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   �أمر ملكي رقم )37( ل�سنة 2018
بتكليف ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى 

�لقيام مبهام �حلكم

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة  ملك مملكة �لبحرين
بعد الطالع على الد�شتور,

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعهد اإلى وليِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو الملكي الأمير �شلمان بن حمد بن 
ا اأثناء مدة غيابنا في الخارج. عي�شى اآل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنَّ

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره, وُين�شر هذا الأمر في الجريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 4 محـــــــرم 1440هـ
الموافـق: 14 �شبتمبر 2018م
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 �أمر ملكي رقم )38( ل�سنة 2018
بتجديد تعيني رئي�س ونائب رئي�س وع�سو باملحكمة �لد�ستورية

 
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                 ملك مملكة �لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س املادة )75( منه,
ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية, املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2012,
وعلى الأمر امللكي رقم )39( ل�شنة 2009 بتعيني ع�شوين باملحكمة الد�شتورية,

وعلى الأمر امللكي رقم )27( ل�شنة 2012 بتعيينات يف املحكمة الد�شتورية,
وعلى الأمر امللكي رقم )41( ل�شنة 2013 بتعيني رئي�س للمحكمة الد�شتورية,

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

د تعيني ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�شًا للمحكمة الد�شتورية ملدة  ُيجدَّ
خم�س �شنوات.

�ملادة �لثانية
�شنة  ملدة  الد�شتورية  املحكمة  لرئي�س  نائبًا  امل�شهداين  كاظم  محمد  الدكتور  تعيني  د  ُيجدَّ

واحدة.

�ملادة �لثالثة
د تعيني امل�شت�شار نوفل عبدال�شالم غربال ع�شو املحكمة الد�شتورية ملدة �شنة واحدة. ُيجدَّ

�ملادة �لر�بعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ انتهاء مدة تعيني كل منهم, وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين 
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 14 محــــرم 1440هـ
الموافـــق: 24 �شبتمبر 2018م
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 �أمر ملكي رقم )39( ل�سنة 2018 
بتعيينات ق�سائية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين� 
بعد الطالع على الد�شتور,

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته,
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء,

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ قا�شيًا مبحكمة التمييز, كل من:
1. القا�شي اأحمد محفوظ محمد القا�شي.

2. القا�شي ح�شن علي ح�شن كفافي.

�ملادة �لثانية
ُيعنيَّ وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية, كل من:

1. القا�شي اأ�شرف فريج عوي�س محمد.
2. القا�شي محمد ح�شن كامل عبدالحميد.

�ملادة �لثالثة
ُيعنيَّ قا�شيًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية, كل من:

1. القا�شي ح�شن محمد ُعقَله هزايمه.
2. القا�شي رائد نايف علي الَعدوان.

3. القا�شي ماأمون ال�شيد عبدالهادي محمد.
4. القا�شي اأيمن محمد اإبراهيم عبداهلل مجاهد.

5. القا�شي حاتم م�شطفى محمد ال�شيد اأمين.
6. القا�شي طالل �شالح ع�شكر العقرباوي.

7. القا�شي د. ن�شاأت محمد عبدالرحمن الأخر�س.
8. القا�شي طه حامد علي ال�شمور.

�ملادة �لر�بعة
ُيعنيَّ رئي�شًا باملحكمة الكربى املدنية, كل من:
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1. القا�شي �شلمان عبداهلل الع�شفور.
2. القا�شي علي اأحمد علي داُود .

3. القا�شي د. خالد ر�شوان اأحمد ال�شمامعه.

�ملادة �خلام�سة
ُيعنيَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(, كل من:

1. القا�شي محمد خمي�س الرميحي. 
2. القا�شي َمْر�شية ح�شن محمد قمبر.
3. القا�شي نا�شر اإبراهيم البوعينين.

4. القا�شي د. رمزان عبداهلل النعيمي.
5. القا�شي د. ريا�س محمد اإبراهيم �شيادي.

6. القا�شي اأحمد اإبراهيم اأحمد ال�شيد الح�شمني.
7. القا�شي د. قا�شم طاهر الم�شري قا�شم الم�شري.

8. القا�شي د. �شاكر اإبراهيم �شالمة العمو�س.

�ملادة �ل�ساد�سة
ُيعنيَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )ب(, كل من:

1. القا�شي محمود علي الذوادي.
2. القا�شي طالب في�شل المري.

3. القا�شي را�شد خالد را�شد الكعبي. 

�ملادة �ل�سابعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره , وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

 ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 14 محــــرم 1440هـ
الموافـــق: 24 �شبتمبر 2018م
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 �أمر ملكي رقم )40( ل�سنة 2018
بتعيينات يف هيئة �لت�سريع و�لإفتاء �لقانوين

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين� 
بعد الطالع على الد�شتور,

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين 
وتعديالته,

وعالوات  ورواتب  ودرجات  يات  م�شمَّ بتحديد   2013 ل�شنة   )49( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 
وبدلت ومزايا اأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين,

وعلى الأمر امللكي رقم )38( ل�شنة 2014 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين,
وبناًء على اقرتاح جمل�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين,

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الثانية يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين, كل من:
1( نورة عبدالروؤوف عبدالوهاب ال�شي�شي البوعينين.

2( اأحـمـد محـمـد اأحـمـد علـي عبـداللـه.
3( يـو�شـف محـمـد علـي عي�شـى ال�شـباغ.

4( عبداهلل عبدالعـزيز محمـد الرا�شـد البنعلـي.
5( فاطمـة عبـدالعـزيز ح�شـن من�شـور نايم.

6( علـي جـا�شـم علـي خـلـف ربـيـعـة.
7( عي�شـى جمعـة عي�شـى علي �شـلطان الكعبي.

�ملادة �لثانية
ُيعنيَّ اإبراهيم �شامي عبداهلل البو�شميط م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الأولى.

�ملادة �لثالثة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره, وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 14 محــــرم 1440هـ
الموافـــق: 24 �شبتمبر 2018م
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 قر�ر رقم )31 ( ل�سنة 2018
 ب�ساأن حتديد ميعاد �لنتخاب

و�لرت�سيح لع�سوية �ملجال�س �لبلدية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية 

وتعديالته, وعلى الأخ�س املادة الثالثة ع�شرة منه,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

الناخبون املقيَّدة اأ�شماوؤهم يف جداول الناخبني ِوْفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 
2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية, مدعوون للح�شور اإلى مقار جلان القرتاع 
والفرز وذلك لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية يوم ال�شبت املوافق 2018/11/24 من ال�شاعة 
اإعادة النتخاب جتري  التي تقت�شي  الثامنة م�شاًء, ويف احلالت  ال�شاعة  الثامنة �شباحًا حتى 
الإعادة يوم ال�شبت املوافق 2018/12/1 من ال�شاعة الثامنة �شباحًا حتى ال�شاعة الثامنة م�شاًء.

�ملادة �لثانية
ُيفتح باب الرت�شيح لع�شوية املجال�س البلدية ابتداًء من يوم الأربعاء املوافق 2018/10/17 
البلدية  املناطق  مختلف  يف  الرت�شيح  طلبات  م  وتقدَّ  ,2018/10/21 املوافق  الأحد  يوم  وحتى 

النتخابية اإلى اللجان املخت�شة. 

�ملادة �لثالثة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 مـحـــرم 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 24 �شبتمبر 2018م
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 قر�ر رقم )32( ل�سنة 2018
 باإ�سافة جلنة عامة لالقرت�ع و�لفرز

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية

رئي�س مجل�س الوزراء:
البلدية النتخابية  املناطق  ب�شاأن حتديد  ل�شنة 2014  القرار رقم )35(  بعد الطالع على 

والدوائر النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية,
وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

املجال�س البلدية,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُت�شاف جلنة عامة اإلى الثالث ع�شرة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء املجال�س 
البلدية املن�شو�س عليها يف املادة الثانية من القرار رقم )35( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق 
البلدية النتخابية والدوائر النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�س 
البلدية, والقرار رقم )45( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

املجال�س البلدية, وت�شري عليها ما ت�شري على اللجان العامة لالقرتاع والفرز من اأحكام.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 مـحـــرم 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 24 �شبتمبر 2018م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )78( ل�سنة 2018
 بتحديد مقار �للجان �لفرعية

لالقرت�ع و�لفرز لنتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد   

وتعديالته,
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية 

وتعديالته, وعلى الأخ�س املادة الثامنة ع�شرة منه,
والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )35( رقم  القرار  وعلى   

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

د مقار اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية يف الدوائر  حُتدَّ
النتخابية, على النحو املبنيَّ باجلدول املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
رئي�س �للجنة �لعليا لالإ�سر�ف �لعام على �سالمة

 �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لنو�ب
خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 مـحــرم 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمبر 2018م
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جدول
بتحديد مقار �للجان �لفرعية لالقرت�ع و�لفرز

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية
 

محافظة �ملحـرق

�للجنة �لأولى ومقرها: معهد ال�شيخ خليفة بن �شلمان للتكنولوجيا.

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�شة الب�شيتني البتدائية للبنات.

�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�شة املحرق الثانوية للبنات.

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�شة ح�شان بن ثابت البتدائية للبنني.

�للجنة �خلام�سة ومقرها: مدر�شة رقية البتدائية للبنات.

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�شة الدير البتدائية الإعدادية للبنات.

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�شة اخلوارزمي البتدائية للبنني.

�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�شة احلد الثانوية للبنات.

�ملحافظة �ل�سمالية
�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�شة كرانة البتدائية للبنات.

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�شة جابر بن حيَّان البتدائية للبنني.
�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة البتدائية الإعدادية للبنني.

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنني.
�للجنة �خلام�سة ومقرها: مدر�شة �شار البتدائية للبنني.
�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�شة عايل البتدائية للبنني.

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�شة �شار الثانوية للبنات.
�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنني.

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات.
�للجنة �لعا�سرة ومقرها: مدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات.

�للجنة �حلادية ع�سرة ومقرها: مدر�شة ابن طفيل البتدائية للبنني.
�للجنة �لثانية ع�سرة ومقرها: مدر�شة املالكية الإعدادية للبنات.

  



العدد: 3385 – األربعاء 26 سبتمبر 2018

14

�ملحافظة �جلنوبية

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية للبنني.

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية للبنات.

�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�شة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية للبنني.

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الإعدادية للبنات.

�للجنة �خلام�سة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنني.

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنني. 

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات.

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�شة الزلق البتدائية الإعدادية للبنات.

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: درة البحرين.
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )80( ل�سنة 2018
بت�سكيل جلان �لإ�سر�ف على �نتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2001 ل�شنة   )35( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطــالع  بعد 

وتعديالته,
وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية 

وتعديالته, وعلى الأخ�س المادة ال�شابعة منه,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ل في المناطق البلدية النـتخابية لجان الإ�شراف على انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية  ُت�شكَّ
ب�شاأن نظام  ل�شنة 2002  المر�شوم بقانون رقم )3(  ال�شابعة من  المادة  المن�شو�س عليها في 
د مقارُّها على الوجه المبيَّن بالجدول رقم )1( المرافق  انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية, وتحدَّ

لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
اإذا غاب اأحد روؤ�شاء اللجان اأو اأحد اأع�شائها, اأو قام مانع يمنعه من العمل, يحل محله اأحد 

الروؤ�شاء اأو الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم بالجدول رقم )2( المرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثالثة
ي  وتَلقِّ الناخبين,  جداول  باإعداد  القيام  القرار  هذا  في  عليها  المن�شو�س  اللجان  تتولى 
والعترا�شات  الطلبات  في  َظر  والنَّ المر�شحين  ك�شوف  واإعــداد  ها,  وفْح�شِ التر�شيح  طلبات 
المتعلقة باأيِّ اإجراء اأو قرار ي�شدر عنها, وبوجه عام تخت�س بالإ�شراف على ما يتعلق بانتخابات 

اخلة في نطاق اخت�شا�شها. اأع�شاء المجال�س البلدية في المنطقة والدوائر النتخابية الدَّ
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�ملادة �لر�بعة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
رئي�س �للجنة �لعليا لالإ�سر�ف �لعام على �سالمة

 �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لنو�ب
خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 مـحـــرم 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2018م
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جدول رقم )1(
ت�سكيل جلان �لإ�سر�ف على �نتخاب

�أع�ساء �ملجال�س �لبلدية وحتديد مقارِّها

اأوًل: لجنة محافظة المحرق ومقرها مدر�شة الهداية الخليفية الثانوية للبنين:

رئي�شًا1-المحامي العام/ د. اأحمد محمد الحمادي 

اأمينًا لل�شر2-هيا ح�شن النعيمي

ع�شوًا3- فهد خالد المريخي

 ع�شوًا4-حنان جا�شم علي

ع�شوًا5-دينا محمد الماجد

ثانيًا: لجنة المحافظة ال�شمالية ومقرها مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنات:

رئي�شًا1- القا�شي/ محمد ميرزا اأمان

اأمينًا لل�شر2- �شيخة علي الرويعي

ع�شوًا3- فتحية مبارك �شالح

ع�شوًا4- لينه محمد نافع �شالح

ع�شوًا5- علي اأحمد �شاهين

ثالثًا: لجنة المحافظة الجنوبية ومقرها مدر�شة الم�شتقبل البتدائية للبنات:

رئي�شًا1- القا�شي/ اإبراهيم �شلطان الزايد

اأمينًا لل�شر2- فاطمة خليفة علي

ع�شوًا 3- محمود علي غلوم

ع�شوًا4- عبداهلل محمد الدو�شري  

ع�شوًا5- نوال عبدالرحيم الحمادي
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جدول رقم )2(
�لروؤ�ساء و�أمناء �ل�سر و�لأع�ساء �لحتياط

للجان �لإ�سر�ف على �نتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية

رئي�شًا1- القا�شية اأمل اأحمد عبداهلل اأبل

رئي�شًا2- رئي�س النيابة فهد خالد البوعينين

رئي�شًا3- رئي�س النيابة د. علي عبا�س ال�شويخ

رئي�شًا4- القا�شي جعفر يو�شف الجمري

 اأمينًا لل�شر5- دلل علي محمد عا�شور

اأمينًا لل�شر6- �شلمان خليفة �شليبيخ

اأمينًا لل�شر7- فاطمة محمد اإدهام

ع�شوًا8- فاطمة علي حمد 

ع�شوًا9- را�شد اأحمد اإبراهيم

ع�شوًا10- اأحمد �شامي الحمادي
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )82( ل�سنة 2018
 بتحديد مقار �للجان �لعامة لالقرت�ع و�لفرز 

لنتخاب �أع�ساء جمل�س �لنو�ب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية 

وتعديالته, 
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته,

 وعلى املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 
واللجان الفرعية لنتخابات جمل�س النواب,

 وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2014 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 
جمل�س النواب,

 وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2018 باإ�شافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء 
جمل�س النواب,

  وعلى القرار رقم )79( ل�شنة 2018 بتحديد مقار اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز لنتخاب 
اأع�شاء جمل�س النواب,

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

الدوائر  يف  النواب  جمل�س  اأع�شاء  لنتخاب  والفرز  لالقرتاع  العامة  اللجان  مقار  د  حُتدَّ
النتخابية, على النحو املبنيَّ باجلدول املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                
                                                            وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

رئي�س �للجنة �لعليا لالإ�سر�ف �لعام على �سالمة
 �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لنو�ب

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 مـحـــرم 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2018م
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جدول
بتحديد مقار �للجان �لعامة لالقرت�ع و�لفرز

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لنو�ب

ع ال�شيف التجاري. �للجنة �لأولى ومقرها: مجمَّ

�للجنة �لثانية ومقرها: المعهد الديني.

�للجنة �لثالثة ومقرها: مجمع �شترة التجاري.

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�شة الحد الإعدادية للبنات.

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مطار البحرين الدولي.

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: ج�شر الملك فهد.

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنين.

�للجنة �لثامنة ومقرها: �شالة وزارة التربية والتعليم.

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنين.

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: نادي عوالي.

�للجنة �لحادية ع�سرة ومقرها: حلبة البحرين الدولية )ال�شخير(.

�للجنة �لثانية ع�سرة ومقرها: مدر�شة ع�شكر البتدائية الإعدادية للبنين.

�للجنة �لثالثة ع�سرة ومقرها: جامعة البحرين.

�للجنة �لر�بعة ع�سرة ومقرها: نادي المحرق الريا�شي.



العدد: 3385 – األربعاء 26 سبتمبر 2018

21

وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )83( ل�سنة 2018
 بتحديد مقار �للجان �لعامة لالقرت�ع و�لفرز

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2001 ل�شنة   )35( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطــالع  بعد 

وتعديالته,
وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية 

وتعديالته, وعلى الأخ�س المادة الثامنة ع�شرة منه,
والدوائر  النتخابية  البلدية  المناطق  تحديد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )35( رقم  القرار  وعلى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية,
وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2014 باإ�شافة لجنة عامة لالقتراع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

المجال�س البلدية,
وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2018 باإ�شافة لجنة عامة لالقتراع والفرز لنتخاب اأع�شاء 

المجال�س البلدية,
وعلى القرار رقم )78( ل�شنة 2018 بتحديد مقار اللجان الفرعية لالقتراع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء المجال�س البلدية,
قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

د مقار اللجان العامة لالقتراع والفرز لنتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية في الدوائر  ُتحدَّ
النتخابية, على النحو المبيَّن بالجدول المرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
رئي�س �للجنة �لعليا لالإ�سر�ف �لعام على �سالمة

 �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لنو�ب
خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 مـحـــرم 1440هـ
الـمــــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2018م
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جدول
بتحديد مقار �للجان �لعامة لالقرت�ع و�لفرز

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية

ع ال�شيف التجاري. �للجنة �لأولى ومقرها: مجمَّ

�للجنة �لثانية ومقرها: المعهد الديني.

�للجنة �لثالثة ومقرها: مجمع �شترة التجاري.

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�شة الحد الإعدادية للبنات.

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مطار البحرين الدولي.

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: ج�شر الملك فهد.

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنين.

�للجنة �لثامنة ومقرها: �شالة وزارة التربية والتعليم.

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنين.

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: نادي عوالي.

�للجنة �لحادية ع�سرة ومقرها: حلبة البحرين الدولية )ال�شخير(.

�للجنة �لثانية ع�سرة ومقرها: مدر�شة ع�شكر البتدائية الإعدادية للبنين.

�للجنة �لثالثة ع�سرة ومقرها: جامعة البحرين.

�للجنة �لر�بعة ع�سرة ومقرها: نادي المحرق الريا�شي.
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )55( ل�سنة 2018
 ب�ساأن �لرتخي�س بت�سجيل جمعية

YPO_MENA /و�ي بي �أو_ مينا

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة, ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته,
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية,
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007, 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية, 
,YPO-MENA /وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية واي بي اأو- مينا

قرر �لآتي:
مادة – 1 –

ل جمعية واي بي اأو- مينا/ YPO-MENA يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية   ت�شجَّ
و الثقافية حتت قيد رقم )7/ج/اأج(.

مادة – 2 –
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية, وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      
وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 30 ذي الحجة 1439هـ
المــــــوافـــــق: 10 �شبتمـــــــــبر 2018م
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YPO_MENA /بيان باأ�سماء �لأع�ساء �ملوؤ�س�سني جلمعية و�ي بي �أو _ مينا

1- قطب الدين عبا�س اأحمد علي داداباي.
2- خالد عمر محمد الرميحي.

3- �شفيان خالد عبدالرحمن املوؤيد.
4- اأمين توفيق عبدالرحمن املوؤيد.

5- �شوزان �شلمان خليل كانو.
6- يو�شف عبدالرحمن يو�شف فخرو.

7- مازن اأنطون اإليا�س خوري.
8- نيلي�س كناك�شي كيمجي.
9- رايف اأغوب دامري جيان.

10- ح�شام بن �شليمان بن عبدالرحمن ال�شالح.
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ملخ�س �لنظام �لأ�سا�سي
YPO_MENA /جلمعية و�ي بي �أو _ مينا

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )7/ج/اأج(  رقم  قيد  حتت    2018 عام 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة, ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من  ُت�شجَّ
تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف 
�شاأن تنظيم �ِشِجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مكتب 76, مبنى 113, جممع 316, طريق 3838, املنامة, 

مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية, كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
 تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية :
1 - الم�شاهمـــة في التنميـــة ال�شاملة للقادة ال�شباب وتاأهيلهم روحيـــًا وخلقيًا وثقافيًا واجتماعيًا 
واقت�شاديًا, وتمكينهم من الم�شاركة الفاعلة في المجتمع, وا�شتقطابهم ليكونوا اأع�شاء في 

الجمعية, وتوجيههم من قبل الأع�شاء الحاليين لتحقيق اأهداف واأن�شطة الجمعية.
2 - ا�شتقطاب وانتقاء اأ�شحاب الريادة من ال�شباب.

3 - التعاون وتبادل التجارب والخبرات الدولية في مجال الريادة.
رة في المجتمـــع والبرامج التدريبية وور�س  4 - الت�شجيـــع على ح�شـــور الفعاليات ال�شبابية الموؤثِّ

العمل.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة, بالو�شائل التالية:
اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية  بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من   - 1

الجهات الحكومية المخت�شة. 
عقـــد النـــدوات والدورات وور�س عمل تدريبية في نف�س المجال بعـــد اأْخذ الموافقة الم�شبقة   - 2

من الجهات الحكومية المخت�شة.
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اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات وفق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من   - 3
الجهات الحكومية المخت�شة.

اإن�شـــاء موقع اإلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات   - 4
الحكومية المخت�شة.

التعاون مع الموؤ�ش�شات المدنية ذات العالقة بن�شاط الجمعية.  - 5
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية, وهي على النحو التايل:
1( األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأْن يكـــون ح�َشـــن ال�شمعة وال�شلـــوك, واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه في جريمـــة ُمِخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
التََّظلُّم من  بيَّنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية, كما 
ِله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية, واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.
اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية,  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها. وت�شري قراراتها على 
العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عْقدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية, وال�شروط الواجب اتِّ

تواُفُره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من خم�شة  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 
انتخابهم  ويتم  اأخرى,  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية,  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
ت�شكيل  فيه وحقه يف  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة, واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر, كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:
1(  ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2(  ا�شتراكات الأع�شاء.
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ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3(  الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4(  اأيـــة موارد اأخـــرى يقبلها مجل�س الإدارة وفقـــًا للقانون بما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 
5(  الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمـــار اأموال الجمعية في حـــدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 
لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 
اأعمالها واأوجه �شْرف الأموال وطرق اإيداعها, على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام, وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية, بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير, �شريطة اأْن يكون 
ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية, وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.
واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )157( ل�سنة 2018
 بتعديل بع�س �أحكام �لالئحة �لتنفيذية

لقانون تنظيم �ملباين �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )13( ل�سنة 1977
 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية, 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 
1977 وتعديالتها,

املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف   2014 ل�شنة   )51( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
الهند�شية, ال�شادرة بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016,
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات,

 
قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ي املادتني الأولى )مكرر 1( واملادة الرابعة والثالثني )مكرر 3( من الالئحة  ُي�شتبَدل بن�شَّ
ان  النَّ�شَّ  ,1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  لقانون  التنفيذية 

الآتيان:
:)1 )مكرر  �لأولى  " �لمادة 

مراجعة  اأعمال  بع�س  اأو  بكل  القيام  مبهمة  يعهد  اأْن  البلديات  ب�شئون  املعِني  للوزير  يجوز 
املبيَّنة  الرتاخي�س  ل�شت�شدار  لزمة  تكون  التي  واخلرائط  وامل�شتندات  والبيانات  الر�شومات 
يف املادة )1( من قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977, اإلى 
�س لها ِوْفقًا للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية,  مكاتب مرخَّ

وتكون هذه املكاتب م�شئولة م�شئولية كاملة عن اأعمال املراجعة, وعلى الأخ�س عن الآتي:
اأ - �شحة الر�شومات والبيانات والم�شتندات والخرائط الم�شاِحبة لطلب الترخي�س. 

ب - مطابقـــة الر�شومـــات والبيانـــات والم�شتنـــدات والخرائـــط الم�شاِحبـــة لطلـــب الترخي�س  
لال�شتراطات البنائية اأو التعميرية المطلوبة ِوْفًقا للقوانين واللوائح.
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د بقرار من الوزير املخت�س ب�شئون البلديات �شوابط و�شالحيات هذه املكاتب, وذلك  وحتدَّ
بعد اأْخذ راأي اجلهات ذات العالقة.

 �لمادة �لر�بعة و�لثالثون )مكرر 3(:
مع عدم الإخالل بامل�شئولية املدنية اأو اجلنائية, يف حال ثبوت مخالفة املكتب امل�شار اإليه يف 
املادة الأولى )مكرر 1(  لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 
ُرَخ�س  باإ�شدار  املتعلقة  الأخرى  والقرارات  ب�شاأنهما  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته 

بًا باأحد التدابري الآتية: البناء, ُي�شِدر الوزير املعِني ب�شئون البلديات, , قرارًا م�شبَّ
1 - اإنذار المكتب كتابيًا.  

2 - وْقف المكتب عن مراجعة الر�شومات والبيانات والم�شتندات والخرائط لمدة ل تتجاوز �شنة.
3 - �شحب �شالحية المكتب في المراجعة.

ل جرمية جنائية, فاإنه يتوجب  ويف جميع الأحوال, اإذا كان ما ارتكبه املكتب ُي�شتَبه باأنه ُي�َشكِّ
اإبالغ النيابة العامة بذلك".

�ملادة �لثانية
التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار,  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ َن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.
 
 

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 ع�سام بن عبد�هلل خلف

 
�شدر بتاريخ: 13 محــــرم  1440هـ
الـمـــوافــــــــق: 23 �شبتمبر 2018م
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وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )158( ل�سنة 2018
 ب�ساأن �سو�بط و�سالحيات �ملكاتب �لهند�سية للقيام

باأعمال �ملر�جعة �لالزمة ل�ست�سد�ر تر�خي�س �لبناء
 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية,

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 
1977 وتعديالتها,

املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف   2014 ل�شنة   )51( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
الهند�شية, ال�شادرة بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016,

وعلى القرار الوزاري رقم )134( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شوابط وا�شرتاطات اعتماد املكاتب 
تراخي�س  ل�شت�شدار  الالزمة  واخلرائط  وامل�شتندات  والبيانات  الر�شومات  مبراجعة  للقيام 

البناء,
وبعد اأْخذ راأي اجلهات ذات العالقة,

 وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات,
 

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

�س لها ِوْفقًا للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة  للمكاتب الهند�شية املرخَّ
الالزمة  واخلرائط  وامل�شتندات  والبيانات  الر�شومات  مراجعة  باأعمال  القيام  الهند�شية  املهن 

ل�شت�شدار تراخي�س البناء. 
 

�ملادة �لثانية
ة  اأ - يلتـــزم المكتـــب الهند�شي بمراجعـــة الر�شومات والبيانـــات والم�شتنـــدات والخرائط المعدَّ
مـــة من ِقَبـــل مكتب هند�شي اآخر في نف�ـــس فئته اأو اأقل ل�شت�شـــدار ترخي�س البناء,  والمقدَّ

ويجب اأْن ت�شتمل المراجعة التاأكد من الآتي:
1- ا�شتيفاء الت�شاميم المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية لمتطلبات وا�شتراطات 
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تراخي�س البناء. 
2 - ا�شتيفاء الت�شاميم الهند�شية لمتطلبات وا�شتراطات �شئون الطيران المدني.

3 - ا�شتيفاء الت�شاميم الهند�شية لمتطلبات وا�شتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني.
4 - ا�شتيفاء الت�شاميم الهند�شية لمتطلبات وا�شتراطات �شئون الزراعة.

5 - ا�شتيفاء الت�شاميم الهند�شية لمتطلبات اإدارة المناطق ال�شناعية.
6 - ا�شتيفاء الت�شاميم الهند�شية لمتطلبات المجل�س الأعلى للبيئة.

7 - اللتزام بالمعايير وال�شتراطات المذكورة في الموافقة المبدئية )اإْن ُوِجدت(
8 - اللتزام بمعايير ال�شالمة في ت�شميم المداخل والمخارج.  

9 - اللتزام بمعايير ال�شالمة في القْطع لزاوية الروؤية.
10 - اللتزام بمن�شوب الطريق المعتَمد.

11 - احت�شاب الأحمال الكهربائية. 
ط في الحالت التي تتطلب ذلك ح�شب  12 - وجود محطات كهربائية فرعية �شمن المخطَّ

ا�شتراطات اإدارة توزيع الكهرباء.
ب - للمكتـــب الهند�شي القائـــم باأعمال المراجعة ال�شتعانة بمكتب هند�شـــي اآخر لإتمام اأعمال 

ر جميع التخ�ش�شات الهند�شية الالزمة لديه.   المراجعة في حالة عدم توفُّ
 

 �ملادة �لثالثة
للقيام  املكاتب  اعتماد  وا�شرتاطات  �شوابط  ب�شاأن  ل�شنة 2018  رقم )134(  القرار  يلغى   
البناء,  تراخي�س  ل�شت�شدار  الالزمة  واخلرائط  وامل�شتندات  والبيانات  الر�شومات  مبراجعة 

ويلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
 

�ملادة �لر�بعة
التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار,  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 
 

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 ع�سام بن عبد�هلل خلف

 
�شدر بتاريخ: 13 محرم  1440هـ
المــــوافــــــــق: 23 �شبتمبر 2018م
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 قر�ر رقم )7( ل�سنة 2018 
ك و�لعقار�ت �مل�سرتكة  بتنظيم �أحكام �حتاد �لـُمالاَّ

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:
بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013,

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017,
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري,

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري,
وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري,

قرر �لآتي:
�لف�سل �لأول
�أحكام عامة

مادة )1(
تعاريف

الواردِة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  هذ  اأحكام  تطبيق  يف 
للكلمات  ويكون   ,2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  يف 

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها, ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
�لعقار�ت �لم�ستركة: الأرا�شي اأو الفلل اأو المباني, ذات الأجزاء الم�شتَركة. 

�لِوْحـــد�ت �لملَحقة: الِوْحـــدات التي تظهر في مخطط موقع العقار كِوْحدات ملَحقة ُيمكن نْقُلها 
ك الِوْحدات ول تكون لها وثيقة ِمْلكية م�شتقلة. فيما بين ُمالَّ

�لمـالك: مـالـك الـِوْحدة المندرجة �شمن العقار الم�شترك. 
�س مـــن الموؤ�ش�شة للقيام بمهام  ك: ال�شخ�ـــس الطبيعي اأو العتباري المرخَّ مديـــر �تحـــاد �لُمالاَّ

ك, اأو رئي�س مجل�س الإدارة المنتخب.  اتحاد الُمالَّ
ن الأجـــزاء الم�شتَركة  مخطـــط �لأجـــز�ء �لم�ستَركـــة: الجزء من مخطط موقـــع العقار الذي ُيبيِّ

داخل المبنى وخارجه. 
�شة لكل ِوْحدة في الأجزاء الم�شتَركة, وُت�شتخَدم لتحديد الح�شة  �ل�ستحقـــاق: الن�شبـــة المخ�شَّ

غير المفرزة من الأجزاء الم�شتَركة, ولبيان ِن�شب الأ�شوات, وح�شة ال�شتراكات ال�شنوية.
ورقـــة �لت�سويـــت: ورقـــة مرفقـــة مع اإخطار اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية ت�شمح للمالـــك باإجراء 

نة. الت�شويت على القرارات المدوَّ
منطقـــة �ل�ستخـــد�م �لح�ســـري: الأجـــزاء الم�شتَركة فـــي مخطط موقع العقـــار والمو�شحة في 

�شة لال�شتخدام الح�شري للِوْحدة اأو الِوْحدات. النظام الرئي�شي للعقار الم�شتَرك والمخ�شَّ
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ك ِوْفقًا لمتطّلبـــات كاتب العدل  �سهـــادة �إبـــر�ء �لذمـــة : �شهـــادة مخال�شة ُي�شِدرها اتحـــاد الُمالَّ
رات من ال�شتراكات ال�شنوية. والجهاز ت�شاند نقل ملكية الِوْحدة وتوؤكد عدم وجود متاأخِّ

ك ي�شتطيع اأداء  �لميز�نيـــة: البيـــان المالـــي ال�شنوي الُمعـــدُّ بغر�س التاأكد مـــن اأن اتحاد الُمـــالَّ
وظائفـــه والتزاماته طبقـــًا للممار�شة الجيدة, وتت�شمن بنودًا تتعلق بح�شـــاب الت�شغيل والح�شاب 

الحتياطي.
ك لتاأدية  �س فـــي ميزانية اتحـــاد الُمـــالَّ ح�ســـاب �لت�سغيـــل: الح�شـــاب البنكـــي للجـــزء المخ�شَّ

اللتزامات التي قد تتكرر دوريًا وب�شكل �شنوي على الأقل.
ك للم�شاريف  �س في ميزانية اتحاد الُمالَّ �لح�ساب �لحتياطي: الح�شاب البنكي للجزء المخ�شَّ

طويلة الأجل والمتكبَّدة على اأ�شا�س غير �شنوي.
نة في العقار الم�شترك ذات الطبيعة الت�شغيلية ويمكن تعديلها  �لقو�عد �لت�سغيلية: القواعد المبيَّ

بقرار عادي ُي�شِدره اأع�شاء الجمعية العمومية.
ك, ومهام  برنامـــج �إد�رة خا�ـــس: برنامج خا�س لعقار م�شتـــرك يوؤثر على حقوق والتزامات الُمالَّ

ك ِوْفقًا لقرار ي�شدر عن الموؤ�ش�شة في هذا ال�شاأن. و�شالحيات اتحاد الُمالَّ
قـــر�ر عـــادي: قـــرار ي�شدر مـــن الجمعيـــة العموميـــة للمالِكيـــن باأغلبيـــة الأع�شـــاء الحا�شرين 

باأ�شخا�شهم اأو عن طريق وكيل اأو ممثل قانوني ويكون لهم حق الت�شويت .
لين بالت�شويت  قـــر�ر خا�ـــس: قرار الجمعيـــة العمومية ال�شادر من المالِكين الحا�شريـــن المخوَّ
باأ�شخا�شهـــم اأو عـــن طريق وكيـــل اأو ممثل قانونـــي, �شـــواًء اأكان الت�شويت بورقـــة الت�شويت اأم 
تون ل�شالح القرار مـــا ل يقل عن )60%( من  ـــل الم�شوِّ بالت�شويـــت الإلكترونـــي, �شريطة اأن يمثِّ

ال�شتحقاقات وما ل يقل عن )60%( من الِوْحدات في العقار الم�شترك.
ذ فـــي الِوْحدة تتطلب ت�شريحـــًا من الجهات المخت�شـــة, اأو توؤثر على  �لأعمـــال: اأيـــة اأعمال ُتنفَّ
ر علـــى المظاهر الجمالية  ال�شالمـــة الهيكلية للِوْحـــدة, اأو اأي جزء من العقـــار الم�شترك, اأو ُتوؤثِّ
للعقـــار الم�شتـــرك, اأو توؤدي اإلى حـــدوث �شو�شاء خارجة من الِوْحـــدة, اأو تت�شمن مواد اأو عمالة 

ل الأجزاء الم�شتَركة اأو ت�شغلها. تعطِّ
ر على الأجزاء الم�شتَركة اأو على  �لبيان �لتكميلي: �شجل يحتوي على اأية بيانات اأو م�شتندات ُتوؤثِّ

جميع الِوْحدات في العقار الم�شترك.
نًا  ده الموؤ�ش�شـــة على موقعها الإلكترونـــي, مت�شمِّ النظـــام �لأ�سا�ســـي: م�شتند بال�شـــكل الذي تحدِّ
ك والتي تتعلق بالمهام, الت�شويت, الجتماعات واتخاذ  مة لتحاد الُمالَّ القواعد والأحكام المنظِّ

القرارات.
ده الموؤ�ش�شة علـــى موقعها  �لنظـــام �لرئي�ســـي للعقـــار �لم�ستـــرك: م�شتنـــد بال�شـــكل الـــذي تحـــدِّ

م تطوير واإدارة العقار الم�شترك. نًا ال�شروط والأحكام التي تنظِّ الإلكتروني, مت�شمِّ
بيـــان �ل�ستـــر�كات �ل�سنويـــة: ال�شتـــراكات ال�شنوية التي يدفعهـــا مالك الِوْحـــدة للم�شاهمة في 
تكاليف م�شاريف اإدارة وت�شغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شتَركة وم�شاريف التاأمين عليها, 

وتودع في ح�شاب الت�شغيل والح�شاب الحتياطي.
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ن اأجزاء غير مت�شلة. �لِوْحدة: الِوْحدة المبيَّنة في مخطط موقع العقار, والتي يمكن اأْن تت�شمَّ
م بمخطط موقع العقار لإقامة عقار م�شترك.  قطعة الأر�س الأ�شا�شية: قطعة من اأر�س ُتق�شَّ

رات من  ك اأو مديره, لمطالبة المالك ب�شـــداد المتاأخِّ اأمـــر ال�شـــداد: اأمر �شادر عن اتحـــاد الُمالَّ
ال�شتراكات ال�شنوية, وذلك قبل اتخاذ اإجراء اأمام المحكمة المخت�شة.

مادة )2(
نطاق �ل�سريان

والأجزاء  الِوْحدات  ت�شم  التي  امل�شرَتكة  العقارات  كافة  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 
د ِوْفقًا ل�شتحقاقات ِوْحداتهم, ول ت�شرى اأحكامه على الحتاد  امل�شرَتكة, اململوكة بح�ش�س حُتدَّ

الرئي�شي والحتاد املركزي.

 �لف�سل �لثاين
ت�سجيل �لنظام �لأ�سا�سي و�لنظام �لرئي�سي للعقار�ت �مل�سرتكة 

مادة )3(
ت�سجيل جميع �لعقار�ت �مل�سرتكة

طات العقارات امل�شرَتكة ِوْفقا لل�شوابط الواردة بهذا القرار. ر ت�شجيل مخطَّ يجب على املطوِّ

مادة )4(
متطلبات ت�شجيل العقارات امل�شرَتكة

ر اأن يزود اجلهاز واملوؤ�ش�شة بالآتي: لت�شجيل العقارات امل�شرَتكة يجب على املطوِّ
�أوًل: مخطط موقع العقار, ويتاألف من الآتي:

1 - مخطط يبيِّن موقع المباني بالن�شبة لحدود قطعة الأر�س الأ�شا�شية.
د جميع الأجزاء الم�شتَركة بداخل وخارج العقار. 2 - مخطط الأجزاء الم�شتَركة, يحدِّ

ح المناطـــق التي �شُتن�شاأ بها حقوق ال�شتخدام  3 - مخطـــط مناطق ال�شتخدام الح�شري, يو�شِّ
الح�شري وعدد الِوْحدات الم�شتفيدة منها.

ح جميع الِوْحدات في العقار الم�شترك. 4 - مخطط الِوْحدات, يو�شِّ
ح جميع الوحدات الملَحقة في العقار الم�شترك. 5 - مخطط الِوْحدات الملَحقة, يو�شِّ

ر على الأجزاء الم�شتركة. ح حقوق الرتفاق والتفاقات التي توؤثِّ 6 - مخطط يو�شِّ
ثانياً: جدول بيانات ُيبيَّن فيه الآتي:

1 - جميع ِوْحدات العقار الم�شترك, واأرقامها. 
2 - م�شاحـــة جميـــع الِوْحـــدات والِوْحـــدات الملَحقة, مع بيـــان تف�شيلي عن المناطـــق الداخلية 

والخارجية.



العدد: 3385 – األربعاء 26 سبتمبر 2018

35

3 - بيان تف�شيلي بما تمت اإ�شافته اأو ا�شتبعاده في قيا�س الِوْحدات.
4 - ال�شتحقاقات الخا�شة بكل ِوْحدة والِوْحدات الملَحقة بها, والطريقة الم�شتخَدمة لتحديدها.

5 - عدد الِوْحدات الملَحقة والِوْحدات المقتِرنة بها.
ثالثاً: النموذج الُمعد من قبل الموؤ�ش�شة علي موقعها اللكتروني ب�شاأن النظام الرئي�شي للعقارات 

الم�شتركة.
ر�بعـــا: التعديـــالت اأو الإ�شافات على النظام الأ�شا�شي, �شريطـــة اأْن تكون متفقة مع المادة )7( 

من هذا القرار.
د الجهاز والموؤ�ش�شة بالم�شتندات الآتية: خام�ساً: اأْن ُيزوَّ

ُهون التي تتعلق بالأجزاء الم�شتَركة اأو  1 - وثيقـــة ِمْلكيـــة الأر�س اأو ما يقوم مقامها خالية من الرُّ
موافقة اأ�شحاب الحق العيني على تنفيذ الم�شروع وبيع ِوْحداته.

دها الموؤ�ش�شة.  2 - اأية بيانات اأو معلومات تحدِّ
العمل  قبل  الت�شجيل  اإجراءات  يف  بداأوا  الذين  رين  املطوِّ على  املادة  هذه  حكم  ي�شري  ول 

باأحكام هذا القرار.

مادة )5( 
 �أحكام خا�سة للمخططات

ن اأجزاًء غري مت�شلة بالِوْحدة  اأْن يت�شمَّ مخطط الِوْحدة مبخطط موقع العقار من املمكن 
العقارية.

مادة )6(
مخطط موقع �لعقار

اإقامة  الأ�شا�شية عند  الأر�س  لتق�شيم قطعة  العقار  اإعداد مخطط موقع  ر  املطوِّ يجب على 
عقار م�شرتك.

وُيعترَب من الأجزاء امل�شرَتكة اأيُّ جزء من قطعة الأر�س الأ�شا�شية ل ُيعدُّ ِوْحدة يف مخطط 
موقع العقار امل�شرتك.

د الأجزاء امل�شرَتكة كوحدة   يف حالة ما اإذا كان العقار امل�شرتك عبارة عن فلل اأو اأر�س, حتدَّ
عقارية يف مخطط املوقع. 

ر بعد بيع جميع الِوْحدات. ويف جميع الأحوال ل ميكن بقاء اأية ِوْحدة ملَحقة حتت ِمْلكية املطوِّ

مادة )7(
�لنظام �لأ�سا�سي و�لنظام �لرئي�سي للعقار �مل�سرتك 

موقعها  على  املوؤ�ش�شة  ه  ُتِعدُّ الذي  للنموذج  ِوْفقًا  اأ�شا�شي  نظام  م�شرتك  عقار  لكل  يكون 
ك بعد  ر عند اإعداد النظام الأ�شا�شي للعقار امل�شرتك اأو لحتاد الـُمالَّ الإلكرتوين, ويجوز للمطوِّ
اأْن يتم تفعيله تعديل اأو اإ�شافة اأحكام خا�شة له, �شريطة اأْن تتفق مع اأحكام هذا القرار والنموذج 
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املعد لذلك. ويف جميع الأحوال ل يجوز التعديل اأو الإ�شافة بعد اعتماده اإل بعد احل�شول على 
موافقة املوؤ�ش�شة.

ز الإدارة  ر على النحو الذي يعزِّ كما يكون لكل عقار م�شرتك نظام رئي�شي ُيَعدُّ من ِقَبل املطوِّ
ك, والتوازن بني متطلبات ال�شتخدامات  العادلة لالأجزاء امل�شرَتكة واملعي�شة املتناغمة بني الـُمالَّ
على  املوؤ�ش�شة  ه  ُتِعدُّ الذي  بالنموذج  ذلك  يف  م�شرت�شدًا  امل�شرتك  العقار  يف  ك  والـُمالَّ املختلفة 

موقعها الإلكرتوين.

مادة )8(
د يف النظام الأ�شا�شي اآلية لفْر�س اللتزامات املالية على املالك, يف  ك اأْن يحدِّ لحتاد الـُمالَّ
لها  ك, والتي ينبغي اأن يتحمَّ حال قيامه باأيِّ ت�شرف اأدى اإلى زيادة التكاليف على احتاد الـُمالَّ

ك. املالك ِعَو�شًا عن جميع الـُمالَّ
ن اآلية ا�شرتداد اللتزامات  مِّ ك اأْن ُي�شَ ومع عدم الإخالل بالفقرة ال�شابقة, يجوز لحتاد الـُمالَّ
الأ�شا�شي والقواعد  للعقار امل�شرتك والنظام  الرئي�شي  التزام املالك بالنظام  َمن  َي�شْ املالية ما 

الت�شغيلية.

 �لف�سل �لثالث
ك ت�سليم �لعقار �مل�سرتك لحتاد �لـُمالاَّ

مادة )9(
ك ر عقب �إن�ساء �حتاد �لـُمالاَّ �لتز�مات �ملطوِّ

ك بالجتماع الأول للجمعية العمومية, خالل ثالثة اأ�شهر  ر اأن ُيخِطر الـُمالَّ يجب على املطوِّ
دة يف هذا القرار والنظام الأ�شا�شي. ك ِوْفـقـًا لل�شوابط املحدَّ من اإن�شاء احتاد الـُمالَّ

اأو اأر�شًا, ذات اأجزاء  ويف حالة ما اإذا كان العقار امل�شرتك عبارة عن جمموعة من الفلل 
ك مبوجب املادة )62 بند اأ( من القانون قبل اإكمال اأية مباٍن  م�شرتكة, ومت اإن�شاء احتاد الـُمالَّ
ر تاأجيل الدعوة لنعقاد اجلمعية العمومية الأولى اإلى اأن يتم  على الِوْحدة العقارية, يجوز للمطوِّ

اإكمال البناء يف )10%( من الِوْحدات.
الأول  ال�شنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وقبل  ك  الـُمالَّ احتاد  اإن�شاء  بعد  عليه  يجب  كما 

القيام بالآتي:
ن الآتي: ك, ويجب اأْن يت�شمَّ 1 - اإعداد الخْتم العام لتحاد الُمالَّ

ك. ـ�س لحتـاد الـُمـالَّ  اأ - رقم الت�شجيل املخ�شَّ
)احتاد  وعبارة  امل�شرتك,  للعقار  الرئي�شي  النظام  يف  املبنيَّ  ك  الـُمالَّ احتاد  ا�شم   - ب   

ك(. الـُمالَّ
ك, بما في ذلـــك اإن�شاء ح�شـــاب الت�شغيل  2 - اإعـــداد الميزانيـــة ال�شنويـــة الأولـــى لتحاد الـُمـــالَّ

والح�شاب الحتياطي �شمن الميزانية.
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الأول  ال�شنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وقبل  ك  الـُمالَّ احتاد  اإن�شاء  بعد  ر  للمطوِّ ويجوز 
القيام بالآتي:

1 - طـــرح مناق�شـــة لأية �شلع اأو ِخْدمات لزمة لت�شغيل العقارات الم�شتَركة, �شريطة األ تزيد اأية 
عقود على عامين, ما لم تكن العقارات الم�شتَركة �شمن برنامج اإدارة خا�س. 

ك في اأية عقود �شرورية لت�شغيل العقـــار الم�شترك, بما في  2 - التعاقـــد نيابـــة عن اتحاد الـُمـــالَّ
ذلك التعاقد مع مدير التحاد.

ك لإيداع ال�شتراكات ال�شنوية.  3 - فتح ح�شابات م�شرفية با�شم اتحاد الـُمالَّ

مادة )10(
ك نقل �لُعْهَدة �إلى �حتاد �لـُمالاَّ

ك  ر – يف اأول اجتماع للجمعية العمومية – اأْن ينقل اإلى ُعْهَدة احتاد الـُمالَّ يجب على املطوِّ
جميع الوثائق املهمة واملتعلقة بت�شغيل العقار امل�شرتك, مبا يف ذلك الآتي:

1 - ر�شومات ما بعد التنفيذ.
ك.  2 - بيان بكافة الأ�شول الثابتة والمنقولة التي يملكها اتحاد الـُمالَّ

ك. 3 - ح�شاب تف�شيلي لال�شتراكات ال�شنوية التي يت�شلَّمها نيابَة عن اتحاد الـُمالَّ
4 - ن�شـــخ مـــن اأية عقود للت�شييد والبنـــاء وعقود الت�شميم وت�شاريح البنـــاء و�شهادات الموافقة 

والمتثال.
ك. 5 - اأية �شمانات لالإن�شاءات ُيكلَّف بها اتحاد الـُمالَّ

بات التعليمات والمفاتيح والرموز والمعلومات المماثلة. 6 - جميع كتيِّ
7 - �شجل ُيبيِّن جميع الِوْحدات والمالِكين وعناوينهم؛ وذلك بغر�س التوا�شل معهم.

8 - الن�شـــخ الأ�شليـــة لجميع م�شتنـــدات المناق�شات والميزانيات وعقـــود الِخْدمات والح�شابات 
والإخطـــارات وجداول الأعمـــال ومحا�شر الجتماعات والقـــرارات وغيرها من الم�شتندات 

ت فيما يتعلق به. ك اأو اأُِعدَّ رها اتحاد الـُمالَّ التي حرَّ
ك �شمن  9 - جميـــع الوثائق ال�شرورية لنقل �شالحيات ت�شغيل الح�شاب الم�شرفي لتحاد الـُمالَّ
ك و�شيطرته, ومن �شمنها ح�شابات لال�شتـــراكات ال�شنوية التي يدفعها  اإدارة اتحـــاد الـُمـــالَّ

ك. الـُمالَّ
10 - ُن�شخ مخططات موقع العقار والنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك الم�شجل لدى الجهاز.

11 - الختم المعتَمد. 
ر يف اجلمعية العمومية الأولى اأن ُيوفر تفا�شيل جلميع عقود اخِلْدمات  كما يجب على املطوِّ
القائمة املربمة من ِقَبله, والإف�شاح عن اأية م�شالح لديه يف هذه العقود, وقائمة بالِوْحدات التي 
ر يف وقت  تخ�شع لالإدارة وتاريخ انتهاء هذا اللتزام, وكذا يف حال وجود التزام قائم على املطوِّ

قيام اجلمعية العمومية باإدارة الوحدات مبوجب املادة )34( من القانون. 
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مادة )11(
ِحْفظ �لوثائق

ن الوثائق امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة تخزينًا اآمنًا يف موقع العقار امل�شرتك,  يجب اأن ُتخزَّ
واأْن يكون اخلْتم العام يف ُعْهَدة مدير الحتاد, واإذا مل يكن املدير قد ُعنيِّ فيكون يف ُعْهَدة ع�شو 

ك. ِفه اأمني �شر احتاد الـُمالَّ املجل�س الـُمعنيَّ بو�شْ

مادة )12(
معاجلة �لعيوب

ر ُملَزمًا – على نفقته – مبالحقة اأيِّ مقاول اأو ا�شت�شاري فيما يتعلق باأيِّ عيب  يكون املطوِّ
اأو اإخالل يف ال�شمانات ذات ال�شلة بالعقارات امل�شرَتكة طبقًا للمادة )71( من القانون, ويكون 

م�شئوًل عن معاجلة اأيِّ عيب اأو اإخالل بهذه ال�شمانات.

مادة )13(
�سد�د �ل�سرت�كات �ل�سنوية

دة ِوْفقًا للقانون  ِفه مالكًا - عن �شداد ال�شرتاكات ال�شنوية املحدَّ ر م�شئوًل – بو�شْ يكون املطوِّ
ك,  واأحكام هذا القرار, والتي تتعلق بجميع الِوْحدات املتبقية واللتزامات الأخرى لحتاد الـُمالَّ

رات من ال�شرتاكات ال�شنوية. ول يحق له توثيق عقد بيع هذه الِوْحدات قبل دفع املتاأخِّ

مادة )14(
ر من �لت�سويت ��ستبعاد �ملطوِّ

ر نف�َشه من الت�شويت  مع عدم الإخالل باملادة )9( من هذا القرار, يجب اأْن َي�شتبِعد املطوِّ
على اأيِّ عْقد لل�شلع اأو اخِلْدمات, متى كانت له م�شلحة يف ذلك.

كما ل يحق له الت�شويت على قرار لتخاذ اإجراء يف مواجهته لإخالله بالتزاماته.

مادة )15(
ر عند �لبيع �لتز�مات �ملطوِّ

ر قبل اإبرام عْقد بْيع اأية وحدة يف م�شروع التطوير العقاري, اأو يف م�شروع البيع   يلتزم املطوِّ
م للم�شرتي الآتي: على اخلارطة, باأْن ُيقدِّ

1 - ن�شخة من المخطط يو�شح الِوْحدات والأجزاء الم�شتركة.
2 - ن�شخة من بيان لن�شب ا�شتحقاقات الِوْحدات.
3 - ن�شخة من النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك.

4 - تقدير مح�شوب على اأ�شا�س معقول لال�شتراكات ال�شنوية ل�شنتين قادمتين.
5 - تفا�شيل اأيِّ برنامج اإدارة خا�س منطبق على العقارات الم�شتَركة.

رات من ال�شتراكات ال�شنوية. 6 - تفا�شيل للمتاأخِّ
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ر بمعاونة الم�شتري للح�شول على �شهادة اإبراء الذمة. د من المطوِّ 7 - تَعهُّ

مادة )16(
ر على ��سرت�كات قبل �لت�سليم ح�سول �ملطوِّ

ل ا�شرتاكات عامني, على اأْن ُيودعها مبا�شرة با�شم  ر قبل ت�شليم الِوْحدة اأْن ُيَح�شِّ يحق للمطوِّ
ك يف ح�شاب الت�شغيل واحل�شاب الحتياطي.  احتاد الـُمالَّ

�لف�سل �لر�بع
ك و�سالحياته و�لتز�ماته مهام �حتاد �لـُمالاَّ

مادة )17(
�ل�سخ�سية �لعتبارية

حق  له  ويكون  ك,  الـُمالَّ �شخ�شية  عن  م�شتقلة  اعتبارية  �شخ�شية  ك  الـُمالَّ لحتاد  تكون 
له مدير الحتاد, اأو رئي�س جمل�س الإدارة يف حال عدم وجود مدير  التقا�شي بهذه ال�شفة, وميثِّ

الحتاد, اأمام الق�شاء واجلهات الإدارية ويف التعامل مع الغري.
بالتزاماته,  الإخالل  عن  بالتعوي�س  ك  الـُمالَّ احتاد  �شد  ق�شائي  حكم  �شدور  حالة  ويف   

د ِوْفقًا ل�شتحقاقات وحداتهم. ك يف ال�شداد بح�ش�س حُتدَّ ُي�شاهم الـُمالَّ

مادة )18(
ك  مهام �حتاد �لـُمالاَّ

ك يف  اإلى املهام التي ن�س عليها القانون وهذا القرار, تتمثل مهام احتاد الـُمالَّ بالإ�شافة 
القيام بالآتي:

1 - الإ�شـــراف على الأجزاء الم�شتَركة, والموجودات والِخْدمات ذات ال�شلة بالمنفعة الجماعية 
م بها. ك, واإدارتها والتََّحكُّ للـُمالَّ

2 - �شمان المحافظة على الأجزاء الم�شتَركة والموجودات, واإ�شالحها, وا�شتبدالها اإذا لم يكن 
ت�شليحها مجديًا اقت�شاديًا.

3 - الحتفاظ بال�شجالت ِوْفقًا للمادة )24( من هذا القرار.
4 - الح�شـــول علـــى تاأمين ِوْفقـــًا للمادتيـــن )72( و)73( من القانون, والمـــادة )21( من هذا 

القرار والنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك.
ك و�شاغلي الِوْحدات. 5 - تعزيز الوئام وال�شعور بالنتماء بين الـُمالَّ

6 - المتثال لأية التزامات اأخرى من�شو�س عليها في القانون.
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 مادة )19(
ك �سالحيات �حتاد �لـُمالاَّ

بال�شالحيات  ك  الـُمالَّ احتاد  يتمتع  القانون,  املذكورة يف  بال�شالحيات  الإخالل  مع عدم 
الآتية:

1 - اإبرام اتفاقيات توريد المرافق والِخْدمات.
الة. 2 - و�شع القواعد الت�شغيلية لإدارة العقارات الم�شتَركة اإدارًة فعَّ

ك المخالفين, وذلك فـــي حالة مخالفة  3 - و�شـــع التدابيـــر والآليـــات المالئمة لمواجهة الـُمـــالَّ
النظـــام الأ�شا�شي اأو النظام الرئي�شي للعقار الم�شتـــرك, اأو اأيِّ اإخطار للمالك ُيطَلب منه اأو 

ك.  من الم�شتاأجرين اأو ال�شاغلين اأو الزائرين المتثال لمتطلبات اتحاد الـُمالَّ
4 - تح�شيل ال�شتراكات على اأق�شاط ربع �شنوية. 

5 - تَملُّك المعدات والأثاث والموجودات بما يتالءم مع �شالحياته ومهامه.
6 - اإ�شالح اأعمال البناء المعيبة فيما يتعلق بالأجزاء الم�شتَركة.

ذها  7 - تنفيذ الأعمال المطلوبة بموجب القانون اأو النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك اإذا لم ُينفِّ
المالك.

8 - ا�شترداد تكاليف تنفيذ الأعمال المتعلقة بالأجزاء الم�شتَركة من مالك الِوْحدة. 
9 - دخـــول الِوْحـــدة بموجب اإخطار خطـــي ُير�َشل اإلى المالك اأو ال�شاغـــل, اأو بدون اإخطار - في 
حالـــة الطـــوارىء - لمعاينة الِوْحدة اأو الأجزاء الم�شتَركـــة اأو عمل اإ�شالحات فيها اأو لتنفيذ 

الأعمال. 
رة بموجب القانـــون, اأو هذا القـــرار, اأو النظام الرئي�شي  ك المقرَّ 10 - تنفيـــذ التزامـــات الـُمالَّ

للعقار الم�شترك.
11 - اإقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات الق�شائية لتنفيذ المطالبات المالية.

12 - الح�شول على وثائق التاأمين المطلوبة بموجب القانون, اأو هذا القرار, اأو النظام الرئي�شي 
للعقار الم�شترك.

ل لدى م�شرف البحريـــن المركزي اأو اأية جهة  13 - اإيـــداع الأمـــوال الفائ�شة فـــي اأيِّ بنك م�شجَّ
ك و يعـــود بالنفع عليهم, وذلك بعد  معتَمـــدة من الموؤ�ش�شة بما يحقـــق اأغرا�س اتحاد الـُمالَّ

اأخذ راأيِّ م�شرف البحرين المركزي.
14 - اإ�شـــدار بيـــان ال�شتـــراكات ال�شنويـــة, ليو�شح ال�شتـــراكات الخا�شة بكل ِوْحـــدة, واإ�شدار 

�شهادات براءة الذمة ِوْفقًا للمادة )27( من القرار.

مادة )20(
تاأجري �ملناطق �مل�سرَتكة

ك الآخرين من  ك تاأجري اأٍية منطقة م�شرَتكة, على األ يعوق ذلك الـُمالَّ يحق لحتاد الـُمالَّ
ا�شتخدام الأجزاء امل�شرَتكة, �شريطة موافقة اجلمعية العمومية على ذلك الأمر بقرار عادي, 



العدد: 3385 – األربعاء 26 سبتمبر 2018

41

على اأْن ُتودع الأجرة يف �شندوق الت�شغيل.

مادة )21(
ك تاأمني �حتاد �لـُمالاَّ

ن با�شمه على الآتي: ك اأْن ُيوؤَمِّ على احتاد الـُمالَّ
1 - المباني والموجودات والتح�شينات الأخرى داخل الأجزاء الم�شتَركة بموجب بولي�شة تاأمين 
اء حدوث انفجار اأو حريق اأو بْرق اأو رياح اأو عوا�شف وذلك  �شامـــل �شـــد التلف اأو الدمار جرَّ

مقابل:
اأ - قيمة ا�شتبدالها بالكامل. 

ر, بما في  رُّ التَّ�شَ ال�شابق قبل  عها  اإلى و�شْ باإعادتها  اأو  با�شتبدالها  المقتِرنة  التكلفة   ب - 
ذلك تكلفة اإزالة الحطام والأتعاب المهنية الم�شتَحقة على اإعادة البناء.

2 - �شـــد الم�شئوليـــة عن الأ�شرار بالممتلكات اأو الإ�شابة الج�شدية الالحقة باأيِّ �شخ�س, كيفما 
كانت, مما ين�شاأ فيما يتعلق بالأجزاء الم�شتَركة.

3 - �شـــد اأيـــة مخاطر اأخرى من�شو�س عليهـــا في القانون اأو في مجلَّـــد التوجيهات ال�شادر عن 
الموؤ�ش�شة. 

ن عقاري كل خم�س  ك احل�شول على تقييم من مهند�س اأو ُمَثمِّ كما يجب على احتاد الـُمالَّ
�شنوات؛ ل�شمان تغطية بولي�شات التاأمني للبنود ال�شابقة على نحو كاف.

مادة )22(
��سرت�د �ملبلغ �ملوؤدي لزيادة �لتاأمني

اإذا ترتب علي ا�شتعمال املالك اأو ال�شاغل للِوْحدة ما ُيوؤدي اإلى زيادة ق�شط التاأمني, فيجوز 
ك ا�شرتداد املبلغ الزائد من املالك املعِني. لحتاد الـُمالَّ

ع اإلى ما كان عليه. ويف جميع الأحوال يجب اأن ُت�شتخَدم عوائد التاأمني يف اإعادة الو�شْ

مادة )23(
�لتاأمني على �ملمتلكات �خلا�سة

عدم  حالة  يف  اخلا�شة  ممتلكاته  على  التاأمني  عن  م�شئوًل  وال�شاغل  املالك  من  كل  يكون 
ك. مه احتاد الـُمالَّ تغطيتها مبوجب اأيِّ تاأمني ُيرْبِ

ُتَعدُّ اأجزاء م�شرَتكة, �شريطة اأن ُيَن�س على  ويجوز التاأمني على املباين القائمة بذاتها ول 
ذلك �شراحًة يف النظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك.

مادة )24(
ك �سجالت �حتاد �لـُمالاَّ

ك اأن مُي�ِشك ال�شجالت الآتية: يجب على احتاد الـُمالَّ
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1 - �شجـــل يحتوي على المخطط الذي ُيبيِّن الِوْحدات والأجـــزاء الم�شتَركة, ون�شخة من النظام 
الرئي�شي للعقار الم�شترك, وبيان با�شتحقاقات الِوْحدات.

2 - �شجل خطي باجتماعات مجل�س الإدارة.
ر, والقرارات. ن اإجراءات الجتماعات, والمحا�شَ 3 - �شجل خطي للجمعية العمومية, يت�شمَّ

4 - �شجل للمرا�شالت الر�شمية.
5 - �شجل بوال�س التاأمين.

6 - �شجل يحتوي على جميع البيانات المالية وم�شتندات التدقيق والك�شوفات الم�شرفية.
7 - �شجل العقود والتفاقيات.

8 - �شجل يحتوي على جميع الن�شخ الأ�شلية لجميع العقود والتفاقيات.
9 - �شجل الأ�شول.

ث باأ�شماء المالِكين وعناوينهم بغر�س اإخطارهم. 10 - �شجّل ُمَحدَّ
ث بحالة �شداد ال�شتراكات ال�شنوية. 11 - �شجل ُمَحدَّ

دها الموؤ�ش�شة. 12 - اأية �شجالت اأخرى تحدِّ

مادة )25(
ملكية �ل�سجالت

الحتاد  مدير  على  ويجب  له,  ُمْلكًا  الإلكرتونية  اأو  الورقية  ك  الـُمالَّ احتاد  �شجالت  تكون 
انتهاء مدتهم, ويجب الحتفاظ بها ملدة ل تقل  ك عند  الـُمالَّ وجمل�س الإدارة ت�شليمها لحتاد 

عن �شبعة اأعوام.

مادة )26(
�لتعديل يف �ملخططات 

اأو  امل�شرتك  للعقار  الرئي�شي  النظام  اأو  امل�شرَتكة  العقارات  تعديل يف مخططات مواقع  اأيُّ 
الإ�شافات للنظام الأ�شا�شي يجب اعتمادها من املوؤ�ش�شة وت�شجيلها من ِقَبل اجلهاز لتدوينها يف 

ال�شجل اخلا�س للعقارات امل�شرَتكة.

مادة )27(
�سهاد�ت �إبر�ء �لذمة عند نقل �مللكية

اأية وحدة  لَنْقل ملكية  َيلزم  القرار,  باأحكام هذا  العمل  تاريخ  اأ�شهر من  �شتة  انق�شاء  بعد 
ك, يف حالة ما اإذا كان  عقارية احل�شول على �شهادة اإبراء ذمة مالية �شادرة عن احتاد الـُمالَّ
ل اجلهاز نقل ِمْلكية اأية وحدة قبل احل�شول  قد مت اإبرام العقد بعد تاريخ هذا القرار, ول ي�شجِّ

على هذه ال�شهادة, اإل اإذا �شرح الأطراف جمتمعني للموثق بالآتي:
ال. ك غير فعَّ اأ - عدم اإمكانية الح�شول عليها لكْون اتحاد الُمالَّ

ب - اتفاق تم بين البائع والم�شتري لتغطية اأية ا�شتراكات اأو التزامات غير مدفوعة.
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ول ت�شري هذه ال�شهادة على نْقل الِوْحدات الملَحقة.

مادة )28(
ح�ساب �لت�سغيل و�حل�ساب �لحتياطي 

درا�شة  وُيِعد  امل�شرتك,  للعقار  احتياطيًا  واآخر  للت�شغيل  ح�شابًا  ك  الُمالَّ احتاد  ُين�شىء 
َتْعِفه املوؤ�ش�شة من تلك الدرا�شة, وذلك لتحديد  اأعوام ما مل  بالأعمال التي �شُتنَجز كل خم�شة 

اأعمال ال�شيانة التي �شيتم متويلها من ال�شندوق الحتياطي خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة.
للح�شاب  �شة  املخ�شَّ احل�شة  تكون  اأْن  املالِكني  من  ال�شرتاكات  حت�شيل  عند  ويتعنيَّ 

الحتياطي منف�شلة عن ح�شاب الت�شغيل.

مادة )29(
حقوق �لرتفاق و�لتز�مات �لتاأجري

ك اللتزام بحقوق الرتفاق, واللتزامات النا�شئة عن برنامج الإدارة  يجب على احتاد الُمالَّ
نة يف البيان التكميلي اأو النظام الرئي�شي  اخلا�س, اأو التاأجري اأو الـُم�َشاَطَحة, اأو التفاقات املدوَّ

للعقار امل�شرتك.

مادة )30(
د�د �أمر �ل�ساَّ

جمل�س  رئي�س  اأو  ك,  الُمالَّ احتاد  مدير  ُي�شِدر  القانون,  من  ب(  بند   68( للمادة  تطبيقًا 
ل بعلم الو�شول  داد للمالك مبوجب كتاب م�شجَّ الإدارة عند عدم وجود مدير الحتاداأمرًا بال�شَّ
ك, يطالبه فيه ب�شداد ال�شرتاكات ال�شنوية خالل )90( يومًا  بال مظروف حتت خْتم احتاد الُمالَّ

من تاريخ اإخطاره. 
داد ما ياأتي: ويجب اأن ُيرَفق باأمر ال�شَّ

1 - اأية متاأخرات من ال�شتراكات ال�شنوية.
داد ِوْفقـــًا للمادة )59( من هذا  ر في ال�شَّ ك للتاأخُّ 2 - اأيـــة تعوي�شـــات مفرو�شة من اتحـــاد الُمالَّ

القرار.
ك ِوْفقًا للنظام الأ�شا�شي. 3 - اللتزامات المالية المفرو�شة على المالك من اتحاد الُمالَّ

�لف�سل �خلام�س
جمل�س �لإد�رة

مادة )31(
اأْن  �شريطة  ال�شنوي,  العمومية  اجتماع اجلمعية  لالإدارة يف  ك جمل�شًا  الُمالَّ ينتخب احتاد 
ل  يزيد عدد الِوْحدات على ت�شع ِوْحدات. ويف حالة ما اإذا كان عدد الِوْحدات ت�شعًا اأو اأقل ي�شكِّ
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ك اأع�شاء جمل�س الإدارة تلقائيًا, على األ يقل عدد اأع�شاء املجل�س عن ثالثة ول يزيد على  الُمالَّ
ت�شعة, ويعنيِّ املجل�س من بني اأع�شائه رئي�س املجل�س واأمني اخلزينة واأمني ال�شر.

 ويجوز للجمعية العمومية اختيار ثالثة اأع�شاء احتياطيني ل�شتكمال املنا�شب ال�شاغرة يف 
ها لأيِّ �شبب كان.  جمل�س الإدارة عند ُخُلوِّ

مادة )32(
��ستقالة ع�سو جمل�س �لإد�رة

ك  الُمالَّ اأْن يكون احتاد  اأْن ي�شتقيل خالل فرتة ع�شويته, دون  يجوز لع�شو جمل�س الإدارة 
ُملَزمًا بتعيني ع�شو جديد, �شريطة األ يقل العدد املتبقي عن ثالثة اأع�شاء, واإل َوَجَبت الدعوة 

لعقد جمعية عمومية غري عادية لختيار باقي اأع�شاء جمل�س الإدارة.

مادة )33(
�سروط ع�سو جمل�س �لإد�رة

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الإدارة ما ياأتي:
ك العقار الم�شترك. 1 - اأْن يكون من ُمالَّ

2 - اأْن يكون مقيما في المملكة.
3 - األ ُيمثَّل اأيُّ مالك باأكثر من ع�شو واحد في مجل�س الإدارة.

4 - األ يكـــون محكومـــًا عليـــه بالإفال�ـــس اأو في جريمة مخلَّـــة بال�شرف والأمانة خـــالل ال�شنوات 
ح.  الخم�س ال�شابقة على التََّر�شُّ

ح عن اأيِّ َتعاُر�س م�شالح محتمل فيما لو تم تعيينه. 5 - اأْن ُيْف�شِ

مادة )34(
�لت�سويت ومدة جمل�س �لإد�رة

اجلمعية  اجتماع  يف  وتنتهي  اأع�شائه  اختيار  تاريخ  من  تبداأ  عامان  الإدارة  جمل�س  مدة 
العمومية التايل لنتهاء العامني, ويجوز انتخابهم ملدد اأخرى.

ويكون الت�شويت لختيار اأع�شاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العمومية. ويكون لع�شو اجلمعية 
احل�شور  خالل  من  مُينح  واحد,  ح  مر�شَّ ل�شالح  واحد  �شوت  بالت�شويت  له  ل  املخوَّ العمومية 
بالت�شويت  اأم  الت�شويت  بورقة  الت�شويت  كان  و�شواء  قانوين,  مبمثل  اأو  بوكيل  اأو  ال�شخ�شي 

الإلكرتوين.
اختيار  املادة,  هذه  يف  اإليها  امل�شار  الت�شويت  طريقة  اإلى  بالإ�شافة  العمومية  وللجمعية 
طريقة ت�شويت اأخرى بقرار عادي, بحيث تتم اإ�شافة طريقة الت�شويت للنظام الأ�شا�شي, على 

اأْن تراعى اإجراءات الت�شجيل املن�شو�س عليها يف هذا القرار.
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مادة )35(
�سهادة باأ�سماء �آع�ساء جمل�س �لإد�رة

ك اأو بالنيابة عنه باإعداد �شهادة ر�شمية باأ�شماء  تقوم املوؤ�ش�شة بناًء على طلب من احتاد الُمالَّ
ن فيها اأ�شماء كل من اأمني ال�شر, واأمني  اأع�شاء جمل�س الإدارة الأ�شليني والحتياطيني, كما ُتدوَّ
اخلزينة, ورئي�س املجل�س, وا�شم مدير الحتاد املعنيَّ اإْن ُوِجد, على اأْن ُترَفق بالطلب �شورة ِطْبق 

الأ�شل من مح�شر اجلمعية العمومية.
ث املوؤ�ش�شة ال�شهادة عند اإخطارها باأيِّ تعديل يطراأ على بيانات ال�شهادة. دِّ وحُتَ

مادة )36(
تعديل �سهادة جمل�س �لإد�رة

للموؤ�ش�شة عند تقدمي دليل من جمل�س الإدارة على عْزل اأو ا�شتقالة اأيِّ ع�شو اأو عند حدوث 
تغيري يف ع�شوية املجل�س, تعديل ال�شهادة بحذف هذا الع�شو اأو اإ�شدار �شهادة بديلة ِوْفقًا لتقدير 

املجل�س.

مادة )37(
�سالحيات ومهام جمل�س �لإد�رة

تكون ملجل�س الإدارة ال�شالحيات الكاملة لأداء املهام املنوطة به ِوْفقًا لأحكام هذا القرار 
با�شتثناء ما ياأتي:

 1 - اعتماد الميزانية ال�شنوية.
2 - تعديل النظام الأ�شا�شي, والنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك.

3 - اإقرار مكافاآت لمجل�س الإدارة.
ك. 4 - اأية قيود اأخرى يفر�شها اتحاد الُمالَّ

ك - بح�شب الأحوال - بعد العمل باأحكام هذا القرار  ويجوز ملجل�س الإدارة اأو لحتاد الُمالَّ
ر م�شئوًل  ر باملخالفة حلكم املادة )9( من هذا القرار, ويكون املطوِّ اإنهاء اأيِّ عْقد اأبرمه املطوِّ

اأمام الغري. 

مادة )38(
�لإف�ساح عن َتعاُر�س �مل�سالح

ح ع�شو جمل�س الإدارة عن اأيِّ َتعاُر�س يف امل�شالح مع اأع�شاء املجل�س الآخرين.  يجب اأْن ُيف�شِ
وميتنع ع�شو جمل�س الإدارة الذي لديه م�شلحة متعاِر�شة عن الت�شويت ب�شاأن اأية م�شاألة تتعلق 

بَتعاُر�س امل�شالح.
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مادة )39(
و�جبات جمل�س �لإد�رة

ك ببذل العناية الالزمة  يجب على جمل�س الإدارة العمل على حتقيق م�شلحة احتاد الُمالَّ
ك بالتزاماته مبوجب القانون, واأحكام هذا القرار, ويجوز لهما التعاقد  ل�شمان وفاء احتاد الُمالَّ

مع اأ�شحاب اخلربة واملعرفة الكافية. 

مادة )40(
م�سئولية جمل�س �لإد�رة

ك يف الأحوال الآتية:  لها احتاد الُمالَّ يكون جمل�س الإدارة م�شئوًل عن اأية خ�شائر يتحمَّ
اء احتيال اأو عدم اأمانة ع�شو المجل�س. 1 - جرَّ

َرر  2 - اإذا اأَخـــلَّ ع�شـــو المجل�س عن دراية باأحكام القانون اأو هذا القـــرار, ونتج عنه اإلحاق ال�شَّ
ك. باتحاد الُمالَّ

ـــح ع�شو المجل�س عـــن اأيِّ َتعاُر�س في الم�شلحة في اأيـــة م�شاألة قبل الت�شويت  3 - اإذا لـــم ُيف�شِ
ك. لها اتحاد الُمالَّ عليها نتجت عنه خ�شارة يتحمَّ

 مع عدم الإخالل مبا �شبق, ل ُي�شاأل ع�شو جمل�س الإدارة عن الأخطاء ال�شادرة بُح�ْشن نية 
اأثناء اأداء دوره. 

مادة )41(
�جتماعات جمل�س �لإد�رة

يجتمع جمل�س الإدارة اجتماعًا عاديًا اأربع مرات �شنويًا على الأقل اأو بدعوة من الرئي�س كلما 
القرارات  اأع�شائه, وت�شدر  اأغلبية  اإلى ذلك, ويكون الجتماع �شحيحًا بح�شور  دعت احلاجة 

باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين, ويف جميع الأحوال يجب اأْن تكون القرارات مكتوبة.
د ال�شرتاكات امل�شتَحقة وقت الجتماع  ول يحق لع�شو جمل�س  الإدارة الت�شويت, اإذا مل ُي�شدِّ

املعِني.
وينتخب املجل�س رئي�شه, واأمني اخلزينة, واأمني ال�شر ويحدد مهامهم اإذا مل يتم حتديدها 

ك. من ِقَبل احتاد الُمالَّ
ولرئي�س جمل�س الإدارة اأْن يرتاأ�س اجتماعات اجلمعية العمومية, ما مل تقرر اجلمعية تعيني 

�شخ�س اآخر لرتوؤ�س اجتماعاتها. 

مادة )42(
مهام �أمني �ل�سر و�أمني �خلزينة

الجتماعات,  اإخطارات  واإر�شال  اجلل�شات  محا�شر  تدوين  يف  ال�شر  اأمني  مهام  تتمثل 
والإخطارات واجبة المتثال بالنظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك, واإخطارات �شداد ال�شرتاكات, 

واإعداد �شهادات براءة الذمة لعتمادها من ِقَبل جمل�س الإدارة. 
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وتتمثل مهام اأمني اخلزينة يف اإ�شدار بيان ال�شرتاكات ال�شنوية, واإعداد البيانات املالية, 
واملوازنة ال�شنوية.

مادة )43(
�لدعوة لنعقاد جمل�س �لإد�رة

املحدد  املوعد  قبل  ل  مف�شَّ اأعمال  جدول  نة  مت�شمِّ الإدارة  جمل�س  لجتماع  الدعوة  ه  ُتوجَّ
لالنعقاد باأربعة ع�شر يومًا على الأقل, ويجوز تخفي�س هذه املدة يف احلالت العاجلة حال اتفاق 

جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة على ذلك كتابيًا.

مادة )44(
تعيني ممثل عن �ل�سخ�س �لعتباري كمر�سح لنتخابات جمل�س �لإد�رة

يف  ح  �شُّ َ للرتَّ عنه,  كممثل  واحدًا  �شخ�شًا  ح  ير�شِّ اأْن  اعتباريًا  �شخ�شًا  كونه  حال  يف  للمالك 
انتخابات جمل�س الإدارة.

ح اأحدهم ملجل�س الإدارة. ويف حالة كْون الِوْحدة مملوكة لأكرث من مالك يجوز اأن ُير�شَّ
ح �شخ�شًا واحدًا ممثاًل  ر الذي ميلك اأكرث من ِوْحدة يف العقار امل�شرتك اأْن ير�شِّ ويجوز للمطوِّ

له يف انتخابات جمل�س الإدارة.

�لف�سل �ل�ساد�س
�جتماعات �جلمعية �لعمومية

مادة )45(
اأم مبمثل  بوكيل  اأم  باأ�شخا�شهم  احلا�شرين  �شواء  املالِكني,  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 
قانوين, و�شواء كان الت�شويت بورقة الت�شويت اأم بالت�شويت الإلكرتوين, ويجوز لها عْزل ع�شو 

جمل�س الإدارة مبوجب قرار عادي.

مادة )46(
�لنعقاد �ل�سنوي

قبل  ك  للُمالَّ ُير�َشل  كتابي  اإخطار  �شنويًا, مبوجب  ك  الُمالَّ العمومية لحتاد  ُتعَقد اجلمعية 
ر للجمعية. واحد وع�شرين يومًا على الأقل من املوعد املقرَّ

مادة )47(
�سو�بط �لإخطار لعقد �جلمعية �لعمومية

يجب اأْن يت�شمن الإخطار املر�َشل لأع�شاء اجلمعية الآتي:
1 - تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وزمانه ومكانه.
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ل على اأْن يت�شمن البنود الآتية: 2 - جدول اأعمال مف�شَّ
اأ - تعيني رئي�س لرئا�شة اجلمعية العمومية يف اأول اجتماع للجمعية العمومية.

ب - الت�شديق على محا�شر اجتماعات الجمعية العمومية ال�شابقة.
ج - النظر في البيانات المالية ال�شنوية.

د - النظر في الميزانية المالية ال�شنوية التالية وال�شتراكات المقتَرحة, وتواريخ ال�شداد 
خالل ال�شنة.

هـ - انتخاب مجل�س الإدارة.
ه على الجمعية العمومية.  و - ما يري مجل�س الإدارة عر�شَ

ك )خطيًا( ليتم اإدراجه في جدول الأعمال. ز - ما يطلبه الُمالَّ
ح - اأية طلبات اأو قرارات لإقرارها بموجب قرار خا�س.

ط - ما ي�شتِجد ما اأعمال.
 

مادة )48(
�مل�ستند�ت �ملقرِتنة بالإخطار

يجب اأن ترَفق بالإخطار امل�شتندات الآتية:
1 - �شورة من محا�شر الجتماع لعتمادها.

2 - �شورة من البيانات المالية ال�شنوية. 
3 - تفا�شيل لبولي�شات التاأمين الحالية.

4 - �شورة من الميزانية المقتَرحة, على اأْن ت�شمل مقابل الخدمة المقتَرحة.
5 - �شـــورة من اأية م�شتندات اأخرى مطلوب تقديمها اإلـــى الجمعية العمومية لنظر مختلف بنود 

جدول الأعمال.
6 - نموذج وكالة. 

7 - ورقة ت�شويت تبيِّن القرارات المقترحة.

مادة )49(
�جتماعات �جلمعية �لعمومية غري �لعادية

ُتعَقد اجلمعية العمومية غري العادية يف احلالت الآتية:
ك ذلك بن�شبة ل تقل عن )25%( من عدد الِوْحدات. 1 - اإذا طلب الُمالَّ

2 - اإذا طلب ذلك اأيُّ ع�شَوين من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو رئي�س مجل�س الإدارة.
3 - اإذا طلبت الموؤ�ش�شة ذلك.

لعقد اجلمعية  البيانات املطلوبة  الإخطار يف هذه احلالت على جميع  اأن يحتوي  يلَزم  ول 
العمومية العادية.
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مادة )50(
�لت�سويت يف �جلمعية �لعمومية

يكون لكل مالك الت�شويت ِوْفقًا لأحكام هذا القرار, واإذا كانت الِوْحدة مملوكة لأكرث من 
�شخ�س اأو مملوكة ل�شركة فيكون الت�شويت من خالل وكيل, اأو ممثل قانوين, اأو من خالل ورقة 

عة من ال�شركاء اأو من املمثل القانوين لهم.  ت�شويت موقَّ
با�شتثناء  مالية  م�شتحقات  الِوْحدة  على  كانت  اإذا  الت�شويت,  يجوز  ل  الأحوال  جميع  ويف 

الت�شويت على قرارات تتطلب قرارًا خا�شًا, اأو الت�شويت على قرار اإنهاء العقار امل�شرتك.
ول ي�شمح ل�شخ�س اأْن يكون وكياًل عن اأكرث من )10%( من ا�شتحقاقات الِوْحدات يف العقار 

امل�شرتك.

مادة )51(
�لن�ساب �لقانوين

ن�شبة  بح�شور  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  يف  الت�شويت  عند  القانوين  الن�شاب  يتوافر 
ك الِوْحدات يف العقار امل�شرتك �شواء كان احل�شور �شخ�شيًا, اأم عن طريق وكيل,  )50%( من ُمالَّ

اأم عن طريق ممثل قانوين, و�شواًء كان الت�شويت بورقة الت�شويت اأم بالت�شويت الإلكرتوين.
ل انعقاد  ر لبدء انعقاد اجلمعية, ُيوؤجَّ فاإذا مل يكتمل الن�شاب خالل �شاعة من املوعد املقرَّ
هذا  ويكون  واملكان,  الزمان  نف�س  يف  اأيام  �شبعة  لنق�شاء  التايل  اليوم  اإلى  العمومية  اجلمعية 

ك. النعقاد �شحيحًا بح�شور اأيِّ عدد من الُمالَّ

مادة )52(
ورقة �لت�سويت

يجوز اإجراء الت�شويت بورقة الت�شويت, ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:
1 - اأْن ُير�َشـــل اإخطـــار الجتماع والت�شويت اإلـــى المالك من خالل ورقـــة الت�شويت على عنوان 

البريد الإلكتروني الُمخَطر به اأو من خالل مكتب البريد.
ن القرارات التي �شيتم الت�شويت عليها في اأجندة الجتماع وفي ورقة الت�شويت. 2 - اأْن تدوَّ

ْف�س على القرار المطلوب الت�شويت  ك في ورقة الت�شويت بالموافقـــة اأو الرَّ ـــر الُمالَّ 3 - اأْن يوؤ�شِّ
عليه.

ك قبـــل انعقاد الجتماع وذلـــك عبر البريد  4 - اأْن يعيـــد المالـــك ورقة الت�شويـــت لتحاد الُمالَّ
الإلكتروني اأو مكتب البريد.

5 - اأْن ُيحتَفظ بجميع �شجالت الجتماع.
ق الأحكام الخا�شة باجتماعات الجمعية العمومية.  وفي جميع الأحوال ُتطبَّ
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مادة )53(
�لقر�ر �لعادي

يكون الت�شويت يف القرارات العادية باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين باأ�شخا�شهم اأو عن طريق 
وكيل اأو ممثل قانوين, �شواًء اأكان الت�شويت بورقة الت�شويت اأم بالت�شويت الإلكرتوين, ويجوز 

اأْن يكون الت�شويت برْفع الأيدي.
ويكون لكل مالِك ِوْحدٍة �شوت واحد اأو ِوْفقًا ل�شتحقاقات الِوْحدة اإذا قرر الرئي�س اأو بناًء 
تني على ذلك القرار, ويكون لكل مالك عدد من الأ�شوات مماثل  على طلب اأحد الأع�شاء امل�شوِّ

ل�شتحقاقات ِوْحدته. 
مادة )54(

�لجتماع و�لت�سويت �لإلكرتوين
عملية  عادي  بقرار  ك  الُمالَّ احتاد  د  ُيحدِّ القانون,  من  ب(  فقرة   64( املادة  مراعاة  مع 
ل عملية الت�شويت كتعديل  الت�شويت يف الجتماعات التي ُتعَقد بالطرق الإلكرتونية, على اأْن ُت�شجَّ

للنظام الأ�شا�شي وتعديل للنظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك.
ويف حالة ما اإذا كان الت�شويت يف اجلمعية العمومية يت�شمن الت�شويت الإلكرتوين, يجب اأن 
دة يف النظام الأ�شا�شي والنظام  ُتراَعى يف عملية الت�شويت اإجراءات الت�شويت الإلكرتوين املحدَّ

الرئي�شي للعقار امل�شرتك.

�لف�سل �ل�سابع
مدير �لحتاد

مادة )55(
ك القيام بالآتي: لحتاد الُمالَّ

�س له من الموؤ�ش�شة بقرار عادي. ك مرخَّ 1 - تعيين مدير لتحاد الُمالَّ
2 - تفوي�س مجل�س الإدارة �شالحية تعيين مدير التحاد بقرار عادي.

ويجب اأن يبيِّن قرار التعيين المهام التي يقوم بها مدير التحاد.

مادة )56(
مع عدم الإخالل باأية التزامات تعاقدية اإ�شافية, يلتزم مدير الحتاد بالآتي:

ع ا�شتراتيجيات لإدارة الأجزاء الم�شتَركة. 1 - العمل مع مجل�س الإدارة بهدف و�شْ
2 - تنفيذ ال�شتراتيجيات والبرامج والخطط التي ي�شعها المجل�س.

ك ومجل�س الإدارة اأمام ال�شلطات المعنية. 3 - تمثيل اتحاد الُمالَّ
ك. 4 - ت�شهيل انعقاد اجتماعات المجل�س واتحاد الُمالَّ

5 - تقديـــم مجموعة متنوعة مـــن الِخْدمات الإدارية وِخْدمات اأمانة ال�شـــر اإلى المجل�س واتحاد 
ك. الُمالَّ
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6 - الت�شهيل على المجل�س ممار�شة مهامه و�شالحياته.
ك. 7 - اتخاذ الترتيبات الالزمة لطْرح المناق�شات واإبرام العقود نيابة عن اتحاد الُمالَّ

دين وتقديم تقارير لمجل�س الإدارة والجمعية العمومية.  8 - الإ�شراف على اأداء المقاولين والمورِّ
 9 - اإعداد الميزانيات ال�شنوية بالتن�شيق مع اأمين الخزينة لعتمادها من مجل�س الإدارة.

ك وتقديم الحلول لها. 10 - الرد على ال�شتف�شارات وال�شكاوى التي يقدمها الُمالَّ
11 - ا�شتيفاء متطلبات التاأمين.

12 - مبا�شرة عمليات الرقابة الئتمانية الأ�شا�شية.
رة بموجب المادة )68  13 - الإ�شراف على الإجراءات الق�شائية, بما في ذلك اأية اإجراءات مقرَّ

بند ب( من القانون.
14 - التاأكد من تنفيذ كافة الأعمال المقتَرحة والإ�شراف عليها.

ك, بما في ك�شوف المالِكين وعناوينهم. 15 - جْمع وتحديث وِحْفظ كافة معلومات اتحاد الُمالَّ
ر وعن اأيِّ مالك في العقار الم�شترك. ً عن المطوِّ 16 - اأْن يكون م�شتقالَّ

ك اأو المجل�س. باع التعليمات القانونية من اتحاد الُمالَّ 17 - اتِّ
18 - الإف�شاح للمجل�س اأو الجمعية العمومية عن اأيِّ َتعاُر�س في الم�شالح.

ك. 19 - الت�شرف باأمانة واإن�شاف و�شفافية في جميع تعامالته مع المجل�س والُمالَّ
ك مت�شمنًا الآتي: 20- اإبرام عْقد مكتوب مع اتحاد الُمالَّ

اأ - ا�شم وتفا�شيل الت�شال لمدير التحاد.
ب - ا�شم التحاد.

ج - مدة العقد, والتي يجب اأن ل تجاِوز عامين ما لم يكن العقار الم�شترك �شمن برنامج 
الإدارة الخا�س.

د - ر�شوم الإدارة المترتبة على مدة العقد كاملة.
ك. �شة من اتحاد الُمالَّ هـ - المهام المفوَّ

و - �شروط التعاقد.
ز - خطوات اإنهاء العقد.

ك بالإف�شاح عن اأيِّ َتعاُر�س م�شالح اأو مكافاآت اأو منفعة  د من مدير اتحاد الُمالَّ ح - تَعهُّ
ك خالل مدة العقد. ح�شل عليها نتيجة للتعاقد من اأو بالنيابة عن اتحاد الُمالَّ

والح�شاب  الت�شغيل  ح�شاب  في  ال�شنوية  ال�شتراكات  بــاإيــداع  تتعلق  التي  الأحــكــام   - ط 
الحتياطي.

ي - اأيُّ اتفاق يتعلق بالتدقيق على الح�شابات.
اأَخلَّ  اإذا  فيما  الحتاد  مدير  مع  التفاق  اإنهاء  الإدارة  جمل�س  اأو  ك  الُمالَّ لحتاد  ويجوز   

مبتطلبات العقد.
واحتاد  الإدارة  جمل�س  ب�شاأن  املعلومات  للموؤ�ش�شة  الحتاد  مدير  م  ُيقدِّ الأحوال  جميع  ويف 
ه به املوؤ�ش�شة من وقت لآخر, ول يجوز ملدير الحتاد اأْن يفو�س التزاماته  ك, وما قد ُتوجِّ الُمالَّ
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رة بهذه املادة. املقرَّ

مادة )57(
تفوي�س �لخت�سا�سات

ك بقرار عادي تفوي�س مدير الحتاد للقيام ببع�س املهام,  يجوز ملجل�س الإدارة واحتاد الُمالَّ
رة بالقانون اأو هذا القرار اأو يف اأيٍّ من القوانني الأخرى. دون الإخالل مب�شئولياتهم املقرَّ

 
�لف�سل �لثامن

ك و�لتز�ماتهم حقوق �لـُمالاَّ

مادة )58(
�لمتثال لوثائق �لعقار�ت �مل�سرَتكة و�لقو�نني �ملعمول بها

ك اللتزام بالآتي: يجب على الُمالَّ
1 - المتثال للنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك والنظام الأ�شا�شي وهذا القرار والقانون والقوانين 

الأخرى المعمول بها.
ك لالمتثـــال للنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك  2 - اللتـــزام باأيِّ اإخطار ي�شدر من اتحاد الُمالَّ

والقواعد الت�شغيلية.
ك باأيِّ تعديل يطراأ على الِمْلكية. 3 - اإخطار اتحاد الُمالَّ

الجدران,  ورق  ق  ول�شْ ال�شجاد,  وفْر�س  الأر�شيات  وتغيير  الحوائط,  �شبغ  للمالك  ويجوز 
وعمل ديكور لالأجزاء الداخلية من الوحدة, �شريطة:

اأ - اأْن يتفـــق الفعـــل مع اأيٍّ من متطلبات النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك بما فيها مراعاة عدم 
حدوث �شو�شاء خارجة من الِوْحدة.

ب - األَّ ي�شبب ذلك اأ�شرارًا بالأجزاء الم�شتركة.
ك. ج - األَّ يقوم المالك بتعديالت هيكلية للِوْحدة دون موافقة اتحاد الُمالَّ

 
مادة )59(

�سد�د �ل�سرت�كات �ل�سنوية و�للتز�مات �لأخرى
داد  ال�شَّ ال�شنوية, ويف حالة عدم  ال�شرتاكات  ب�شداد  بالتزامهم  الوفاء  ك  الُمالَّ يجب على 

يرتتب الآتي:
1 - مْنـــع المالك من ممار�شـــة حق الت�شويت في الجمعية العموميـــة, با�شتثناء ما ُن�سَّ عليه في 

هذا القرار.
ك المطالبة  دة لمدة ثالثة اأ�شهر اأو اأكثر, كان لتحاد الُمالَّ 2 - اإذا ظلـــت ال�شتراكات غير م�شـــدَّ
دها النظـــام الأ�شا�شي لتحاد  دة بالن�شبـــة التي يحدِّ بتعوي�ـــس عن ال�شتراكات غيـــر الم�شدَّ
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ك. الُمالَّ
اأي مالك يف حالة  والآليات يف مواجهة  التدابري  ع  بقرار عادي و�شْ ك  الُمالَّ ويجوز لحتاد 
ك باللتزام  اغلني لديه لتوجيه من احتاد الُمالَّ مخالفته, اأو يف حالة مخالفة امل�شتاأجرين اأو ال�شَّ

بالقواعد الت�شغيلية اأو اأية متطلبات اأخرى من النظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك.

مادة )60(
ك  �لتز�مات �لـُمالاَّ

ك الِوْحدات اللتزام بالآتي: يجب على ُمالَّ
1 - الحفاظ على ِوْحداتهم في حالة جيدة وذلك على نفقتهم الخا�شة.

2 - المتثـــال اإلـــى اأية التزامات من�شو�ـــس عليها في القانـــون وهذا القرار والنظـــام الأ�شا�شي 
والنظـــام الرئي�شي للعقار الم�شتـــرك والقوانين الأخرى, واأية اإخطـــارات �شادرة عن اتحاد 

ك. الُمالَّ
اغلين والزائرين لِوْحداتهم على دارية تامة وملتزمون بالقواعد الت�شغيلية. 3 - التاأكد من اأن ال�شَّ

4 - الح�شول على موافقة مجل�س الإدارة في الأعمال المطلوب تنفيذها في الِوْحدة.
5 - ا�شتخدام ِوْحداتهم ِوْفقًا لال�شتخدام الم�شموح به, وعدم تعديل �شيء من ا�شتخدام الِوْحدة 
ك وِوْفقـــًا لال�شتراطات الأخـــرى التي تطلبها  ـــة م�شَبقـــة من اتحاد الُمـــالَّ اإل بموافقـــة خطيَّ

ال�شلطات المعنية. 

مادة )61(
تعديل �لأنظمة

للعقار  الرئي�شي  والنظام  الأ�شا�شي  النظام  ل  ُيعدَّ ذلك,  خالف  على  القرار  ين�س  مل  ما 
امل�شرتك على النحو الآتي: 

النظام الأ�شا�شي والنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك, ح�شب الآتي:
1 - قرار عادي للم�شائل التي تتطلب قرارًا من الجمعية العمومية.

2 - قرار عادي لعتماد تعديالت النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك.
ويجـــب اأن تتـــم تعديالت النظام الرئي�شـــي للعقار الم�شترك التالية بموجـــب قرار خا�س, ح�شب 

الآتي:
1 - تغيير المظاهر اأو الخ�شائ�س المعمارية, اأو اأيِّ مظهر اآخر يتعلق بت�شميم الم�شروع.

ح به لالأر�س في العقار الم�شترك. 2 - تغييرات لال�شتخدام الم�شرَّ
 كما يجب ُتطبيق القيود التالية عند تعديل النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك:

1 - التعديـــالت على حقـــوق ال�شتخـــدام الح�شـــري المن�َشـــاأة عنـــد الت�شجيل المبدئـــي للنظام 
الرئي�شـــي للعقار الم�شترك, يمكـــن اعتمادها فقط بر�شا الم�شتفيد من هذه الحقوق, وذلك 

ما لم ين�س النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك على خالف ذلك.
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2 - تعديل ا�شتحقاقات الِوْحدات يجب اأن يتم ِوْفقًا للتوجيهات المعتَمدة من الموؤ�ش�شة.
3 - تعديـــل حقوق الرتفاق والتفاقات المن�شو�س عليها فـــي النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك 

تتم بر�شا الم�شتفيد.
 4 - التعديالت على برنامج الإدارة الخا�س تتم بر�شا الم�شتفيد. 
ر.  5 - تعديالت التفاقات المتعلقة بمدة الإن�شاء تتم بر�شا المطوِّ

 6 - التعديـــالت علـــى الجدول الزمنـــي لالإن�شـــاء وتنفيذ المراحـــل الم�شتقبليـــة لتطوير العقار 
ر.     الم�شترك, تتم بر�شا المطوِّ

مادة )62(
�لإخطار بتعديل �لنظام �لأ�سا�سي
و�لنظام �لرئي�سي للعقار �مل�سرتك

ك عند حدوث اإ�شافة للنظام الأ�شا�شي اأو تعديل يف النظام الرئي�شي  يجب على احتاد الُمالَّ
للعقار امل�شرتك, اأْن يقوم بالآتي:

ك بهذه التغيـــرات في اأقرب وقـــت ممكن بعد اعتمادهـــا من الجمعية  1 - اإخطـــار جميـــع الُمـــالَّ
العمومية.

2 - العمل على ت�شجيل هذه التعديالت في ال�شجل الخا�س بالعقارات الم�شتَركة كتعديل للنظام 
الرئي�شي للعقار الم�شترك, في موعٍد اأق�شاه ثالثون يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
 وُتعد هذه التعديالت ملِزمة للغري من تاريخ تدوينها يف ال�شجل اخلا�س للِمْلكيات امل�شرَتكة, 

ك من تاريخ اإخطارهم بها. على اأْن تكون ُملِزمة للُمالَّ
 

 مادة )63(
ك بتقدمي عنو�ن �لإعالن �لتز�م �ملـُمالاَّ

اأو   - تعيينه  حالة  يف   - الحتاد  مدير  اإلى  يقدموا  اأْن  ك  الُمالَّ على  يجب  الإخطار  لغر�س 
ملجل�س الإدارة, ما ياأتي:

1 - عنوان البريد الإلكتروني.
2 - عنوان البريد في مملكة البحرين.

ك فيما لو حدث تغيري يف  ل املالك امل�شوؤولية عن �شمان حتديث �شجالت احتاد الُمالَّ ويتحمَّ
عنوان املالك.

مادة )64(
�لتعوي�س

ك عن اأية تكاليف اأو مطالبات اأو التزامات مالية - مبا يف  يقوم املالك بتعوي�س احتاد الُمالَّ
ذلك تكاليف التنفيذ - َتن�شاأ عن عدم امتثاله اأو م�شتاأجريه اأو �شاغليه اأو زائريه للقانون وهذا 
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القرار.

 مادة )65(
ك ك جتاه �حتاد �لـُمالاَّ موقف �لـُمالاَّ

احتاد  بقرارات  اللتزام  وعليهم  ك,  الُمالَّ احتاد  اأعمال  يف  امل�شاركة  ك  الُمالَّ جلميع  يحق 
ك.  ك وقرارات جمل�س الإدارة املتعلقة بالتزامات احتاد الُمالَّ الُمالَّ

ك العرتا�س على مقدار ال�شرتاكات ال�شنوية املعتَمدة من اجلمعية العمومية  ول يحق للُمالَّ
ول على اللتزام بدفعها. 

�لف�سل �لتا�سع
ك حقوق �لغري عند �لتعامل مع �حتاد ُمالاَّ

مادة )66(
ك, مدير الحتاد واثنني من اأع�شاء  ل احل�شاب البنكي نيابًة عن احتاد الُمالَّ يجوز اأن ُي�َشغِِّ
جمل�س الإدارة, اأو ثالثة من اأع�شاء جمل�س الإدارة جمتمعني, على اأْن يكون واحدًا منهم رئي�س 

جمل�س الإدارة اأو اأمني ال�شر اأو اأمني اخلزينة.

مادة )67(
عًا من  د, متى كان ِمَوقَّ ك العتداد باأيِّ عقد اأو َتَعهُّ يجوز للغري عند التعامل مع احتاد الُمالَّ
ك واأيُّ ع�شوين من اأع�شاء جمل�س الإدارة, اأو من ثالثة من اأع�شاء جمل�س  مدير احتاد الُمالَّ
الإدارة, على اأْن يكون اأحدهم رئي�س املجل�س, اأو اأمني ال�شر, اأو اأمني اخلزينة, واأْن يكون مختومًا 

ك. باخلامَت الر�شمي لحتاد الُمالَّ
كان  متى  د  التََّعهُّ اأو  العقد  اإلغاء  اإجراءات  اتخاذ  ك  الُمالَّ لحتاد  يحق  الأحوال  جميع  ويف 

الطرف الآخر على علم باأن املوافقات الداخلية مل تكن �شحيحة اأو متت بطرق احتيالية. 

مادة )68(
ك اإبرام عقد تزيد مدته على عامني اإل يف الأحوال الآتية: ل يجوز لحتاد الُمالَّ

1 - اأْن يكون العقد جزءًا من التزامات برنامج الإدارة الخا�س ِوْفقًا لقرار �شادر عن الموؤ�ش�شة.
د مرافق تمتلكـــه الحكومة اأو ُت�شيطر عليـــه, اأو جهة حكومية  2 - اأْن يكـــون العقـــد مبرمًا مع مزوِّ
ك بالتعاقد معها, اأو اأْن يكون العقد مبرمًا ِوْفقًا للمادة ) 67 بند  اأخـــرى ُيطالب اتحـــاد الُمالَّ
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ج( من القانون.
3 - اأْن يكون العقد معتَمدًا من مجل�س الإدارة عماًل بالمادة )9( من اأحكام هذا القرار.

�لف�سل �لعا�سر
حقوق �ملوؤ�س�سة و�سالحياتها

مادة )69(
مع عدم الإخالل ب�شالحيات املوؤ�ش�شة املن�شو�س عليها يف القانون, يحق لها الآتي:

ك انتداب خبراء م�شتقلين – على نفقته الخا�شة - لإعداد تقارير  1 - اأْن تطلب من اتحاد الُمالَّ
ن الموؤ�ش�شة من اأداء مهامها. ُتَمكِّ

ك والغير عر�س مـــا ُيثار من منازعات في مـــا بينهم على لجان  2 - اأْن تطلـــب مـــن اتحـــاد الُمالَّ
ك تكاليف الو�شاطة, دون الحد من  الو�شاطـــة المن�شاأة بالموؤ�ش�شة, واأن يتحمل اإتحاد الُمـــالَّ

قدرة هذه اللجان في اإ�شدار اأمر باأن يتحمل الطرف الآخر في الو�شاطة هذه التكاليف.
ك بتعيين مراقـــب محايد بموافقـــة الموؤ�ش�شة للمراقبة فـــي اأية جمعية  3 - توجيـــه اتحـــاد الُمالَّ

ك. ك باأية تكلفة, على اأْن ُي�شددها اتحاد الُمالَّ عمومية لتحاد ُمالَّ
ك. 4 - اإ�شدار توجيهات ُملِزمة اإلى اتحاد الُمالَّ

ك )بما في ذلك �شجالت مجل�س الإدارة(. 5 - مراجعة جميع �شجالت اتحاد الُمالَّ
ك. ك, متى كانت ذات �شلة ب�شوؤون اتحاد الُمالَّ 6 - مراجعة اأية معلومات لدى الُمالَّ

ك. 7 - الطالع على جميع ال�شجالت والمعلومات التي بحوزة مدير اتحاد الُمالَّ
8 - طلب معلومات من �شجالت الجهاز لتحديد الِمْلِكية ومعالجة المعلومات.

ك عقد جمعية عمومية واإدراج البنود في جدول الأعمال لنظرها. 9 - الطلب من اتحاد الُمالَّ
10 - تعيين م�شوؤول اإداري ِوْفقًا للف�شل الحادي ع�شر من هذا القرار.

11 - اإ�شدار التعليمات والتوجيهات لعتبار الم�شروع التطويري كعقار م�شترك.

ك لمواجهة المخالفين. 12 - اعتماد التدابير والآليات التي ي�شعها اتحاد الُمالَّ
13 - اإ�شـــدار مجلـــد توجيهات لتنفيذ اأحـــكام هذا القرار, ولتحديد النظـــام الأ�شا�شي, ونموذج 

النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك.
ك اإنهاء العقار الم�شترك. باعها فيما لو قرر اتحاد الُمالَّ ع اآلية يتم اتِّ 14 - و�شْ

باعها في حالة مـــا اإذا كان  العقار الم�شترك م�شجـــاًل على اإيجار اأو حق  15 - و�شـــع اآليـــة يتم اتِّ
ُم�َشاطحة.

ك عند رغبته في تعديل ا�شتحقاقات الِوْحدات. 16 - توجيه اتحاد الُمالَّ
17 - الإعفـــاء بموجب قرار من متطلبات مخطط موقع العقار, وبالخ�شو�س في حالة الم�شاريع 
التي اكتملت جزئيًا بتاريخ هذا القرار اأو حالة ما اإذا كانت الِوْحدات قد تم بيعها في م�شروع 
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بيع على الخارطة.
ك ومدير التحاد. 18 - تحديد متطلبات التعاقد بين اتحاد الُمالَّ

�لف�سل �حلادي ع�سر
تعيني م�سئول �إد�ري

مادة )70(
�حلق يف تعيني م�سئول �إد�ري

يف  دة  محدَّ زمنية  لفرتة  ك  الُمالَّ احتاد  زمام  يتولى  اإداري  م�شئول  تعيني  للموؤ�ش�شة  يجوز 
الأحوال الآتية:

ك, اأو لـــم يمتثل اإلى قرار ت�شويـــة نزاع �شادر عـــن و�شيط خا�س اأو  1 - اإذا رف�ـــس اتحـــاد الُمـــالَّ
الموؤ�ش�شة.

ك واجبًا مفرو�شًا عليـــه بحكم القانون اأو هذا القرار اأو توجيهات  2 - اإذا لـــم ُينِجـــز اتحاد الُمالَّ
�شادرة بموجب القانون.

ك في حالة فو�شى �شديدة. 3 - اإذا كانت �شئون اتحاد الُمالَّ

مادة )71(
يرتتب على تعيني امل�شئول الإداري ما ياأتي:

1 - اأْن ُت�شبح جميع منا�شب مجل�س الإدارة �شاغرة.
ل الم�شئول الإداري بجميع �شلطات مجل�س الإدارة ومهامه. 2 - اأْن ُيخوَّ

3 - اأْن يمتثـــل الم�شئول الإداري للتوجيهات ال�شادرة خطيًا عن الموؤ�ش�شة, �شواء كانت واردة في 
�شند التعيين اأم لحقة عليه.

مادة )72(
ك اأو خبريًا ا�شت�شاريًا اآخر يف جمال  يجوز اأن يكون امل�شئول الإداري املوؤقت مدير احتاد الُمالَّ
رة مبوجب  ك بالتزاماته املقرَّ العقارات امل�شرتكة, �شريطة اأْن يكون قادًرا على قيام احتاد الُمالَّ

اأحكام القانون وهذا القرار.
 

مادة )73(
يجب على امل�شئول الإداري قبل انتهاء مدته بوقت كاف اأْن يدعو لنعقاد اجلمعية العمومية 

ك. لنتخاب جمل�س اإدارة جديد يتحمل م�شئولية احتاد الُمالَّ
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�لف�سل �لثاين ع�سر
�أحكام عامة

مادة )74(
�لإخطار�ت

يجب اأن ُيعَلن املالك باأيِّ اإخطار على الربيد الإلكرتوين اأو العنوان الآخر الذي يقدمه املالك 
ك باأيِّ اإخطار على عنوان مدير  ِوْفقًا للمادة )63( من هذا القرار, كما يجب اأن ُيعلن احتاد الُمالَّ

ك اأو رئي�س املجل�س, اأو اأمني اخلزينة, اأو اأمني ال�شر. احتاد الُمالَّ
ك. ل مقرًا ملدير احتاد الُمالَّ وُيعَلن مدير الحتاد على العنوان امل�شجَّ

مادة )75(
اأُر�ِشلت بالربيد  اإذا  ت�َشلُّمها من قبل خادم احلا�شوب  تاأكيد  ُتعدُّ الإخطارات قد متت عند 

الإلكرتوين, اأو عند تاأكيد ت�َشلُّمها اإذا اأُر�ِشلت بطريقة اأخرى. 

مادة )76(
رها  ُيقدِّ بالإعالن يف غ�شون فرتة زمنية معقولة  ُيِقر  اأو مل  اأيَّ عنوان  املالك  م  يقدِّ اإذا مل 
ك احلق يف تنفيذ الإعالن وذلك بتثبيت اأيِّ اإنذار على املداخل الرئي�شية  الحتاد كان لحتاد الُمالَّ

للِوْحدة.
ويجوز للموؤ�ش�شة حتديد و�شائل اأخرى ُتعَلن بها الإخطارات عماًل بهذا القرار.

مادة )77(
�إلغاء �لعقار�ت �مل�سرَتكة

يجوز اإنهاء العقار امل�شرتك يف اأيٍّ احلالت الآتية:
ك في الجمعية العمومية بن�شبة ت�شويت ل تقل عن )90%( من  1 - بموجب قرار �شادر عن الُمالَّ

ن�شبة ال�شتحقاقات.
2 - بموجب اأمر �شادٍر عن المحكمة. 

3 - بموجب موافقة الموؤ�ش�شة والجهة المخت�شة عند تقديم �شهادة من  مهند�س ا�شت�شاري ُتفيد 
ر ت�شحيحه, اأو من المحتمل انهياره. اأن النظام الإن�شائي يتعذَّ

4 - اأية اآلية اأخرى ت�شعها الموؤ�ش�شة لإنهاء العقارات الم�شتَركة.
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�لف�سل �لثالث ع�سر
�لإجر�ء�ت �لنتقالية

مادة )78(
ك �لقائمة �حتاد�ت �لـُمالاَّ

رين, توفيق  ك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القرار, وعلى املطوِّ يجب على احتادات ُمالَّ
اأو�شاعهم مبا يتفق مع اأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به. 

القرار,  تاريخ هذا  العقاري قبل  ال�شجل  ِوْحدة يف  بيع  ت�شجيل  ر يف حالة  املطوِّ ويجب على 
ك لنعقاد اجلمعية  ك قد اأن�شيء ب�شدور هذا القرار اأم ل, اأْن يدعو الُمالَّ �شواء كان احتاد الُمالَّ
القرار,  هذا  لأحكام  ِوْفقًا  القرار  بهذا  العمل  تاريخ  من  بدءًا  اأ�شهر  �شتة  غ�شون  يف  العمومية 
ك ِوْفقًا للقانون وهذا القرار,  واتخاذ اأية اإجراءات �شرورية اأخرى لتنفيذ عمليات احتادات الُمالَّ
ك اأو جمل�س الإدارة النظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك والقواعد الت�شغيلية  واأْن يقدم احتاد الُمالَّ

اإلى املوؤ�ش�شة واجلهاز.
ويف جميع الأحوال, يحق للموؤ�ش�شة عند عدم وجود َمن يقوم باإدارة العقار امل�شرتك, اأو َمن 
يقوم باإ�شدار اإخطار الجتماع اأْن تدعو بطلب من اأحد املالك لنعقاد اجلمعية العمومية من ِقَبل 

طرف ثالث م�شتقّل يتولى اإر�شال اإخطار الجتماع ِوْفقًا لأحكام هذا القرار. 

مادة )79(
ك القائم اأو النتقايل اأْن تكون لديه مخططات مواقع العقارات, اإذا  ل يجب على احتاد الُمالَّ

كان اجلهاز قد اأ�شدر �شندات الـِمْلكية.

مادة )80(
ر يدير عقارًا م�شرتكًا يف تاريخ �شدور هذا القرار, فيجب عليه اأْن يدعو  يف حال وجود مطوِّ
تاريخ �شدور هذا  اأ�شهر من  �شتة  الأ�شا�شي يف غ�شون  للنظام  ِوْفقًا  العمومية  لنعقاد اجلمعية 
ك اأو جمل�س الإدارة, النظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك والقواعد  القرار, واأْن يقدم احتاد الُمالَّ
ع احتاد املالك  الت�شغيلية اإلى املوؤ�ش�شة واجلهاز, واتخاذ اأية اإجراءات �شرورية اأخرى لتوفيق و�شْ

ِوْفقًا للقانون وهذا القرار.

مادة )81(
بر�مج �لإد�رة �خلا�سة

اإذا  عليها  وتاأثريه  اخلا�س  الإدارة  برنامج  امل�شرتك طبيعة  للعقار  الرئي�شي  النظام  د  ُيحدِّ
ك. ك والُمالَّ ر على احتاد الُمالَّ ن التزامات توؤثِّ ت�شمَّ
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مادة )82(
ر على العقارات  ُت�شِدر موؤ�ش�شة التنظيم العقاري قرارًا ب�شاأن برامج الإدارة اخلا�شة التي توؤثِّ

امل�شرَتكة, وطريقة اعتماده, وللموؤ�ش�شة اأْن ُت�شِدر اإر�شادات وتوجيهات ب�شاأنه. 

مادة )83(
م الطلب املوَدع للنظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك باإخطار املوؤ�ش�شة باأية ترتيبات  يلتزم مقدِّ

ذات �شلة بطبيعة برنامج الإدارة اخلا�س.

مادة )84(
يجوز للموؤ�ش�شة اأْن ُترِجىء املوافقة على النظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك اأو ُترِجىء ت�شجيله 

حلني اإنهاء برنامج الإدارة اخلا�س ِوْفقا لقرار برامج الإدارة اخلا�شة.
واإذا كانت العقارات امل�شرَتكة جزءًا من برنامج التطوير املرحلي, يجوز تعديل نظامها ِوْفقًا 

لذلك الربنامج.

مادة )85(
على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري
�سلمان بن عبد�هلل بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 محــــــــــــــرم 1440هـ
الـمـــوافـــــــق: 18 �شبـتمبــــر  2018م
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قر�ر ��ستغناء

قر�ر رقم )5- غ( ل�سنة 2018 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملك
بالقر�ر )163( ل�سنة 2012 و�مل�سجل باملقدمة رقم 2007/4606

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 
ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )163( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة/ عبدالكرمي 
وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  و�شركائهم,  الذوادي  مو�شى  علي  مو�شى  ابني  وعمره 
باملقدمة رقم 2007/4606, وذلك من اأجل اإن�شاء م�شروع احلورة الإ�شكاين, وذلك لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�سام بن عبد�هلل خلف
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قر�ر ��ستمالك رقم )18( ل�سنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ �شركة منفذ اخلليج �س.م.ب, الكائن يف القفول وامل�شجل باملقدمة رقم 2006/10343 عقار 
رقم 03100123, وذلك من اأجل فتح �شارع, ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

والتطوير العمراين - �شئون البلديات.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  
الرقم  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�سام عبد�هلل خلف
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ة �إعالن من جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �لـُمَتَعثِّ

�إعالن باملز�د �لعلني

ــع عقار و�ــشْ اإعـــــادة  عــن  ــرة  ــثِّ ــَع ــَت ــُم ال الــعــقــاريــة  الــتــطــويــر  مــ�ــشــاريــع  تــ�ــشــويــة  لجنة   تعلن 
)بوابة اأمواج Amwaj Gateway) للبيع بالمزاد العلني, والمقام على قطع الأرا�شي اأرقام 127681 
المقدمة و127683   ,2006  /14864 رقم  المقدمة  و127682   ,2006/14865 رقم   المقدمة 

اأمواج  )بوابة  ل�شركة  ملكيتها  والعائدة  بالمحرق,  اأمــواج  بُجزر  الكائنة   2006  /14863 رقم 
�س.م.ب مقفلة(, على اأن يبدا المزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره -/20.000.000 دينار بحريني 

)ع�شرون مليون دينار بحريني(. وحددت يوم الخمي�س الموافق 18 اأكتوبر 2018 للمزايدة.
المكان : ديوان وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف, الدور الثالث.

 الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
فعلى كل من لديه رغبة بالمزايدة الت�شال ب�شركة )كالتونز( على هاتف رقم: 17562860, 
اأو لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية الُمَتَعثِّرة في اأوقات الدوام الر�شمي, من ال�شاعة 7:00 
�شباحًا حتى ال�شاعة 2:15 م�شاًء على هاتف رقم  17513286ورقم 17513278, اأو بالح�شور في 
دين اأعاله, وذلك بموجب الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة  التاريخ والمكان والوقت المحدَّ

اأمواج(.

ة جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �لـُمَتَعثِّ
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )647( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
 

اإليه مكتب عبدالعال  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  يعلن مركزالبحرين 
الخليج للتدقيق, نيابة عن ورثة المرحوم اأحمد محمد �شالح ح�شين, �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية, الم�شجلة بموجب 
القيد رقم , طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة, وبراأ�شمال 
البحرينيي  ال�شادة  ال�شركة مملوكة لكل من  األف( دينار بحريني, وت�شبح  مقداره 250,000 )مائتان وخم�شون 
اأحمد  ومنير  �شالح,  اأحمد محمد  واأ�شامة  �شالح,  اأحمد محمد  وخالد  �شالح,  اأحمد محمد  اإبراهيم  الجن�شية: 
محمد �شالح, ومحمد اأحمد محمد �شالح, وعلي اأحمد محمد �شالح, وفخرية اأحمد محمد �شالح, وهدى اأحمد 
محمد �شالح, ونجاح اأحمد محمد �شالح, وحنان اأحمد محمد �شالح, واآيات اأحمد محمد �شالح, وفاطمة اأحمد 

محمد �شالح, ولبنى عبدالمنعم محمد علي.

�إعالن رقم )648( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نواف محمد 
فوؤاد عثمان, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نوافكو للتطوير العقاري �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة,  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 84716-1, طالبا 
وبراأ�شمال مقداره 250,000 )مائتان وخم�شون األف( ديناربحريني, وتكون مملوكة لكل من:  نواف محمد فوؤاد 

عثمان, ومحمد نواف عثمان.

�إعالن رقم )649( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل علي 
حميد المخمري, مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج المخمري لتبديل الزيوت وت�شليح الإطارات(, 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 51195, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
 محدودة, وبراأ�شمال مقداره  1,000 )األف( دينار بحريني, وت�شبح مملوكة لكل من: اأحمد علي حميد علي المخمري,
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.Sreehari Gopalakrishna Pillaiو

�إعالن رقم )650( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ت�سامن

�شالح  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
للحفالت  والتنظيم  للتن�شيق  مثيل  )ماله  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي,  ن�شيف  عبدالر�شول 
ال�شخ�شية(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 123113, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
لأ�شحابها  بحرينية  ت�شامن  ال�شخ�شية/  الحفالت  لتن�شيق  مثيل  )مالة  �شركة  التجاري  ا�شمها  ت�شامن  �شركة 
عبداهلل بن حمد بن محمد التركي و�شركائه(, وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني, وتكون مملوكة 
بن عبداهلل  اأحمد  بن  ويو�شف  التركي,  بن محمد  بن حمد  وعبداهلل  ن�شيف علي,  لكل من: �شالح عبدالر�شول 

الغانم.
�إعالن رقم )651( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

اإلــيــه تــقــدم  ــد  ق ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــارة  ــج ــت وال الــ�ــشــنــاعــة  بـــــوزارة  للم�شتثمرين  مــركــزالــبــحــريــن   يــعــلــن 
ال�شيد/ Md Jalal Md Samsul Hoque نيابة عن ال�شيد/ اأحمد جعفر اأحمد علي اآدم, مالك الموؤ�ش�شة الفردية 
التي تحمل ا�شم )ذو الجناح لتخلي�س المعامالت(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 111832, طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, براأ�شمال مقداره 550 )خم�شمائة وخم�شون( 

.Md Jalal Md Samsul Hoqueدينارًا بحرينيًا, وتكون مملوكة لكل من: اأحمد جعفر اأحمد علي اآدم, و

�إعالن رقم )652( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ت�سامن
  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه وفاء كر�شة, مالكة 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كوخ بلوفر لالأزياء �س.�س.و(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 122543-
1, طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره 3,000 )ثالثة 

اآلف(دينار بحريني , وتكون مملوكة لكل من: وفاء كر�شة, ونجاة يحياوي.

�إعالن رقم )653( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
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اأحمد محمد يو�شف, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جزاء لت�شكيل المعادن �س.�س.و(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 119308, طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى فرع ب�شركة ذات م�شئولية 
محدودة, وبراأ�شمال مقداره 10,000 دينار )ع�شرة اآلف( دينار بحريني, وتكون مملوكة لكل من: الجيلي اأحمد 

محمد يو�شف, وح�شن اأحمد محمد يو�شف, وجزاء بن منير بن نوار الهذلى.

�إعالن رقم )654( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة 

 
�شامر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
�شبحي ح�شن ال�شيخ جمعه, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شامر للعقارات �س.�س(, الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ,112233 رقم   القيد  بموجب 
ال�شيخ  ح�شن  �شبحي  �شامر  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  )مائة(   100 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة, 

جمعة, ومحمد �شبحي ح�شن ال�شيخ جمعه.

�إعالن رقم )655( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
  

ال�شيد/ اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين   يعلن 
)بــيــجــون  ــم  ــش ا� تــحــمــل  ــي  ــت ال الـــواحـــد  الــ�ــشــخــ�ــس  �ــشــركــة  ــك  مــال  ,Mujeeb Kudukkil Thekku Veetil

ال�شكل  تغيير  طــالــبــًا   ,112151 رقـــم  الــقــيــد  بــمــوجــب  الم�شجلة  �ـــس.�ـــس.و(,  كــوريــر  و  كــارغــو  اإك�شبري�س 
 5,000 مـــقـــداره   وبــراأ�ــشــمــال  مـــحـــدودة,  م�شئولية  ذات  �ــشــركــة  ـــى  اإل بتحويلها  ـــك  وذل لل�شركة  الــقــانــونــي 
 ,Mujeeb Kudukkil Thekku Veetil ـــن:  م لــكــل  مــمــلــوكــة  وتـــكـــون  بــحــريــنــي,  ديـــنـــار  اآلف(   )خــمــ�ــشــة 

و�شيرين يو�شف ح�شن الرفاعي.

�إعالن رقم )656( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

اإلــيــه تــقــدمــت  قــد  ــه  ــاأن ب والــ�ــشــيــاحــة  ــجــارة  ــت وال ال�شناعة  ــــوزارة  ب للم�شتثمرين  مــركــزالــبــحــريــن   يعلن 
 ال�شيدة/ فاطمة محمد ثاني خمي�س, مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز البوم العقاري(, الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 10693-3, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, 

وبراأ�شمال مقدره 2,000 )األفين( دينار بحريني, وتكون مملوكة للمالكة نف�شها.
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�إعالن رقم )657( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

�إلى �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(,  اإك�شبيرين�س  ك�شتومر  ا�شم )غلف  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة, وبراأ�شمال  95813, طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
ك�شتومر  جلوبال  �شركة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني,  دينار  األــف(  وخم�شون  )مائتان   250,000 مقداره 

اإك�شبيرين�س هولدنج المحدودة, وديما �شلطان خليل اأبو جابر.
�إعالن رقم )658( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ غيداء 
علي خليل اإبراهيم, نيابة عن ال�شيدة/ هبة اإبراهيم من�شور مالعبه, مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)�شالون زيا زبرة للتجميل(, الم�شجلة بموجب القيد رقم 113393, طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
وت�شبح  دينار بحريني,  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5,000 )خم�شة  �شركة ذات م�شئولية محدودة,  اإلى  بتحويلها 

مملوكة لكل من: غيداء علي خليل اإبراهيم, ولمياء يو�شف محمد نور.

�إعالن رقم )659( ل�سنة 2018
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بوينت 
لخدمات الأعمال ذ.م.م(, نيابة عن اأ�شحاب �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جاي واي دي اإت�س العقارية 
�س.�س.و( المملوكة للمرحوم �شلمان عبداهلل ال�شيخ محمد �شالح, الم�شجلة بموجب القيد رقم  119010, طالبة  
 10.000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 
ويا�شمينة  ال�شيخ,  عبداهلل  �شلمان  جا�شم  ال�شادة:  من  كل  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني(,  دينار  اآلف  )ع�شرة 

�شلمان عبداهلل ال�شيخ, ودانة �شلمان عبداهلل ال�شيخ محمد �شالح, وحنان �شلمان عبداهلل ال�شيخ. 
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��ستدر�ك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )7( ل�شنة 2017 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية, اخلا�س 
املحرق ح�شب  الكائن يف  و�شركاه,  اأحمد عربي  يو�شف  �شيف  ال�شادة/  عقار  با�شتمالك 
املقدمة رقم 1993/4792, برقم العقار 02015060, وامل�شتمكلك من اأجل اإن�شاء مواقف 
ال�شتمالك  بدل  املذكور  العقار  من  جزء  على  ال�شتمالك  قرار  يكون  بحيث  لل�شيارات, 
الكلي, برقم العقار 02009078 ح�شب رقم املقدمة املذكورة, لي�شمل به ا�شتمالك م�شاحة 

الأر�س الف�شاء دون البناء القائم.


