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(1رقم ) البيان  

إتحادات المالك اإلجراءات الجديدة بشأن تأسيس  

 المقدمة

 المتعلقة بتأسيس اإلجراءات السابقة يقطاع العقارال بشأن تنظيم 2017لسنة ( 27) قانون رقمألغى ال

لتوقيع ، لالكبقة عقد اجتماع ألغلبية المالسا جراءات. تضمنت اإللألجزاء المشتركةمالك الإتحادات 

.اتالبلدي لدى شؤونتسجيله  واإلتحاد تأسيس  وثيقةعلى   

إلجراءات الجديدةا  

تسجيل الو بجهاز المساحةالتسجيل  عند قيام قسم ا  تلقائي إتحاد المالك تأسيسيتم  بموجب القانون الجديد،

 وجود اسم المشتري على  جردبم أ(-62العقارية )أنظر المادة  أول عملية بيع للوحدةبتسجيل  لعقاريا

  إتحاد المالك ككيان قانوني بموجب القانون. يؤسس  الملكيةوثيقة 

 عملية تفعيل إتحادات المالك الجديدة

 جزاءالمالك واأل إتحاداتم يظتن بشأن 2018نة لس (7) القرار رقم يتنظيم العقارال مؤسسةأصدرت 

تم إنشاء النظام القرار  وبموجب هذا. 2018سبتمبر  26 بتاريخ حيز النفاذ  القراربدأ  المشتركة. 

القرار والنظام  يتوفر .ا  المشتركة تلقائي المباني والبيوت ذات الملكيةعلى يتم تطبيقه   الذي الرئيسي

 .اإللكتروني على موقع المؤسسة لرئيسيا

ويلزم لتفعيل  . األولجتماع عقد اال عن طريقتفعيل إتحاد المالك مطور ال ، بإمكانالقرارهذا بموجب 

ذ التخا هاممال تفويضباالضافة إلى ، اإلتحاد إدارةلمجلس  الكم 9-3تعيين اتحاد المالك القيام بالتالي 

 ؛اإلتحاد القرارات وتمثيل

  في السجل  المؤسسةجيلها من قبل لملكية المشتركة بحيث يمكن تسالنظام الرئيسي لالموافقة على

 .(اإلتحاد دارةإمجلس ل مهمةكة )أو تفويض الالمشتر ملكيةالخاص لل

شهادة تحدد  المؤسسة ، ستصدروتعيين أعضاء مجلس اإلدارة األول االجتماع بعقد عند إعالم المؤسسة

 سلطةو تأسيس إتحاد المالكا على وجود وفي  كا ال  يعد هذا دليو . أعضاء مجلس اإلدارة أسماءفيها 

 الك.الملتمثيل  عضاءاأل

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

 ؛قبل المؤسسة الصادر من خاصورقم التسجيل ال إلتحاداسم ا 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة؛ 

 ؛صندوقوأمين ال سكرتير وأمين السرالرئيس والبمن فيهم  عضاءوظائف األ 

  ذلك(. إتحاد المالك)إذا طلب  إتحاد المالكالمعين من قبل  إتحاد المالكاسم مدير 
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 صالحية الشهادة لدى الجهات الرسمية في البحرين

جهاز الو مثل هيئة الكهرباء والماءوالخدمات كومية الح جهاتواللبنوك من قبل ا الشهادة سيتم قبول

. لن يكون من المالك إتحادتأسيس وعمل على إثبات ، كسوق العملالمركزي للمعلومات وهيئة تنظيم 

ات.البلديمن شؤون الحصول على شهادة  الزمال  

ضاء مجلس اإلدارة )انظر المتعلقة بالحسابات المصرفية توقيع ثالثة من أع إتحاد المالك مهامتتطلب س

 كشف إصداركأخرى، مهام القيام بسر مجلس اإلدارة مين أل(. يجوز 7 رقم القرار في 66رقم المادة 

(7، القرار  42)انظر المادة  أبراء الذمة أو شهادة  اترسوم الخدمل حساب  

بشأن هذا البيان أو أي أمور أخرى متعلقة بإتحادات المالك، يرجى التواصل على ألية استفسارات 

 البريد اإللكتروني اآلتي: 

oa@rera.gov.bh  
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