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الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية
مقدمة
المادة  49من القرار رقم  7لسنة 2018تنص على السماح العضاء اتحاد المالك طلب عقد جمعية
عمومية غير عادية
المادة  -49اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية
تعقد الجمعية العمومية الغير عادية في الحاالت التالية:
.i
.ii
.iii

; اذا طلب المالك ذلك بنسة  %25منوحدات العقارات المشتركة.
; اذا طلب ذلك أي عضوين من أعضاء مجلس إإلدارة أو الرئيس.
 .إذا طلبت المؤسسة ذلك .

ان الهدف من عقد الجمعية العمومية غير العادية هو النظر في ما لو رأى المالك أن مستوى اإلدارة ال يتطابق مع مستوى
الخدمات المتفق عليها ،و القيم والمبادئ التي اعتمدها اتحاد المالك في الجمعية العمومية ،وفيما لو كان مجلس اإلدارة
اليؤدي عمله على أكمل وجه ،أو عندما تكون القرارات الحالية غير متفقة مع المبادئ التوجيهية التي سبق االتفاق عليها.
كما هي ضرورية في حال طرأ أمر يستدعي اتخاذ قرار الجمعية العمومية ومن الصعب تأخيره الى الجمعية العمومية
القادمة
توضيح بشأن اجراءات عقد الجمعية العمومية غير العادية
الطلبات األخيرة المقدمة للمؤسسة بشأن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية تتطلب توضيح من
المؤسسة لهذه اإلجراءات كالتالي :


طلب  %25من المالك– سمح القرار لمالك  %25من الوحدات طلب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية دون
طلب أي تدخل من المؤسسة .يأخذ هذا الطلب شكل عريضة تقدم إلى مجلس اإلدارة الحالي موقعة من قبل %25
من المالك يطلبون فيها عقد جمعية عمومية غير عادية .يفضل أن يذكر في العريضة دوافع عقد الجمعية ومسودة
لجدول االجتماع ،سيضمن ذلك أن يتم مناقشة كافة األمور المتنازع عليها.



تصديق الطلب من قبل مجلس اإلدارة – على مجلس اإلدارة التحقق من العريضة من خالل التواصل مع المالك المذكورين
فيها لتوضيح اسباب طلب عقد الجمعية العمومية الغير عادية ولضمان أن يغطي جدول األعمال كافة األمور المتنازع عليها .اذا
لم يتم تشكيل مجلس اإلدارة بعد وكانت اإلدارة التزال تحت يد المطور من الممكن ان يقدم الطلب الى المطور او الى مدير
االتحاد الذي يقدمه بدوره الى المطور.
يوجه مجلس اإلدارة االخطار لعقد الجمعية العمومية الغير عادية– عقد الجمعية العمومية الغير عادية من خالل مجلس
اإلدارة يمنع ان تؤدي األطراف المتنازعة الى وجود عدة اتحادات مالك .عقد جمعية عمومية غير عادية يتطلب تكاليف
اضافية والتي يستطيع تحملها مجلس اإلدارة لكونه يدير الميزانية .كما أن مجلس االدارة استلم من المطور/مدير اتحاد المالك
معلومات محدثة لجميع المالك والتي تساعده على اصدار االخطارات لجميع المالك.



اخطار االجتماع يوفر تفاصيل الموضوع الذي ستتم مناقشته – يتم ذكر جميع بنود جدول اعمال االجتماع في اخطار
االجتماع على شكل مسودة قرارات .يجب ان يتم ارفاق جميع المستندات وذلك حتى يتسنى للمالك التحديد فيما لو سيتم
الحضور شخصيا ً او تعيين وكيل او توقيع ورقة التصويت .تكون ورقة التصويت فعالة فيما لو كانت مسودة القرارات مبينة
بشكل واضح .يرجى االطالع على البيان رقم  4المنشور على موقع المؤسسة بشأن استخدام توقيع واالشهاد على اوراق
التصويت .
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يبين اخطار االجتماع ان مراقب محايد سيحضر االجتماع –على الرغم من عدم وجود المراقب المحايد إلعطاء آراء قانونية
او اإلجابة على االسئلة اإلجرائية فإن المراقب المحايد سيضمن سالمة االجراءات وفقا ً للقرار رقم  7ومجلد التوجيهات
والبيانات المنشورة على موقع المؤسسة .سيؤكد المراقب للمؤسسة والتحاد المالك انعقاد االجتماع انعقادا صحيحا وان جميع
القرارات تم اتخاذها تمت الموافقة عليها بالشكل الصحيح وبالتالي اصبحت ملزمة على جميع المالك.



كما أن الغرض من وجود المحامي هو أن المالك المعترضين على نتائج االجتماع اليستطيعون عقد جمعية
عمومية غير عادية مرة أخرى.
يجب ان يشارك المالك في الجمعية العمومية الغير عادية -ليس من المقبول ان يمتنع المالك عن حضور الجمعية
ومن ث م االعتراض او الدخول في نزاع حول نتائج االجتماع .ترى المؤسسة ان القرارات التي تم اتخاذها بأغلبية
المالك وبالتصويت في جمعية عمومية منعقدة انعقاد صحيح سليمة وملزمة على جميع المالك بغض النظر عن
مشاركتهم او عدم مشاركتهم في االجتماع .على المالك التأكد من:
 ضمان ان مجلس اإلدارة يملك بيانات المالك الحالية.حضور االجتماع او تعيين الوكيل او توقيع ورقة التصويت – يجب مراعاة اتباع االجراءات الصحيحة واال قداليتم احتساب الصوت.
سداد االشتراكات السنوية  /رسوم الخدمات ،المالك الذي لم يقم بسداد الرسوم لن يتمكن من التصويت في الجمعيةالعمومية.





يرجى االطالع على مجلد التوجيهات التحاد المالك والعقارات المشتركة المنشور على موقع المؤسسة للنماذج
والمستندات التفصيلية المتعلقة بالدعوة واإلنعقاد للجمعية العمومية

لمزيد من المعلومات حول هذا البيان او اية مسألة تتعلق باتحاد المالك يرجى التواصل على البريد االلكتروني :
oa@rera.gov.bh
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