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جهاز�امل�ساحة�والت�سجيل�العقاري

�قرار�رقم�)5(�ل�سنة�2021

باإن�ساء�ال�سجل�اخلا�ش�للعقارات�امل�سرَتكة�

 رئي�س جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري:

بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، 

وعلى   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )47( منه،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

ل�شنة   )10( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العقاري،  الت�شجيل  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

 ،2016

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2015 ب�شاأن �شجل قْيـد البيع على اخلريطة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2018 باإن�شاء ال�شجل اخلا�س للعقارات امل�شرَتكة، 

وبالتن�شيق مع موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س مدير عام الت�شجيل العقاري،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

تعاريف

الواردة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

للكلمات  وتكون   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون  يف 

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك. 

ـط موقع العقار لإقامة عقار م�شتَرك. ـمة بمخطَّ قطعة�الأر�ش�الأ�سا�سية: قطعة من الأر�س المق�شَّ

البيـــان�التكميلـــي: اأيُّ بيـــان اأو م�شتند يتعلق بالأجزاء الم�شتَركة اأو بجميـــع الِوْحـدات في العقار 

الم�شتَرك. 

ــــط موقع العقار كِوْحــــدات ملَحـقة يمكن  الِوْحــــدات�الملَحـقـــة: الِوْحــــدات التي تظهر في مخطَّ

ك الِوْحـدات الرئي�شية ول تكون لها وثيقة ِمـْلـكية م�شتقلة.  نْقـُلـها فيما بين ُمـالَّ

ك والتزاماتهم،  ـن حقوق الُمـالَّ نظام�الإدارة�الخا�ش: نظام خا�س لعقار اأو عقارات م�شتَركة يبيِّ

ك، وكل ما يتعلق بنظـــام اإدارة المبنى بكافة ُمـ�شتَمـالته، وذلك  ومهـــام و�شالحيات اتحاد الُمـالَّ
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ِوْفـقًا لقرار ي�شدر عن الموؤ�ش�شة.

نظـــام�اإدارة�المبنـــى: ال�شروط والأحكام المتعلقة باإدارة المبنى والأر�س في حالة تق�شيم المبنى 

دها  ـم كل جزء بالطريقة التي تحدِّ وقطعة الأر�س التي يقع عليها اإلى جزءين اأو اأكثر، بحيث يَقـ�شَّ

ـل جزءًا من المبنى. ـة وي�شكِّ الجهة المخت�شَّ

مادة�)2(

اإن�ساء��سجل�خا�ش�للعقارات�امل�سرَتكة

ُيـن�شاأ باجلهاز �شجل خا�س للعقارات امل�شرَتكة، ويكون عبارة عن �شجلٍّ ورقيٍّ اأو اإلكرتوين، 

ـد فيه ما ياأتي: وتقيَّ

رون، والتي �شتقام عليها العقارات الم�شتَركة.  الأرا�شي التي يملكها المطوِّ  -1

رون، واأ�شماء المالكين لها. الِوْحـدات التي يبيعها المطوِّ  -2

3- الت�شرفات التي ُتـجَرى على الِوْحـدة، كالبيع وعقود الإيجار طويلة الأمد والُمـ�َشـاَطـَحـة وحقوق 

ْهــــن، وغيرها من الت�شرفات القانونية الأخـــرى الُمـن�ِشـئة اأو  النتفـــاع والهبة والو�شية والرَّ

رة اأو الناقلة للحقوق العينية، اأو التي من �شاأنها زوال اأيِّ حقٍّ من هذه الحقوق، وكذلك  المقرِّ

الأحـــكام الق�شائيـــة النهائية المْثـِبـتة ل�شيء من ذلك، والإقـــرارات بالتنازل عن مرتبة قْيـد 

ـَبـعية. الحقوق العينية التَّ

املادة�)3(

ت�سجيل�العقارات�امل�سرَتكة�

ـط موقع العقار في ال�شجل الخا�س  يجـــب على �شاحب ال�شـــاأن اأن ُيـرِفـق بطلب ت�شجيل مخطَّ اأ- 

للعقارات الم�شتَركة الم�شتندات الآتية:

ـ�س له ومعتَمـدة من اإدارة  ـط موقع العقار �شادرة عن مكتب َمـ�َشـاح مرخَّ 1- ن�شخة من مخطَّ

الم�شح العقاري بالجهاز.

الم�شتَركة  للعقارات  ك  الُمـالَّ لتحاد  الأ�شا�شي  والنظام  الرئي�شي  النظام  من  2- ن�شخة 

معتَمـدة من الموؤ�ش�شة.

د جميع الأجزاء الم�شتَركة. ـط فرعي م�شتقل يحدِّ 3- مخطَّ

4- ن�شخة من نظام الإدارة الخا�س بالعقارات الم�شتَركة معتَمـدة من الموؤ�ش�شة والم�شتندات 

ذات العالقة.

5- اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى يرى الجهاز اأنها �شرورية لإتمام عملية الت�شجيل.

ـق من ا�شتيفاء طلب الت�شجيل للم�شتندات الالزمة - بما ياأتي: ـَحـقُّ يقوم الجهاز - بعد التَّ ب- 

الأر�س  قطعة  ُتـْثـِقــل  التي  ـة  ـَبـِعـيَّ التَّ العينية  الحقوق  لت�شجيل  التكميلي  البيان  1- اإعــداد 
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الأ�شا�شية مثل حق الرتفاق.

2- نْقـل اأيِّ حق عيني اأو اتفاق مثَبـت في وثيقة قطعة الأر�س الأ�شا�شية اإلى البيان التكميلي، 

اأو وثيقة ملكية الأجزاء الم�شتَركة للعقار بعد موافقة اأ�شحاب هذه الحقوق.

للِوْحـدات  ِمـْلـكية جديدة  اإ�شدار وثائق  الأ�شا�شية بعد  ِمـْلـكية قطعة الأر�س  3- اإلغاء وثيقة 

ـنة اأية ِوْحـدات ملَحـقة بالِوْحـدة الرئي�شية. الموجودة في العقار الم�شتَرك مت�شمِّ

ر. 4- التاأ�شير باأية حقوق عينية ُتـْثـِقــل ِمـْلـكية الِوْحـدات التي ل تزال مملوكة للمطوِّ

ر تفيد بت�شجيل العقار الم�شتَرك في ال�شجل  5- التن�شيق مع الموؤ�ش�شة لإ�شدار �شهادة للمطوِّ

الخا�س للعقارات الم�شتركة. 

املادة�)4(

�سلحيات�اجلهاز

للجهاز يف �شبيل مبا�شرة �شالحياته املن�شو�س عليها يف هذا القرار ما ياأتي: 

ف فيهـــا ب�شفة م�شتقلة عن  اإ�شـــدار وثيقـــة ِمـْلـكية لالأجـــزاء َ والتاأ�شير عليها بحْظـر الت�شرُّ  -1

الِوْحـدات المتعلقة بها. 

ـطات العقارات الم�شتَركة غير الم�شتوفية لمتطلبات الت�شجيل لمدة )12( �شهرًا  قبول مخطَّ  -2

من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك اإذا راأى رئي�س الجهاز اأن الِوْحـدات والأجزاء الم�شتَركة 

دة تحديدًا كافيًا مانعًا للجهالة. محدَّ

اإ�شدار توجيهات ب�شاأن مخطط موقع العقارات الم�شتركة ونظام اإدارة المبنى.  -3

املادة�)5(

التزامات�اجلهاز

يلتزم اجلهاز عند مبا�شرة �شالحياته املن�شو�س عليها يف هذا القرار مبا ياأتي: 

ـقة من �شاحـــب الحق العيني على قطعة الأر�س الأ�شا�شية  الح�شـــول على موافقة كتابية موثَّ  .1

المقام عليها العقار الم�شتَرك قبل اإتمام عملية الت�شجيل.

عـــدم ت�شجيل اأو نْقـل اأيـــة رهونات تتعلق بقطعة الأر�س الأ�شا�شية فـــي وثيقة ِمـْلـكية الأجزاء   .2

الم�شتَركة اإل بعد موافقة اأ�شحاب ال�شاأن. 

عدم اإ�شدار وثيقة ِمـْلـكية م�شتقلة للِوْحـدات الملَحـقة.   .3

ت�شجيـــل نٌقـل ِمـْلـكيـــة الِوْحـدات الملَحـقة لمالكها الجديد في حالـــة بْيـعها مع التاأ�شير بذلك   .4

فـــي وثيقة ِمـْلـكية الم�شتري باإ�شافة الِوْحـدات الملَحـقـــة الم�شتراة، وفي وثيقة ِمـْلـكية البائع 
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بحذف الِوْحدات الملَحقة المباعة.

ـلة فـــي البيـــان التكميلي اأو في وثيقـــة الأجزاء  تحديـــث جـــدول الِوْحـدات الملَحـقـــة الم�شجَّ  .5

الم�شتَركة.

املادة�)6(

ُيـلغى  للعقارات امل�شرَتكة، كما  ال�شجل اخلا�س  باإن�شاء  القرار رقم )2( ل�شنة 2018  ُيـلغى 

ـدة يف ال�شجل اخلا�س للعقارات  كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار، وُتـنَقـل جميع البيانات املقيَّ

الـُمـن�شاأ مبوجب  امل�شرَتكة  للعقارات  ال�شجل اخلا�س  اإىل  اإليه  امل�شار  بالقرار  الـُمـن�شاأ  امل�شرَتكة 

اأحكام هذا القرار.

املادة�)7(

على الإدارات املخت�شة - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيـعمل به من تاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�ش�جهاز�امل�ساحة�والت�سجيل�العقاري

��سلمان�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجـــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 مـــــــــار�س 2021م


