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(3البيان رقم )  

تأسيس إتحاد مالك الشققمالك يجب على   

 

 المقدمة  .1

مما ادى الى زيادة  المشتركة مثل المباني السكنية لكيةالقوانين المتعلقة بالم دمجتم  ،2017 سنةل( 27) رقم القانونبموجب 

الشقق  في شراء  دعم االستثمارروري أن يتم من الضو أنه المشترين والمستثمرين. هذه المشاريع من قبل الطلب على 

 الشقق  . ةوقيممن جودة المشروع مستوى عاٍل على يتم الحفاظ  أن، بمستمرةالصيانة المن خالل عملية 

 

 إتحاد المالكالشقق هم أعضاء في  مالك  .2

من قبل للوحدة العقارية تسجيل أول عملية بيع عند  تلقائيا   إتحاد المالك تأسيسيتم  2017( لسنة 27رقم )بموجب القانون 

كل يعتبر و الشقق. مالك ويقوم بتمثيل  قانوني ككيان  جهاز المساحة والتسجيل العقاريقبل  الملكية منوثيقة المطور في 

 .االنسحاب من هذا االلتزام يس بإمكانهمل وا  تلقائي إتحاد المالكمشتٍر للشقة عضو في 

 

 تلقائيا  اتحادات المالك  كل لى هذا النظام الرئيسي عنطبق مالك ويال اتتحادإل رئيسينظام  يتنظيم العقارال أعدت مؤسسة

 .اترسوم الخدم تحصيلميزانية وال إعدادين مجلس إدارة والجتماعات وإدارتها وتعيل لدعوةوفر عملية واضحة ليو

 

 اتالشقق دفع رسوم الخدم الكيجب على جميع م .3

تغطي رسوم بحيث ف صيانة المبنى. المساهمة في تكاليالمالك  على، يجب ات الصادرة لهبموجب القانون والقرار

 مسؤولية كل مالك. الصيانة داخل الشقق وتعتبر المشتركة.  تصليح األجزاءات العادية مثل التنظيف والنفق اتالخدم

 :مفوض بعمل التالي الكالم إتحاد

 

 سنويةال الخدماترسوم  تحديد 

  كل مالكلفاتورة إصدار 

  تأخرين في الدفعالم المالك علىإضافية فرض رسوم 

 عن طريق محكمة التنفيذ رسوم المتأخراتالمبالغ غير المدفوعة وب طالبةمال 
 

 تسليم إدارة المبنى إلتحاد المالكيجب على المطورين  .4

 اتالخدمتحصيل رسوم خالل هذه الفترة لمطور وبإمكان ا، لمدة سنتين تهأو صيانإدارة المشروع يسمح القانون للمطور ب

 إلتحاد المالك في أول إجتماع للجمعية العمومية. اإلدارةعلى المطور تسليم  جبيلكن دارية. واإلرسوم الو
 :لمالك اآلتييجوز ل

 

  أمينوسر رئيس وأمين  من بينهم أعضاء 9-3من إدارة إلدارته مجلس إتحاد المالك بأنفسهم أو تعيين إدارة 

 ؛اإلدارةلمجلس تفويض اإلدارة اليومية ويتم الصندوق . 

  ؛نيسنت مدةإلدارة األنشطة اليومية لمن قبل مؤسسة التنظيم العقاري  مرخص إتحاد مالكتعيين مدير 

  إلتحاد المالك.كمدير إعادة تعيين المطور 
 

 اإلدارة مسؤوليةالمالك  توليعدم  .5
في  ق، للمطور الحيخفقون في تولي مسؤولية اإلدارةالك الملكن والقانون بحسب  التسليمعندما يقوم المطور بإجراءات 

. اإلدارة، لم يقم المالك بدورهم في عمل كل الالزم بأنه على الرغم منيوضح فيه  لمؤسسة التنظيم العقاريإشعار  إرسال

 .العيوب(بإصالح )باستثناء المسؤولية المستمرة ى قد انتهبإدارة المشروع المطور  أن التزامب المؤسسةتقبل وعندئذ س

 

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


 
 

2 | P a g e  
 

لحفاظ على ل، تأسيس إتحاد المالكودعم  لمطوراالجتماعات التي دعا إليها ا حضورمؤسسة التنظيم العقاري المالك تدعو 

هذه ب يجب عليهم اإللتزام آلخرينلاتخاذ القرارات يتركون مسؤولية الذين  حيث أن المالكجيدة. المبنى ومرافقه في حالة 

 .بشكل صحيح تعقد ات التيجتماعاال هذه فيلقرارات التي اتخذت ا

 

 عدم تولي اإلدارةعواقب  .6

 :لعواقب وخيمة همسيعرضمسؤولية اإلدارة  الكالمولي ت عدم

 

  ن من قِبل  لمبنىإذا لم يكن اى: المبنىعلى تأمين العدم ، فمن المحتمل أن مثال  حريق وُدمر بسبب  إتحاد المالكمؤمَّ

 .استثماراتهم المالك يفقد

 يزائر أو أالمالك أو لالمبنى الذي تم صيانته بشكل سيء يزيد من خطر الوفاة أو اإلصابة ل: اإلصابات الشخصية 

 بحسب قراربشكل مشترك دعوى قضائية عن األضرار رفع  عندسيكون المالك مسؤولين و فرد من المجتمع

 .المحكمة

 غير جذاب للمشترين والمستأجرين وقد يعاني سيصبح المبنى الذي تم صيانته بشكل سيء :جودة المبنى إنخفاض 

 .ا  قد يكون االنخفاض كبيرركود السوق . في أوقات تهقيم المالك من انخفاض في

 مالكمبنى لضمان االنسجام بين القواعد للسيحدد  بشكل صحيحإتحاد المالك الذي تم تأسيسه  :احتمالية النزاع زيادة 

 .وسيُفقد االنسجام ولحلإيجاد دون النزاعات  تنشأوبدون ذلك قد 

 

 الموارد .7

 :إتحاد المالكوإدارة  تأسيسعلى  المالكلمساعدة  الالزمة الموارد مؤسسة التنظيم العقاري وفرت

 

 عن إتحادات المالك:ستفسارات لال oa@rera.gov.bh   

 6777 1756 (973+): ستفسارات الهاتفيةلال   

 إرشادي إلتحاد المالك والملكية المشتركة:ل دلي www.rera.gov.bh    

 

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

ra.gov.bhoa@re 
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