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مقدمة في العقارات المشتركة واتحادات المالك 1.
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نطاق العقارات المشتركة

مبنى سكني•

مشاریع تطویر الفلل الصغیرة•

)تجاري–سكني ( مبنى متعدد اإلستخدام •

عدة اتحادات مالك بمبنى واحد، أو اتحاد •
مالك في جزء من المبنى

اتحادات المالك الرئیسیة والمركزیة •
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العقارات المشتركة البسيطة 

الفلل

االجزاء المشتركة ھي المساحات الخضراء، ومناطق اللعب، وبرك 
.الخ..السباحة، والصاالت الریاضیة 

مبنى

األجزاء المشتركة ھي السطح، والساللم، والمصاعد، والصالة 
.الریاضیة، وبركة السباحة، والممرات الخ
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الملكية المشتركة للمبنى

الشقة\یملك المشتري الوحدة •

یملك المالك مجتمعین األجزاء المشتركة•

یتكون اتحاد المالك من جمیع مالك الوحدات، والذي یكون •
اد العضویة في اتح. مسؤوالً عن صیانة األجزاء المشتركة

.المالك إجباریة ولیست اختیاریة

تتضمن األجزاء المشتركة في المبنى ھیكل البناء، •
.الخ.. والمصاعد،والساللم، وبرك السباحة، وغرف السونا

.مواقف السیارات قد تكون مملوكة للمالك أو أجزاء مشتركة•

6



مستويات اإلدارة للمجمعات الرئيسية 

اتحاد مالك مركزي

2اتحاد مالك رئيسي  1اتحاد مالك رئيسي 

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

اتحاد 
مالك

المشاریع التطویریة 
الكبرى التي تتكون من
مجموعة من المباني 

تتطلب مستویین أو أكثر 
لإلدارة
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الخصائص األساسية للعقارات المشتركة

المالكلجمیعمملوكةمشتركةأجزاءھناكیكونأن1.

المشتركةاألجزاءتحددالمشتركة،واألجزاءالوحداتیحددمخطط2.

مجتمعینالوحداتمالكیملكھاوالتيواضحبشكل

المالكاتحادفيأعضاءالمالكجمیع3.

المالكالتحادالمشتركةاألجزاءعلىوالسیطرةالملكیةالمطورینقل4.

ً المالكیجتمع5. القراراتالتخاذالعمومیةالجمعیةفياألقلعلىسنویا

المصروفاتوتحدیدالمیزانیةواعتماد

والمحددةاإلشتراكات\الخدماترسومبسدادالتزامالمالكعلى6.

 ً .اإلستخدامأوالمساحةأساسعلىمسبقا

سولیالمالكاتحادقبلمنتعدیلھایمكنوالتي–اإلتحادقواعد7.

المطور
أي جزء ليس وحدة يعد جزء مشترك
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2017لسنة 27التغييرات التي أحدثها القانون رقم . 2
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والقرارات المنظمة لهالتي أحدثها القانون التغييرات 

ال یلزم توثیق اتفاق تكوین اتحاد المالك –تغیر اإلجراء السابق 1.

2017ب من قانون التنظیم العقاري لسنة 68تنظیم عملیة تسدید الرسوم المستحقة عن طریق المادة 2.

ینشأ اتحاد المالك تلقائیاً عند تسجیل بیع أول وحدة3.

یصبح المشترین أعضاء تلقائیاً في اتحاد المالك 4.

في رسوم والتي تمثل حصة الملكیة في األجزاء المشتركة، قیمة الصوت، وقیمة المساھمات–للوحدات ) نسبة(اإلستحقاق 5.
.الخدمات

نموذج منشور على موقع المؤسسة، إجراءات موحدة لإلجتماع لجمیع اتحادات المالك–النظام األساسي 6.

لتوضیح األجزاء المشتركة تجنباً للبس–مخطط األجزاء المشتركة 7.
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التغييرات التي أحدثها القانون والقرارات المنظمة له

)2018لسنة 2قرار رقم (المشتركة الجھاز سجالً خاصاً للعقارات ینشأ .   8

:مواقف السیارات.   9
قد تكون حق استخدام حصري لألجزاء المشتركة1.
مملوكة من قبل مالك الوحدة 2.
وحدات ملحقة یمكن نقلھا بین مالك الوحدات فقط3.

اتحادات المالك متعددة الطبقات –مستویات اإلدارة .  10
اتحاد مالك رئیسي وعدد من اتحادات المالك الفرعیة: مستویین1.
اتحاد مالك مركزي، ورئیسي، وعدد من اتحادات المالك الفرعیة: ثالثة مستویات2.

نظام إدارة المبنى–العقار المشترك جزء من المبنى .  11
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مستندات العقار المشترك المهمة. 2
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النظام األساسي1.

مھام اتحاد المالك
 ارات، االخطار، جدول األعمال، النصاب القانوني، كیفیة المشاركة والتصویت، اتخاذ القر–اجتماعات اتحاد المالك

اعتماد المیزانیة وتحدید رسوم الخدمات
نموذج معد من قبل المؤسسة لجمیع اتحادات المالك

النظام الرئيسي2.

قواعد إلدارة األجزاء المشتركة
یعدھا المطور للمباني الجدیدة، بینما یعدھا اتحاد المالك للمباني القائمة

مستندات العقار المشترك المهمة
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بنود النظام الرئيسي 
على سبیل المثال-بنود تخص داخل الوحدة •

 سكني\تجاري –استخدام الوحدة
منع اإلیجار قصیر األجل
اإلزعاج
الحیوانات األلیفة
نشیر الغسیل على الشرفة
إحداث تغییرات على الجدران الخارجیة
 سریعة اإلشتعال–المواد الخطرة
ساعات عمل الوحدات التجاریة

بنود تخص األجزاء المشتركة•
 برك السباحة–اللباس المحتشم
 الخ.. غرف السونا–السلوك في الصاالت الریاضیة
وضع المعدات في مناطق الطوارئ
Transporting household good in the lifts
 قواعد السیاقة\مواقف السیارات
تجول األطفال في األجزاء المشتركة
النفایات
الحمایة واألمان
اإلزعاج

البنود المالیة•
مصروفات إداریة تفرض على المتأخرات
رسوم اصدار شھادة ابراء الذمة المالیة
اإلجراءات القضائیة
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أهمية النظام الرئيسي

األهمية القانونية•

یتطلبھ القانون
جزء من سند الملكیة
مستند افصاح یقدمھ المطور عند بیع الوحدات
متطلب للحصول على رخصة البیع على الخریطة

مشروعات المجمعات الرئيسية•

العالقة بین الوحدات السكنیة والتجاریة
العالقة بین اتحادات المالك الفرعیة واالتحاد الرئیسي
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خصصة نسبة م–استحقاقات الوحدات المبینة في النظام الرئیسي -
:لكل وحدة وتبین اآلتي

حصة الملكیة في األجزاء المشتركة
 یسددھا مالك الوحدة ( حصة المساھمات في رسوم الخدمات(
 قیمة صوت المالك

مخططات تبين الوحدات واألجزاء المشتركة•

أهمية النظام الرئيسي
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إجرائات تأسیس اتحاد المالك-4
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آلیة عقد الجمعیة العمومیة األولى

تجھیز المستندات

تسجیل الحضور

ارفاق االخطار والمرفقات

تعیین رئیس االجتماع

مراجعة الوكاالت 

عقد الجلسة و اعداد محضر 
االجتماع
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آلیة التقدم بطلب اصدار شھادة اعضاء مجلس االدارة

الدعوة الى الجمعیة العمومیة1.

إعداد محضر اإلجتماع.     2

تعیین اعضاء مجلس االدارة3.

اعداد وتحضیر محضر االجتماع4.

ملء استمارة طلب اصدار شھادة 5.
اعضاء مجلس االدارة

م تقدیم الطلب لدى مؤسسة التنظی6.
العقاري
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آلیة التقدم بطلب تسجیل النظام الرئیسي للعقار المشترك

سةالتقدم بطلب التسجیل لدى المؤس7.

تحضیر مسودة النظام الرئیسي 5.
للعقار المشترك

ة أو الموافقة على القواعد التشغیلی4.
منح الصالحیة ألعضاء المجلس 

للموافقة علیھا

تسجیل النظام استمارة طلب ءمل5.
الرئیسي لدى المؤسسة

إعداد محضر اإلجتماع.     2

تحضیر نسب االستحقاقات 3.
والحصص 

الدعوة لجمعیة عمومیة1.
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إلتزامات المطور-5

21



إلتزامات المطور 

یجب على المطور–لمشاریع البیع على الخریطة وغیرھا من المشاریع 

تحضیر المیزانیة لمراجعة الجمعیة العمومیة

 المشتركتحضیر مسودة النظام الرئیسي للعقار

 التواصل مع المالكإرسال إخطارات بمواعید اإلجتماعات وقائمة حدیثة بتفاصیل

 تعیین أحد من المالك لترأس االجتماع-األول الجمعیة العمومیة عقد إجتماع

 مع المالكوقائمة تفاصیل التواصلالرئیسیة والمالیة والتقاریر تسلیم إتحاد المالك الوثائق والمخططات

إحتمالیة القیام بشؤون اإلدارة لمدة سنتین
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المعلومات التي یجب تسلیمھا

المخططات

 والبرید اإللكترونيعنوان البرید الكاملة بما في ذلك تفاصیل التواصل قائمة

 االلتزامشھادات

كتیبات التعلیمات ، مفاتیح ، رموز لألمن

 جمیع الحسابات المصرفیة والبیانات المالیة والسجالت والمستندات

 وغیرھاسبیل المثال للمصاعد والمضخات على (الخدمات األصول والضمانات وسجالت قائمة(

 الخدمات الدوریةرسوم

الختم المشترك
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إلتزامات المالك. 6
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)إن وجد(إلتزامات المالك للمشاریع القائمة 

:أھم األمور–الدعوة للجمعیة العمومیة األولى 

أم إدارة ذاتیةإتحاد المالك ما إذا كنت ترید تعیین مدیر تحدید 1.

تعیین مجلس اإلدارة وتفویض الصالحیات2.

إعداد والموافقة على المیزانیة3.

المطوریعده لم علیھ إذا والموافقة النظام الرئیسي إعداد 4.

تحدیث وثائق التأمین5.

المصرفیةالحسابات فتح 6.

الخدماتتحصیل رسوم 7.

الصالحیة لتمثیل إتحاد المالكیمنح مجلس اإلدارة المؤسسة وھذا على شھادة مجلس إدارة من الحصول 8.

المجلساجتماعات عقد 9.
تسلیم النظام الرئیسي للمؤسسة10.
إرسال الفواتیر11.
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المعلومات المتوفرة من قبل المؤسسة. 7
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المعلومات المتوفرة من قبل المؤسسة. 7

بشأن تنظیم القطاع العقاري2017لسنة 27قانون •

المشتركةبشأن تنظیم إتحادات المالك واألجزاء 2018لسنة 7القرار •

www.rera.gov.bh: المؤسةعلى موقع مركز اإلستعالمات •

oa@rera.gov.bh-قضایا إتحادات المالك البرید اإللكتروني عن االستفسار عبر •

www.rera.gov.bh: النظام الرئیسي لجمیع إتحادات المالك•

النماذج والمعلومات الالزمةكتیب توضیحي یحتوي على جمیع -إرشادي إلتحادات المالك دلیل •

البیانات المنشورة على الموقع االلكتروني •

)في الدلیل(إستمارات الطلب والنماذج •
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العمومیةالجمعیة اإلخطار بعقد –1نموذج 
االجتماعجدول أعمال -2نموذج 
التوكیلنموذج -3نموذج 
نموذج التصویت–4نموذج 
بأن رسوم الخدمة مستحقة الدفعإخطار المالك -5نموذج 
بیان رسوم الخدمة الصادرة للمشتري-6نموذج 
شھادة التخلیص-7نموذج 

المتأخرین عن الدفععلى مستحقة الرسوم اإلداریة إخطار بأن -8االستمارة 
)ب(68األمر بالدفع وفقاً للمادة -9نموذج 
المشتركةالملكیة مستندات طلب تسجیل أو تحدیث -10نموذج 
تسجیل إتحاد المالك لدى المؤسسة–(ب(10نموذج 
تقریر الجمعیة العمومیةنموذج -11نموذج 

للحصول على تفاصیل مجلسالمعنیین طلب من قبل -12نموذج 
إدارة إتحاد المالك

)ةطالمشاریع البسی(–للنظام الرئیسي نموذج -13نموذج 
یطةللنظام الرئیسي للمشاریع البسمالحظات توضیحیة -14نموذج 
)المشاریع المعقدة(–للنظام الرئیسي نموذج -15نموذج 
قدةمالحظات توضیحیة للنظام الرئیسي للمشاریع المع-16نموذج 
محضر االجتماع-17نموذج 

النماذج المتوفرة على الموقع إلنشاء إتحادات المالك
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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النماذج واإلستمارات
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نقاط توضیحیة للمالك
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للمالكنقاط توضیحیة 
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للمالكنقاط توضیحیة 
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للمالكنقاط توضیحیة 
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للمالكنقاط توضیحیة 
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شكراً 

oa@rera.gov.bh : لإلستفسارات
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