الرئ�س�ة ا ، ثالثة مست��ات من اإلدارة) المش�ت ي الحالة النادرة ح�ث �كون مطل���

توضح الرسوم الب�ان�ة التال�ة ه�كل  . أو �ف
 : لمراحل التط��ر المحتملة

 
ي 

ي  : 1الرسم الب�اين
 اتحادات مالك فرع�ة 4مع   اتحاد المالك الرئ��ي مست��ان لإلدارة �ف

 

 

 

 

 

 

ي �حتوي ع� أر�عة أعضاء ، جم�عهم اتحادات مالك فرع�ة  اتحاد المالك الرئ�سيي
 

ي 
ي اتحاد المالك الرئ��ي  نمست��ا : 2الرسم الب�اين

 ومالك وحدة.  اتحادات مالك فرع�ة 3مع  لإلدارة �ف

 : ي مل��ة فرد�ة مثل تملك مركز �سوق أو فندق ، �كون اله�كل ع� النحو التا�ي
 عندما يتم االحتفاظ بالوحدة الرئ�س�ة �ف

 

 

 

 

 

 

 

ي حال باع المطور  
ي الفندق  من المطور، �ف . قد �كون المطور أو مش�ت ي اتحاد المالك الرئ��ي

مالك الوحدة �كون عضوا� �ف
 الفندق. 

ي 
ي اتحاد المالك ال 3   : 3الرسم الب�اين

 . مركزيمست��ات لإلدارة �ف
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ي هذا الرسم، �ضم اتحاد المالك المركزي عض��ن ، وكالهما اتحاد مالك رئ��ي . 
 �ف

ة ، فقد�سمح  كة ال�ب�ي ي ه�كلة العقارات المش�ت
ا لوجود العد�د من االختالفات �ف ات التال�ة: إدرا�� ا بالتغ�ي  القرار أ�ض�

 

ي 
 المشار�ــــع ذات الطب�عة المعقدة   : 4الرسم الب�اين

 

 
ي بدا�ة  

ي وتبدأ بأعمال التقس�م �ف
كة ذات مست��ات اإلدارة المتعددة إطارها القانويف ض أن �شكل العقارات المش�ت من المف�ت

وع التط��ري ، وذلك ألن هناك صع��ات قانون�ة وعمل�ة إذا  حاول المطور الق�ام بذلك بعد بيع بعض الوحدات ضمن  الم�ش
�ن ، و�التا�ي يؤثر ذلك ع� مرونة التنف�ذ. مشار�ــــع التط��ر الفرع�ة  .سيتطلب من المطور الحصول ع� موافقة المش�ت

 
ي المستوى األع� 

ي تكون الوحدات �ف العقارات (أو المستوى األديف ) الرئ��ي أو المركزي(للمشار�ــــع التط����ة الحال�ة اليت
كة الفرع�ة ي نها�ة المطاف،  أن تتقدم بطلب لالنتقال أو   مباعة)المش�ت

ك سيتم إ�شاؤە �ف بقصد واضح بأن العقار المش�ت
ي عقد البيع التح��ل بموجب القرار الجد�د ، مع تطب

 .يق المنهج�ات المعتمدة المنصوص عليها �ف
 

 

كة ذات مست��ات اإلدارة المتعددة الجد�دة  .3  العقارات المش�ت

كة الرئ�س�ة3.1   خطة إ�شاء العقارات المش�ت

ك رئ��ي يتكون من   ح ا�شاء عقار مش�ت ي رقم    4إذا كان المطور �ق�ت
ي الرسم الب�ايف

ف �ف ، �جب إعداد مخطط    2أعضاء كما هو مبني
كة الرئ�س�ة قد تكون الوحدات الرئ�س�ة مخصصة لم��د من  . موقع العقار لتحد�د الوحدات الرئ�س�ة األر�عة واألجزاء المش�ت

ي الف�ال
ك �ف ك للمبيف أو عقار مش�ت ك عقا. التط��ر ، مثل بناء عقار مش�ت  إذا كان من س�كون العقار المش�ت

�
 رئ�س�ا

�
كا را� مش�ت

ي من اإلدارة
ك فر�ي إل�شاء المستوى الثايف ض أن يتم تقس�م وحدة رئ�س�ة واحدة ع� األقل من قبل عقار مش�ت سيتم  . المف�ت

كة   ك رئ��ي وأن األجزاء المش�ت ك هو عقار مش�ت ي مخطط موقع العقار بأن العقار المش�ت
ە  (وضع عالمة واضحة �ف ف الط��ق والمت�ف

كة رئ�س�ة و ال تعد أصوال تمل�ها الدولة) ما إ� ذلكو   .�ي أجزاء مش�ت



كة الرئ�س�ة. أ  النظام األسا�ي للعقارات المش�ت

ك الرئ��ي  ا إعداد نظام أسا�ي للعقار المش�ت وع التط��ري بأ�مله وأن تتناول ما ��ي . �جب أ�ض�  :�مكن أن تحدد مظهرا� للم�ش

وع مع تط��ر كل وحدة من الوحدات الرئ�س�ة األر�ــعوصف لس�ي   -مراحل التط��ر   •  .الم�ش

ك لمبيف فر�ي أو  عادًة ما تكون الوحدات الرئ�س�ة مخصصة لم��د من التط��ر ، مثل التقس�م الفر�ي بواسطة عقار مش�ت
ك ف�ال ي اتحاد المالك الرئ��ي . عقار مش�ت

ي هذە الحالة س�كون اتحاد المالك الفر�ي عضوا� �ف
المثال ، قد تكون   ع� سب�ل.  �ف

 : الوحدات الرئ�س�ة األر�عة مخصصة لما ��ي 

ي رقم 1الجدول 
ي الرسم الب�ايف

كة الرئ�س�ة �ف  2: نموذج له�كلة العقارات المش�ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمعمار�ة.  المظاهر الطب�ع�ة• 

كة الرئ�س�ة•  ي األجزاء المش�ت
فيه�ة �ف  .استخدام المرافق ال�ت

ا للموافقة الممنوحة من قبل   -الرئ�س�ة قيود ع� استخدام كل من الوحدات •  وهذا �ق�د استخدام كل وحدة رئ�س�ة وفق�
ي 
 .هيئة التخط�ط والتط��ر العمرايف

ات ع� مبيف  -رموز البناء  •  ف وأي مالك �قوم ببناء أو إجراء تغي�ي  . الغرض من ذلك هو إلزام المطور�ن الفرعيني

ي مواجه -مدونات السلوك • 
�نإنفاذ قواعد التشغ�ل �ف  ة المش�ت

كة - استحقاقات الوحدة •  ي ص�انة األجزاء المش�ت
ي تحدد التص��ت والمساهمات �ف  .اليت

ي الجزء  
ك فر�ي �جب أن يتضمن �ف ]  RERAانظر نماذج االستمارات ع� موقع [ 4الحظ أن النظام الرئ��ي ألي عقار مش�ت

ي 
امات اتحادات المالك الفر�ي كنت�جة لعض��تها �ف ف ا لحقوق وال�ت سيتم توف�ي الم��د من  .  اتحاد المالك الرئ��ي وصف�

كة المعقدة ي مجلد التوجيهات المعد من قبل مؤسسة التنظ�م العقاري حول العقارات المش�ت
ا �ف  .التفاص�ل ق��ب�

 

 

 

 ,المرحلة األولى
الوحدة الرئیسیة  
 األولى

  – مركز للتسوق، مالك وحدة  
   -ملكیة فردیة

 .یحتفظ بھا المطور الرئیسي

الثانیةالمرحلة  , 
 الوحدة الرئیسیة الثانیة

طابق 20مبني مكون من  والذي یتولى تطویرھا. سیتم    1تم بیعھا  لمطور فرعي   
 بیع الوحدات للمشترین

 ,المرحلة الثالثة
 الوحدة الرئیسیة الثالثة

طابق 15مبني مكون من  والذي یتولى تطویرھا. سیتم     2تم بیعھا لمطور فرعي 
 بیع الوحدات للمشترین

 ,المرحلة الرابعة
الوحدة الرئیسیة  
 الرابعة

تم تطویرھا من قبل المطور الرئیسي وتباع الفلل   تطویر الفلل 
 للمشترین 

األجزاء المشتركة  
 الرئیسیة 

 طریق الوصول؛ •
-المساحات الخضراء  •
 ناطق المتنزھات والمرافق  م

 .مواقف الزوار •
سیتم إنشاؤھا خالل المرحلة  

 .األولى

استخدامھا من قبل جمیع أعضاء اتحاد المالك یمكن 
الرئیسي. لمالكي الوحدات في االتحادات الفرعیة أیًضا 

 استخدام األجزاء المشتركة. 



 النظام األسا�ي التحاد المالك الرئ��ي . ب

 ، والذي ينظم مه
�
ك الرئ��ي أ�ضا ام وواجبات اتحادات المالك الرئ�س�ة وعقد سيتم إعداد النظام األسا�ي للعقار المش�ت

ي  .  اجتماعات اتحاد المالك الرئ��ي واجتماعات مجلس إدارتها
ي الرسم الب�ايف

، �ضم اتحاد المالك الرئ��ي   1والجدول   2�ف
نشور للمطور استخدام النظام األسا�ي المات. �حدد النظام األسا�ي إجراءات عقد االجتماعات واتخاذ القرار . أر�عة أعضاء

ف   RERAع� موقع  وع تط��ري معني  . كنقطة انطالق ، ول�ن من الممكن تعد�له ليتناسب مع احت�اجات م�ش

ض ثالثة مست��ات من اإلدارة ، تطرأ تعق�دات إضاف�ة و�جب ع� المطور�ن مراجعة  ي تف�ت ة اليت ي المشار�ــــع التط����ة ال�ب�ي
�ف

 .RERAخططهم مع 

 

كة القائمة . 4  العقارات المش�ت

) أو الع ك الفر�ي (مبيف ي العقار المش�ت
ك �شأت بعض اتحادات المالك الفرع�ة القائمة من خالل بيع الوحدات �ف قار المش�ت

ا ض ذلك ، ف�مكن أن يتم التقدم بطلب إلنتقال  . (ف�ال) دون إ�شاء اتحاد المالك الرئ��ي رسم�� إذا كانت عقود البيع تف�ت
وع التط��ري إ� اتحاد مالك فعال بموجب القرار  . الم�ش

ف اتباع اإلجراءات الالزمة لعقد اجتماع للموافقة ع� المسودات  :التال�ة �جب ع� المطور والمال�ني

كة الرئ�س�ة ؛•   مخطط موقع العقار الذي �حدد الوحدات الرئ�س�ة واألجزاء المش�ت

ك الرئ��ي ؛ و•   النظام الرئ��ي للعقار المش�ت

ك الرئ��ي •   . النظام األسا�ي للعقار المش�ت

ي نص عليها القرار  ي اجتماعات اتحادات  قد تكون اتحادات المالك الفرع�ة فعالة و�جب أن تتبع اإلجراءات اليت
للتمث�ل �ف

 المالك الرئ�س�ة. 

 

 نظام االدارة الخاص . 5

ي تلزم   مؤسسة التنظ�م العقارياطلعت  كة أخرى ح�ث يتأثر فيها اتحاد المالك بالعقود اليت ا ع� مشار�ــــع عقار�ة مش�ت أ�ض�
 : األمثلة حيت اآلن �ي . اتحاد المالك ومالك الوحدة

ك �شكل جزء من ا•  ي اتحاد المالكالعقار المش�ت
ا �ف .  لمبيف فقط وجزء آخر من المبيف له استخدام آخر ومال�ه ل�س عضو�

ي المبيف   جهاز المساحة والتسج�ل العقاريلـ  27من القانون  48�سمح المادة 
بتسج�ل نظام إدارة المبيف إلدارة المكونات �ف

كة كة او غ�ي مش�ت ي النظام  �جب �سج�ل أثر نظام . سواء كانت عقارات مش�ت
ف �ف إدارة المبيف ع� اتحاد المالك والمال�ني

 الرئ��ي التحاد المالك. 

ي ترت�ب تعاقدي قبل إ�شاء اتحاد المالك ، مما �سمح بوجود شقق خدمات�ة    -الشقق الخدمات�ة  • 
�جوز للمطور الدخول �ف

ف . داخل المبيف  ي الجزء �جب �سج.  و�لزم عقد الشقة الخدمات�ة و�ق�د اتحاد المالك والمال�ني
من   4�ل هذا العقد الخاص �ف

 : اآلثار المحتملة ، ع� سب�ل المثال. النظام الرئ��ي التحاد المالك

o  جب ع� جميع المالك استخدام المرافق الخدم�ة ؛� 

o  ي
ي السكن �ف

تيبات اإلشغال ع� المدى القص�ي ، قد ال �متلك المالك الحق �ف ي تدار ل�ت ي بعض المشار�ــــع اإلستثمار�ة اليت
  �ف

 . الوحدة



 

�حق للمبيف هنا استخدام اسم عالمة تجار�ة بارزة ألغراض �س��ق�ة بموجب عقد   - المسا�ن ذات العالمات التجار�ة • 
ي الجزء . إقامة ذي عالمة تجار�ة

ي تلزم   4�جب �سج�ل أثر العقد �ف من النظام الرئ��ي التحاد المالك ، مع توضيح القيود اليت
 : قد �شمل هذە. اتحاد المالك

o  عرض لوحة السم العالمة التجار�ة ؛ 

o  ا لمالك العالمة التجار�ة ؛  دفع رسوم العالمة التجار�ة سن���

o   ي والداخ�ي للمبيف ، لضمان الحفاظ ع� صورة العالمة الحفاظ ع� المعاي�ي العال�ة المتفق عليها لص�انة اله�كل الخار�ب
 .التجار�ة

ت مؤسسة التنظ�م العقاري ع� مو  ي الب�ان رقم كما ��ش
ويف ف القرار الجد�د و القرار   7قعها اإلل��ت الذي �لخص االختالفات بني

ي مجلد التوجيهات الذي سيتم إعدادە من قبل مؤسسة التنظ�م العقاري . السابق
سيتم توف�ي الم��د من المعلومات �ف

كة المعقدة  .للعقارات المش�ت

 

، �مكن الحصول ع�   ي الوقت الحا�ي
 : معلومات إضاف�ة منو�ف

oa@rera.gov.bh 

www.rera.gov.bh 

 

 


