
 النظام الرئیسي
 

بشأن تنظیم اتحاد  2018لسنة ) 7(بشأن تنظیم القطاع العقاري ووفقاً للقرار رقم  2017لسنة  27وفقاً للقانون رقم 
قارات المشتركة والنافذ من تاریخ المالك والعقارات المشتركة، تقدم مؤسسة التنظیم العقاري نموذجاً للنظام الرئیسي للع

 نشر القرار.

******** 

 مالحظات
  ھذه المتطلبات محددة في القانون والقرار. -المتطلبات التشریعیة للنظام الرئیسي •
یقوم المطور بإعداد النظام الرئیسي للعقار المشترك متبعاً النموذج للتوجیھ مع اعطاء  – للمشاریع الجدیدة •

االعتبار تصمیم المشروع. معظم آخذاً بعین األھمیة للجزء األول منھ. تترك صیاغة كل مستند لتقدیر المطور 
 ماذكر في النموذج مالئم للمشاریع الجدیدة.

على اتحادات المالك االنتقالیة اعداد النظام الرئیسي باتباع النموذج مع اعطاء األھمیة  – مشاریع القائمةلا •
المشاریع الجدیدة.  وبحذف تلك األجزاء"من الجزء االول" المالئمة لمطورللجزء الثاني واستحقات الوحدات، 

متى ماقامت الجمعیة العمومیة باعتماد عملیة اعداد النظام الرئیسي كتفویض تلك المھمة للمجلس، یمكن اعداد 
القواعد والموافقة علیھا ونسخھا في مستند باتباع شكل النموذج. عندئذ یستطیع اتحاد المالك التقدم للمؤسسة 

 لتسجیل النظام.
لمشروع معین یمكن حذفھا من  مطلوبةغیر  البنوداذا كانت احد   .ود بالتسلسلالمواد او البنب ان یتم ترقیم یج •

 .النموذج

*********** 

 

 اسم اتحاد المالك 

د.رقم وثیقة ملكیة االجزاء المشتر�ة ان وج   

في حال عدم وجود اتحاد  –اسم المالك المسجل  
 مالك.

 وثیقة ملكیة المالك 

 المحتوى  الموضوع البند  

النظام الرئیسي إلقامة العقار المشترك –الجزء األول   

) 2) قائمة �جمیع الوحدات (1ارفق جدول مبینا ( جدول المساحات واالستحقاقات 1.1
) االستحقاقات الخاصة �كل وحدة 3مساحاتها (

 والوحدات الملحقة المخصصة للوحدات الرئیسیة



وصف المنهج المستخدم لقیاس  2 .1
 مساحات الوحدات

دخل وصف لكیفیة قیاس الوحدات، ما الذي تم قیاسه وما ا
 الذي تم استبعاده.

وصف المنهج المستخدم لحساب  1.3
 استحقاقات الوحدات

حساب استحقاقات الوحدات مع األخذ  ادخل وصف لمنهج
.�عین اإلعتبار العوامل التي حددها القانون   

خدمات المرافق تزو�د 1.4 لمرافق ومن لجمیع ترتیبات تزو�د خدمات ا ادخل ملخص 
 .الفواتیرو د ضمنها ترتیبات العدا

و�النظر الى مخطط موقع العقار تحدید أ�ة حقوق او  مناطق االستخدام الحصري  1.5
التزامات لألطراف الحاصلین على منفعة االستخدام 
الحصري. اذا لم تكن تلك المناطق محددة في المخططات 

المناطق وحدد حقوق والتزامات األطرافقم بوصفتلك    

للوحدات، للزوار، ومواقف  فتحدید ترتیبات المواق  مواقف الوحدات 1.6
المناطق التجار�ة للعامة. �جب ان یتم تسجیل ما اذا �انت 
المواقف مملو�ة �جزء من وثیقة الملكیة او جزء مشترك 

 مع حقوق استخدام حصري.

األدنى لمواقف السیارات للوحدات تحدید المتطلبات للحد  
 السكنیة والتجار�ة .. الخ

عدد الوحدات الملحقة واستخدامها. شر�طة عدم  تحدید الوحدات المحلقة 1.7
تعارضها مع قواعد المؤسسات ذات الصلة ، قم بوضع 

 القواعد التي تنطبق على نقل الوحدات الملحقة

تنطبق على العقار المشترك وضع ترتیبات التأمین التي قد  التأمین 1.8
أنواع بولیصات التأمین المالئمة للمشروع. مالحظةأن  –

القانون نص على التزام التأمین على المبنى  و تأمین 
المالك والشاغلین. مع مراعاة التأمین ضد المسئولیة 

 وتأمین تعو�ض العاملین.

توضیح مسئو�ة المالك في الحصول على التأمین. على 
 في حالة ان العقار المشترك فیال تحدید سبیل المثال

 نى.مسئولیة الحصول على تأمین للمب

تحدید أ�ة حقوق ارتفاق او اتفاقات منطبقة بین الوحدات  حقوق اإلرتفاق و اإلتفاقات المقیدة 1.9
 في العقار المشترك

ادخل تفاصیل أ�ة ترتیبات تعاقد�ة خاصة التي �طلب  ترتیبات تعاقد�ة خاصة 1.10
المالك ابرامها. قد �كون ذلك مالئم خصیصا  من



للمطور�ن الفرعیین الذین �قومون �شراء الوحدات العقار�ة 
 في المشروع

المعماري واألعمال –المظهر  1.11 المعمار�ة والتوجیهات ادخل تفاصیل أو قواعد المظاهر  
�خصوص العقار المشترك التي ستكون ملزمة لجمیع 

 المالك

تؤثر على قطعة األرض ترتیبات  1.12
 األساسیة

حقوق ا�جار وضع أ�ة حقوق ارتفاقات او اتفاقات أو 
متعلقة �قطعة األرض األساسیة المبني علیها العقار 
المشترك والتي ستنقل للبیان التكمیلي أو وثیقة ملكیة 

.األجزاء المشتر�ة   

حقوق االستخدام المصرح �ه  1.13
 للوحدات

المصرح بها للوحدات وأ�ة قیود ( ادخل حقوق االستخدام 
 على سبیل المثال منع التأجیر قصیر األجل)

هذا مالئم خصیصا اذا �ان المشروع مازال في مرحلة  مراحل البناء 1.14
، یتم تحدید تشیید �مشار�ع البیع على الخر�طةالبناء او ال

 اآلتي:

 المراحل المقترح ترتیب •
 جدول زمني للبدء واكمال المراحل •
االرتفاع  –البناء الذي سیشید في �ل مرحلة  •

 وعدد الوحدات وأحجامها واستخداماتها
المرافق والبنیة التحتیة التي ستشید في �ل  •

 مرحلة
األجزاء المشتر�ة اإلضافیة التي سیتم تشییدها  •

المرافق المتاحة للمالك في تلك في �ل مرحلة و 
 المرحلة

 ساعات البناء •

االتفاقات المنطبقة خالل مرحلة  1.15
 البناء 

 �حدد اآلتي:

التزام المطور �شأن السماح بدخول األجزاء  •
 المشتر�ة خالل مرحلة البناء

خالل مرحلة  اصالح أضرار األجزاء المشتر�ة •
 البناء

تقلیل المضار للمالك خالل مرحلة البناء من  •
 ضمنها االزعاج والغبار 



التي تحدث تأمین المطور لتغطیة المخاطر  •
 للعقار المشترك �سبب البناء

 بنود إلدارة العقار المشترك -الجزء الثاني 

تأكید من المطور على نیة انشاء اتحاد مالك للعقار  هیكل اإلدارة 2.1
المشترك لكامل قطعة األرض األساسیة و�ال امكانیة القیام 

 �التقسیم أو هیكل قانوني محدد مسبقاً 

ادخال أ�ة قواعد تشغیلیة تنطبق على العقار المشترك  التشغیلیةالقواعد  2.2
واستخدام االجزاء المشتر�ة هذا سیشمل بنود تتعلق 
�المواقف، االزدحام، حدود السرعة المسموح بها، شروط 
واستخدام االجزاء المشتر�ة،ساعات االستعمال،الحما�ة، 

اج.. األمان، �طاقات الدخول، النفا�ات، والتحكم في اإلزع
 الخ

رسم اصدار شهادة براءة الذمة المالیة من قبل اتحاد  رسوم اصدار الشهادات 2.3
 المالك

 المشتري  \رسم اصدار بیان اإلشتراكات السنو�ة للبائع 

اإلجراءات حیال المالك الممتنعین  2.4 
 عن السداد

تحدید االجراءات التي ستتخذ حیال المالك الذي �متنع 
اإلجراءات  –المصار�ف اإلدار�ة  –اإلشتراكات عن سداد 

 التي سیتم اتباعها في محكمة التنفیذ.. الخ

جمع االشتراكات من قبل الهیئات  2.5 
 الحكومیة

تحدید أ�ة ترتیبات تم التفاوض �شأنها مع أي من 
الهیئات الحكومیة �هیئة الكهر�اء والماء الستقطاع 

 االشتراكات

اإلدارةدور المطور في  2.6  تحدید دور المطور في إدارة العقار في أول سنتین،  
 بوصف اآلتي

 34نیة المطور في إدارة الوحدات �موجب المادة  •
 من القانون 

نیة المطور في طلب سداد اشتراكات عامین وذلك  •
مسبقًا عن طر�ق ایداعها في حسا�ات االتحاد 

 البنكیة
في  نیة المطور في دعم او القیام بدور في اإلدارة •

 أول سنتین.
 دور اتحاد المالك في تلك الفترة •



التزام المطور فیما یتعلق �التر�یبات المعیبة وعیوب  •
  األجزاء الهیكلیة

تحدید اإلجراءات ( الداخلیة والخارجیة ) التي ستتخذ لحل   آلیات حل النزاع 2.7
 النزاعات بداخل اتحاد المالك 

األساسياالضافات للنظام  -الجزء الثالث  

 ادخل أ�ة اضافات للنظام األساسي اإلضافات للنظام األساسي 3.1

احكام اضافیة تتعلق �انتخاب  3.2
 اعضاء مجلس اإلدارة

 

تحدید منهج التصو�ت االلكتروني عندما �سمح اتحاد  التصو�ت االلكتروني 3.3
  المالك التصو�ت بهذه الطر�قة.

نآلیات اإللزام للمخالفی 3.4 العملیة التي سیتم اتباعها رغم ارسال اإلخطارات تحدید  
والتحذیرات للمالك أو المستأجر او الشاغر الذي �فشل في 
 االمتثال �قواعد اتحاد المالك التشغیلیة ..الخ

برنامج االدارة الخاص  –الجزء الرا�ع   

المتطلباتیتم اصدار قرار من المؤسسة لتوضیح هذه س متطلبات برنامج االدارة الخاص 4.1  

   

 
 
 


