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�مر�سوم�رقم�)20(�ل�سنة�2020

بتعيني�وكيل�ووكيل�م�ساعد�يف�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

��ملك�مملكة�البحرين� � نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )55( ل�شنة 201٩ باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 201٩ بتعيني وكيلني م�شاعَدين يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة،

وعلى القرار رقم )61( ل�شنة 2013 بتعيني مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيدة اإميان اأحمد ح�شن الدو�شري وكياًل للوزارة ل�شئون التجارة يف وزارة ال�شناعة  ُتـعيَّ

والتجارة وال�شياحة.

املادة�الثانية

ـن ال�شيخ حمد بن �شلمان بن خليفة اآل خليفة وكياًل م�شاعدًا للتجارة املحلية واخلارجية  ُيـعيَّ

يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.  

املادة�الثالثة

تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.                            

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 7 رم�شان 1441هـ

الموافق: 30 اأبريـل 2020م
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�مر�سوم�رقم�)21(�ل�سنة�2020

باإعادة�ت�سكيل�جمل�س�اإدارة�م�سرف�البحرين�املركزي

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين� 

بعد الطالع على الد�شتور، 

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

البحرين  م�شرف  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )40( رقم  املر�شوم  وعلى 

املركزي،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُيـعاد ت�شكل جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي، وذلك على النحو الآتي:

1- ال�شيد ح�شن خليفة الجالهمة                  رئي�شًا.

2- ال�شيد ر�شيد محمد المعراج

3- ال�شيد يو�شف عبداهلل حمود -  ممثاًل عن وزارة المالية والقت�شاد الوطني

4- ال�شيد خالد اإبراهيم حميدان       

5- ال�شيد يو�شف عبدالح�شين خلف                   اأع�شاء

6- ال�شيخة مي بنت محمد اآل خليفة

8- ال�شيد اأحمد محمد بوحجي

وتكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

املادة�الثانية

ُيـعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 7 رم�شان 1441هـ

الموافق: 30 اأبريـل 2020م
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�مر�سوم�رقم�)22(�ل�سنة�2020

بتجديد�تعيني�حمافظ�م�سرف�البحرين�املركزي

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة��������������ملك�مملكة�البحرين��

بعد الطالع على الد�شتور، 

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )10( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2015 بتجديد تعيني حمافظ م�شرف البحرين املركزي،

وبناًء على تر�شيح جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ملدة  املركزي، وذلك  البحرين  املعراج حمافظًا مل�شرف  ر�شيد حممد  ال�شيد  تعيني  د  ُيـجدَّ

خم�س �شنوات.

املادة�الثانية

على رئي�س جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 7 رم�شان 1441هـ

الموافق: 30 اأبريـل 2020م
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�قرار�رقم�)5(�ل�سنة�2020

�باإعادة�ت�سكيل�اللجنة�العليا

لرعاية��سئون�الأ�سخا�س�ذوي�الإعاقة

رئي�س مجل�س الوزراء:

املعاقني  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )22( ل�شنة 2011 بالت�شديق على اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة،

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة،

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون الأ�شخا�س ذوي الإعاقة برئا�شة وزير العمل والتنمية 

الجتماعية، وع�شوية ممثلني عن القطاع احلكومي والقطاع الأهلي، على النحو الآتي: 

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.ال�شيخة عائ�شة بنت على اآل خليفة1-

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.ال�شيدة مي ح�شن الع�شومي2-

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.ال�شيدة �شحر را�شد املناعي3-

الدكتور اأحمد مال اهلل الأن�شاري4-
خِلـْدمات الوطنية  املوؤ�ش�شات  عن   ممثاًل 

املعوقني.

 ممثاًل عن وزارة اخلارجية.ال�شيد حممد را�شد ال�شويدي5-

ممثاًل عن وزارة الرتبية والتعليم.ال�شيد خالد حممود ال�شعيدي6-



العدد: 3470 – الخميس 7 مايو 2020

9

ممثاًل عن وزارة الإ�شكان.املهند�س �شامي عبداهلل قمرب7-

ممثاًل عن وزارة ال�شحة.الدكتورة رحاب مرزوق املرزوق8-

املهند�شة راوية خليفة املناعي٩-
البلديات و�شئون  الأ�شغال  وزارة  عن   ممثاًل 

والتخطيط العمراين.

املهند�شة مرمي عبداهلل اأمني10-
البلديات و�شئون  الأ�شغال  وزارة  عن   ممثاًل 

 والتخطيط العمراين.

املهند�س �شيد بدر العلوي11-
البلديات و�شئون  الأ�شغال  وزارة  عن   ممثاًل 

والتخطيط العمراين.

ممثاًل عن املجل�س الأعلى للمراأة.ال�شيدة رانيا اأحمد اجلرف12-

ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم.ال�شيدة ماي�شة عبداللطيف الذوادي13-

ممثاًل عن ديوان اخلدمة املدنية.ال�شيد يو�شف اأحمد حممد اإبراهيم14-

ممثاًل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.ال�شيد حممد حمد فليفل15-

ممثاًل عن غرفة جتارة و�شناعة البحرين.ال�شيد يو�شف �شالح الدين اإبراهيم16-

-17

ال�شيخ حممد بن دعيج بن خليفة

اآل خليفة

ممثاًل عن اللجنة الباراملبية البحرينية.

ال�شيد جا�شم حممد �شيادي18-
اأمور لأولياء  البحرينية   ممثاًل عن اجلمعية 

املعاقني واأ�شدقائهم.

ممثاًل عن املركز البحريني للحراك الدويل.ال�شيد عادل �شلطان املطوع1٩-

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

وينتخب اأع�شاء اللجنة نائبًا للرئي�س يف اأول اجتماع لهم.
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املادة�الثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية والوزراء - كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

خليفة�بن��سلمان�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 7 مــايــــــــــو 2020م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سلمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)52(�ل�سنة�2020

ـني بتعيني�ُكـتَّـاب�العدل�اخلا�سِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1٩71 ب�شاأن التوثيق، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1٩71 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1٩71 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )٩( ل�شنة 200٩،  التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

وعلى القرار رقم )77( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظـر ومكافحة 

العدل اخلا�س،  امل�شاعد وكاتب  ـق  واملوثِّ العدل  اأعمال كاتب  الإرهاب يف  الأموال ومتويل  غ�ْشـل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )٩1( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن كاتَب عْدل خا�شًا باللغة العربية كـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- زينب اإبراهيم جعفر اإبراهيم مكي

2- هدى محمد علي حميد محمد

3- �شناء ال�شيد باقر مهدي �شرف

4- مجد رم�شان محمد علي �شهوان

5- يو�شف محمد جا�شم الحرم

6- اأحمد �شالم �شالح مبارك

7- م�شطفى عبدالحميد ال�شالحي

8- اأمل محمد عقيل عر�شي

٩- عبداهلل �شلمان عبداهلل �شهوان

10- محمود من�شور مح�شن حبيب ربيع

11-ال�شيد يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي
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12- اإ�شالم عبدالرحمن محمد غنيم

13- زينب من�شور علي اأحمد �شاحي

14- اأحمد جعفر محمد العري�س

15- ال�شيد مح�شن مجيد مح�شن العلوي

16- محمد عادل رم�شان علي الأبيوكي

املادة�الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

�وال�سئون�الإ�سلمية�والأوقـــاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رمــ�شــان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 6 مــــايــــــــــو  2020 م
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

�قرار�رقم�)49(�ل�سنة�2020

بغْلـق�بع�س�املن�ساآت�اخلا�سة�احرتازياً
�

)COVID-19(ملْنـع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1٩87، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني 

)43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنـع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

ـخاذها  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 

،)COVID-19( احلالية ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُتـغَلـق املن�شاآت اخلا�شة التالية اعتبارًا من ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق   

7 مايو2020 حتى ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 21 مايو 2020:

1- ال�شالت الريا�شية والمالعب المغلقة اأو المفتوحة.

2- محالت الحالقة والتجميل والتدليك )الرجالية والن�شائية(.

3- �شالت المنا�شبات والفعاليات وُدور ال�شينما.

4- مقاهي ال�شي�شة.

م الِخـْدمات ال�شحية التي ي�شدر بهـــا تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم  5- المن�شـــاآت التـــي تقدِّ
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المهن والِخـْدمات ال�شحية.

ول يجوز لتلك املن�شاآت ممار�شة ن�شاطها باأي �شكل من الأ�شكال، مبا يف ذلك خدمات البيع 

اخلارجي اأو تو�شيل الطلبات للمنازل اأو تقدمي اخلدمات يف املنازل.

املادة�الثانية

اخلارجي  البيع  ِخـْدمات  على  وامل�شروبات  الأطعمة  بْيـع  وحمالِّ  املطاعم  ن�شاط  يقت�شر 

وتو�شيل الطلبات للمنازل.

املادة�الثالثة

تلتزم جميع املحالِّ ال�شناعية والتجارية بالقواعد والإجراءات التي ت�شدر عن وزارة ال�شحة 

واإجراءات  قواعد  الأخ�س  وعلى   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مْنع  بهدف 

ـَبـاُعـد الجتماعي ومْنـع اكتظاظ الزبائن والتعقيم امل�شتمر للمن�شاأة. التَّ

ـع  بو�شْ لديها  العاملني  من  اجلمهور  مع  يتعامل  َمـن  كل  اإلزام  املحالِّ  تلك  على  يجب  كما 

ـامات الوجه الوقائية. كمَّ

املادة�الرابعة

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  يعاَقـب 

ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة�اخلام�سة

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

زايد�بن�را�سد�الزياين

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1441هـ

الـمــــــوافــــق: 7 مــــــايـــــــو 2020م
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املجل�س�الأعلى�لل�سحة

�قرار�رقم�)26(�ل�سنة�2020

�باإعادة�ت�سكيل�الفريق�الوطني�الطبي�للت�سدي�لفريو�س�الكورونا�امل�ستجد

�املن�ساأ�بالقرار�رقم�)10(�ل�سنة�2020

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

 بعد الطالع على قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )6٩( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

وبعد الت�شاور مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة ال�شحة،

 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

 ُيعاد ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة   2020 ل�شنة   )10(

الأعلى لل�شحة، وع�شوية كٍل من :

نائبًا للرئي�س 01البروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة   قائد الخدمات الطبية الملكية  

ع�شوًا 02الدكتور وليد خليفة المانع   وكيـل وزارة ال�شحـة    

ع�شوًا 03ال�شيد حمد في�شل المالكي   وكيل وزارة المالية لالقت�شاد الوطني 

04الدكتورة مريم عذبي الجالهمة   الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم  

ع�شوًا    المهن والخدمات ال�شحية     

ع�شوًا 05الدكتورة مريم اإبراهيم الهاجري   الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة   

ع�شوًا 06ال�شيد اإبراهيم علي النواخذة   الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة  

07الدكتور نبيل اأحمد الع�شيري   رئي�س الخدمات الطبية بمجمع

ع�شوًا     ال�شلمانية الطبي    
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ع�شوًا 08الدكتورة جميلة محمد ال�شلمان   ا�شت�شاري الأمرا�س المعدية   

ع�شوًا 0٩المقدم طبيب مناف محمد القحطاني    ا�شت�شاري الأمرا�س المعدية   

010الدكتور عمر اإبراهيم �شريف   رئي�س ق�شم الباطنية ونائب

ع�شوًا     رئي�س الأطباء     

ع�شوًا 011 الدكتور محمد علي ال�شعبان   رئي�س البرامج وال�شيا�شات ال�شحية  

ع�شوًا 012الدكتور العقيد محمد خليفة البنغدير   مدير اإدارة الحماية وال�شالمة   

013 ممثلين عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

 

املادة�الثانية

– كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف  على املعنيني 

اجلريدة الر�شمية.

 

 

�رئي�س�املجل�س�الأعلى�لل�سحة

�الفريق�طبيب�

حممد�بن�عبد�اهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

المـــــوافــــــق: 6 مـــــــايــــو 2020م 
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موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)1(�ل�سنة��2020

ك�يف�العقارات�امل�سرتكة�� بتنظيم�اأحكام�احتادات�املُلَّ

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 الأخ�س 

املادة )62( منه،

وعلى املر�شوم رقم )6٩( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 بتنظيم اأحكام احتاد املالك والعقارات امل�شرتكة، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،    

قرر�الآتي:

الف�سل�الأول

اأحكام�عامة

مادة�)1(

التعريفات

الواردة  املعايَن  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 املعاين املبينَة قريَن كلًّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: 

القانون: قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017. 

الوحـــدات�الرئي�سية: الوحدات المبينة فـــي مخطط موقع العقار والتي يكون مالكها اأع�شاًء في 

اتحاد المالك الرئي�شي. 

الوحـــدات�المركزية: الوحدات المبينـــة في مخطط موقع العقار والتي يكون مالكها اأع�شاًء في 

اتحاد المالك المركزي. 

الأع�ساء: اأع�شاء اتحادات المالك. 

�س من الموؤ�ش�شة للقيام بمهام التحاد.  مدير�التحاد: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري المرخَّ

ا�ستحقـــاق�الأجـــزاء�الم�ستركـــة�وح�سة�ال�ستـــراكات: الن�شبة التي ُتحـــدد ح�شة الع�شو ال�شائعة 

من الأجزاء الم�شتركـــة، والن�شبة اأو المعادلة التي ُتحدد ح�شة م�شاهمة الع�شو من ال�شتراكات 

ال�شنوية والمبينة في النظام الرئي�شي. 
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ن�سبـــة�الأ�ســـوات: الن�شبة التي ُتحدد �شوت كل ع�شو في اجتماعـــات اتحاد المالك والمبينة في 

النظام الرئي�شي. 

ورقـــة�الت�سويـــت: ورقـــة مرفقة مـــع اإخطار اجتمـــاع الجمعية العموميـــة ت�شمح للع�شـــو باإجراء 

نة دون ح�شور الجتماع.  الت�شويت على القرارات المدوَّ

�سهـــادة�اإبـــراء�الذمـــة: �شهادة مخال�شـــة ُي�شِدرها اتحاد المـــالك ِوْفقًا لمتطّلبـــات كاتب العدل 

رات من ال�شتراكات ال�شنوية.  والجهاز �شمن اإجراءات نقل ملكية الِوْحدة وتوؤكد عدم وجود متاأخِّ

الميزانيـــة: البيـــان المالـــي ال�شنوي الُمعدُّ بغر�ـــس التاأكد من اأن التحاد ي�شتطيـــع اأداء وظائفه 

والتزاماته طبقًا للممار�شة الجيدة، وتت�شمن بنودًا تتعلق بح�شاب الت�شغيل والح�شاب الحتياطي. 

�س في ميزانيـــة التحاد لتغطية اللتزامات  ح�ســـاب�الت�سغيل: الح�شـــاب البنكي للجزء المخ�شَّ

التي قد تتكرر دوريًا وب�شكل �شنوي على الأقل. 

�س في ميزانية التحاد للم�شاريف طويلة  الح�ساب�الحتياطي: الح�شاب البنكي للجزء المخ�شَّ

الأجل والمتكبَّدة على اأ�شا�س غير �شنوي. 

القواعـــد�الت�سغيلية: القواعد ذات الطبيعـــة الت�شغيلية المبيَّنة في النظام الرئي�شي والتي يمكن 

تعديلها بقرار عادي ُي�شِدره اأع�شاء الجمعية العمومية. 

نظـــام�الإدارة�الخا�ـــس: نظـــام خا�ـــس لعقار اأو عقـــارات الم�شتركة ُيوؤثر على حقـــوق والتزامات 

ك، ومهام و�شالحيات التحاد، وي�شمل نظـــام اإدارة المباني اأو نظام ال�شقق الخدماتية اأو  الُمـــالَّ

نظام الملكية الم�شتركة ذات العالمات التجارية. 

بيـــان�ال�ستـــراكات�ال�سنويـــة: ال�شتراكات ال�شنوية التـــي يدفعها الع�شـــو للم�شاهمة في تكاليف 

م�شاريـــف اإدارة وت�شغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شتَركـــة وم�شاريف التاأمين عليها، وُتودع 

في ح�شاب الت�شغيل والح�شاب الحتياطي. 

قرار�ال�سداد: قرار ي�شدر عن مدير التحاد لمطالبة الع�شو ب�شداد اأية التزامات مالية م�شتحقة 

عليه، وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مراقب�محايد: �شخ�س معتمد من موؤ�ش�شة التنظيم العقاري يتم تعيينه كمراقب في اجتماعات 

التحاد. 

قـــرار�عـــادي: قرار ي�شدر عن الجمعية العمومية لالتحاد باأغلبية الأع�شاء الحا�شرين والمخول 

لهم حق الت�شويت. 

مادة�)2(�

نطاق�ال�سريان�

ت�شري اأحكام هذا القرار على كافة العقارات امل�شرَتكة التي تتم اإدارتها من خالل احتادات 

املـــاّلك اأو من احتادات مالك رئي�شية اأو مركزية، ونظام الإدارة اخلا�س. 
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مادة�)3(�

النظام�الرئي�سي�والنظام�الأ�سا�سي�

امل�شرتكة يف  العقارات  واإدارة  تطوير  تنظم  التي  والأحكام  القواعد  الرئي�شي  النظام  ُيبني 

م�شروع التطوير. 

وُيبني النظام الأ�شا�شي القواعد والأحكام املتعلقة باجتماعات الحتاد.  

�شند  من  جزءًا   - اجلهاز  من  عليهما  التاأ�شري  بعد   - والأ�شا�شي  الرئي�شي  النظام  وي�شكل 

ملكية العقار امل�شرتك وترَفق معه. 

الف�سل�الثاين�

تاأ�سي�س�الحتاد�وت�سجيله

مادة�)4(�

تقدمي�النظام�الأ�سا�سي�والرئي�سي���

على جميع املطورين والحتادات القائمة - بح�شب الأحوال- تقدمي طلب ت�شجيل الحتاد 

اإىل املوؤ�ش�شة مرفقًا به النظامني الرئي�شي والأ�شا�شي للعقار امل�شرتك. 

ويجب اأن تتوافق جميع بنود النظام الرئي�شي مع القوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة 

ومع خمطط موقع العقار امل�شجل لدى اجلهاز. 

النظام  لنموذج  مغايرة  اأحكامًا  يت�شمن  اأن  املالك  لحتادات  الأ�شا�شي  للنظام  ويجوز 

الأ�شا�شي املن�شور على املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة �شريطة األ تتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

واإذا كان العقار امل�شرتك �شمن نظام الإدارة اخلا�س، فيجب ذكر اأثر نظام الإدارة اخلا�س 

على الحتاد يف النظام الرئي�شي، ويف حال اأن نظام الإدارة اخلا�س كان عبارة عن نظام اإدارة 

املبنى، فيجب تزويد املوؤ�ش�شة مب�شتند هذا النظام.  

وتقوم املوؤ�ش�شة بعد ا�شتيفاء كافة املتطلبات بتزويد اجلهاز بامل�شتندات للتاأ�شري عليه. 

مادة�)5(�

اإن�ساء�احتادات�امللك�

اأول عقد بيع لوحدة يف عقار م�شرتك يف  القانون عند ت�شجيل  املـــاّلك بحكم  ين�شاأ احتاد 

ال�شجل العقاري، وتبداأ ع�شوية مالك الوحدة من تاريخ توثيق عقد البيع با�شمه. 

وين�شاأ احتاد املالك الرئي�شي اأو املركزي اأو كالهما - بح�شب الأحوال- عند ت�شجيل بيع اأول 

وحدة. 

وُيفعل عمل الحتادات من تاريخ عقد اأول جمعية عمومية وفقًا لأحكام هذا القرار. 
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مادة�)6(�

اأع�ساء�الحتاد�

يتكون احتاد املالك من مالكي الوحدات مبا يف ذلك امل�شرتي يف الإيجار املنتهي بالتمليك، 

واملطور بالن�شبة للوحدات غري املبيعة.  

ويكون احتاد املالك ع�شوًا يف احتاد املالك الرئي�شي اأو املركزي بح�شب الأحوال.

ويف احلالت التي ل يكون مالكي الوحدات اأع�شاء يف احتاد املالك، تكون ع�شويتهم تابعة 

لالحتاد الرئي�شي اأو املركزي بح�شب الأحوال.

مادة�)7(�

دعوة�اجلمعية�العمومية�الأوىل��

على جميع املطورين اإخطار اأع�شاء الحتاد بالجتماع الأول للجمعية العمومية خالل �شنة 

من تاريخ اإن�شاء الحتاد. 

ويف حال عدم قيام املطور بهذا اللتزام، يجوز لالأع�شاء الذين ميلكون )25%( من الوحدات 

توجيه الدعوة لعقد اجلمعية العمومية. 

مادة�)8(�

ا�ستمرار�املطور�يف�اإدارة�العقارات�امل�سرتكة�

ال�شرتاكات  وحت�شيل  التطويرية،  امل�شاريع  يف  امل�شرتكة  العقارات  باإدارة  املطور  ي�شتمر 

اًل بعلم  ال�شنوية بالن�شبة للوحدات التي مت ت�شليمها للمالك اأو التي ت�شلم مالكيها اإخطارًا م�شجَّ

الو�شول بَت�َشلُّم الوحدة، وذلك اإىل حني عقد اجلمعية العمومية، ويطبق حكم املادة )70( من 

هذا القرار بعد انق�شاء هذه املدة. 

مادة�)9(�

ر�بعد�ن�ساأة�الحتاد التزامات�املطوِّ

يجب على املــطور بعد ن�شاأة الحتاد وقبل اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي الأول القيام 

بالآتي: 

ن على الآتي:  1- اإعداد الخاْتم العام لالتحاد، ويجب اأْن يت�شمَّ

�س لالتحاد من قبل الموؤ�ش�شة.  اأ- رقم الت�شجيل المخ�شَّ

ك(.  ب- ا�شم التحاد المبيَّن في النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك، وعبارة )اتحاد الُمالَّ

2- اإعـــداد الميزانيـــة ال�شنوية الأولى لالتحاد، بما فـــي ذلك اإن�شاء ح�شـــاب الت�شغيل والح�شاب 

الحتياطي �شمن الميزانية. 

القيام  الأول  ال�شنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وقبل  الحتاد  اإن�شاء  بعد  ر  للمطوِّ ويجوز 
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بالآتي: 

1- طـــرح مناق�شة لأية �شلع اأو ِخْدمات لزمـــة لت�شغيل العقارات الم�شتَركة، �شريطة األ تزيد اأية 

عقود على �شنتين، ما لم تكن العقارات الم�شتَركة �شمن برنامج اإدارة خا�س اأو �شمن عقار 

م�شترك. 

2- التعاقـــد نيابـــة عـــن التحاد في اأيـــة عقود �شرورية لت�شغيـــل العقار الم�شتـــرك، بما في ذلك 

التعاقد مع مدير التحاد. 

3- فتح ح�شابات م�شرفية با�شم التحاد لإيداع ال�شتراكات ال�شنوية.  

مادة�)10(�

نقل�الُعْهَدة�اإىل�الحتاد

ر عند انتخاب جمل�س اإدارة الحتاد اأْن ينقل اإىل ُعْهَدة الحتاد جميع الوثائق  يجب على املطوِّ

املهمة واملتعلقة بت�شغيل العقار امل�شرتك، مبا يف ذلك الآتي: 

1- ر�شومات ما بعد التنفيذ. 

2- بيان بكافة الأ�شول الثابتة والمنقولة التي �شيتملكها التحاد.  

3- ح�شاب تف�شيلي لال�شتراكات ال�شنوية التي يت�شلَّمها نيابَة عن التحاد. 

4- ن�شخ من اأية عقود للت�شييد والبناء وعقود الت�شميم وت�شاريح البناء و�شهادات الموافقة. 

5- اأية �شمانات لالإن�شاءات ُيكلَّف بها التحاد. 

بات التعليمات والمفاتيح والرموز والمعلومات المماثلة.  6- جميع كتيِّ

7- �شجل ُيبيِّن جميع الِوْحدات والأع�شاء وعناوينهم؛ واأرقام التوا�شل معهم.  

8- الن�شـــخ الأ�شلية لجميـــع م�شتندات المناق�شـــات والميزانيات وعقود الِخْدمـــات والح�شابات 

والإخطـــارات وجداول الأعمـــال ومحا�شر الجتماعات والقـــرارات وغيرها من الم�شتندات 

ت فيما يتعلق به.  ِعدَّ
ُ
رها التحاد اأو اأ التي حرَّ

٩- جميـــع الوثائق ال�شرورية لنقل �شالحيات ت�شغيل الح�شـــاب الم�شرفي لالتحاد �شمن اإدارة 

التحاد و�شيطرته، ومن �شمنها ح�شابات لال�شتراكات ال�شنوية التي يدفعها الأع�شاء. 

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

11- الخاتم المعتَمد.  

عقود  جلميع  تفا�شيل  ُيوفر  اأن  العمومية  للجمعية  اجتماع  اأول  يف  ر  املطوِّ على  يجب  كما 

وقائمة  العقود،  هذه  يف  لديه  م�شالح  اأية  عن  والإف�شاح  ِقَبله،  من  املربمة  القائمة  اخِلْدمات 

بالِوْحدات التي تخ�شع لإدارته وتاريخ انتهاء هذا اللتزام، وكذا يف حال وجود التزام قائم على 
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ر يف وقت قيام اجلمعية العمومية باإدارة الوحدات مبوجب املادة )34( من القانون.   املطوِّ

مادة�)11(�

ِحْفظ�امل�ستندات�

يجب اأن حتفظ امل�شتندات امل�شار اإليها يف املادة )10( من هذا القرار بطريقة اآمنة يف موقع 

واأْن يكون اخلامْت  العقار امل�شرتك، مع مراعاة الحتفاظ بن�شخ احتياطية من تلك امل�شتندات، 

املُعنيَّ  الع�شو  ُعْهَدة  يف  فيكون  ُمعني  مدير  هناك  يكن  مل  واإذا  الحتاد،  مدير  ُعْهَدة  يف  العام 

ِفه اأمني �شر الحتاد.  بو�شْ

مادة�)12(�

معاجلة�العيوب�

ر ُملَزمًا – على نفقته – مبالحقة اأيِّ مقاول اأو ا�شت�شاري فيما يتعلق باأيِّ اإخالل  يكون املطوِّ

يف ال�شمانات اأو العيوب ذات ال�شلة بالعقارات امل�شرَتكة طبقًا للمادة )71( من القانون، ويكون 

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

الف�سل�الثالث�

�سلحيات�ومهام�الحتاد

مادة�)13(�

�سلحيات�الحتاد

ال�شالحيات  يكون لالحتاد  القانون،  املن�شو�س عليها يف  بال�شالحيات  الإخالل  مع عدم 

الآتية: 

1- اإبرام اتفاقيات توريد المرافق والخدمات. 

2- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتمكينه من القيام بالأعمال الالزمة. 

3- ا�شتغـــالل الأجزاء الم�شتركة بما في ذلـــك تاأجيرها وفقًا لل�شوابط الواردة في المادة )30( 

من هذا القرار. 

4- تعيين مديرًا لالتحاد مرخ�س من قبل الموؤ�ش�شة. 

5- اإقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات الق�شائية لتنفيذ المطالبات. 

6- ا�شترداد تكاليف تنفيذ الأعمال المتعلقة بالأجزاء الم�شتركة من مالك الوحدة. 

7- اإنفاذ النظام الرئي�شي والقواعد الت�شغيلية. 

8- فر�س الجزاءات المالية.  
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مادة�)14(�

مهام�الحتاد

 يتوىل الحتاد القيام املهام الآتية:  

1- �شمـــان المحافظة على الأجزاء الم�شتركة والموجودات فيها واإ�شالحها اأو ا�شتبدالها اإذا لم 

يكن اإ�شالحها مجديًا. 

2- و�شع القواعد الت�شغيلية الكفيلة ب�شمان ح�شن النتفاع بالأجـــزاء الم�شتركة. 

3- تعييـــن مدقـــق ح�شابات اأو اأكثر لالتحـــادات الرئي�شية والمركزية، ويكـــون تعيين المدقق في 

اتحاد المالك ح�شب رغبة الجمعية العمومية. 

4- تح�شيـــل ال�شتـــراكات ال�شنوية المقررة علـــى اأع�شاء التحاد واتخاذ الإجـــراءات القانونية 

لتح�شيلها. 

5- توثيق العالقات الجتماعية بين الأع�شاء بما يكفل الحفاظ على روابط ح�شن الجوار وت�شجيع 

العمل الجماعي بينهم. 

6- التاأمين على الأجزاء الم�شتركة والآلت والمعدات المرتبطة بها. 

7- تزويد الأع�شاء بكافة المعلومات والم�شتندات ال�شرورية تحقيقًا لمبداأ ال�شفافية. 

8- اإ�شدار بيان ال�شتراكات ال�شنوية و�شهادات براءة الذمة المالية. 

٩- القيام باأي مهام من�شو�س عليها في القانون وهذا القرار. 

مادة�)15(�

�سجلت�الحتاد

يجب على الحتاد اأن يحتفظ بال�شجالت املتعلقة باأعماله بطريقة تكفل بيان مركزه املايل 

وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وبالأخ�س ال�شجالت الآتية: 

1- �شجـــل يحتوي علـــى المخطط الذي ُيبيِّن الِوْحدات والأجـــزاء الم�شتَركة، ون�شخة من النظام 

الرئي�شي للعقار الم�شترك، وبيان با�شتحقاقات كل وحدة. 

2- �شجل كتابي باجتماعات مجل�س اإدارة التحاد ي�شتمل على محا�شره وقراراته.  

ر، والقرارات.  ن اإجراءات الجتماعات، والمحا�شَ 3- �شجل كتابي للجمعية العمومية، يت�شمَّ

4- �شجل للمرا�شالت الر�شمية. 

5- �شجل بولي�شات التاأمين. 

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

8- �شجل الأ�شول. 

ث باأ�شماء اأع�شاء التحاد وعناوينهم واأرقام التوا�شل معهم بغر�س اإخطارهم.  ٩- �شجّل ُمَحدَّ

ث بحالة �شداد ال�شتراكات ال�شنوية.  10- �شجل ُمَحدَّ

دها الموؤ�ش�شة.  11- اأية �شجالت اأخرى تحدِّ

ُمْلكًا له، ويجب على مدير الحتاد وجمل�س  اأو الإلكرتونية  وتكون �شجالت الحتاد الورقية 

خم�س  عن  تقل  ل  ملدة  بها  الحتفاظ  ويجب  لالحتاد،  ت�شليمها  ع�شويتهم  انتهاء  عند  الإدارة 

�شنوات من تاريخ اآخر قيد فيها.

مادة�)16(�

�سهادات�اإبراء�الذمة�عند�نقل�امللكية�

َيلزم لَنْقل ملكية اأية وحدة يف العقار امل�شرتك اأن ُيزود البائع امل�شرتي ب�شهادة اإبراء ذمة 

ك اأو اأن يخول البائع امل�شرتي يف احل�شول عليها يف حالة ما اإذا كان  مالية �شادرة عن احتاد املاُلَّ

قد مت اإبرام العقد بعد �شدور هذا القرار، ول ي�شجل اجلهاز نقل ملكية اأي وحدة قبل احل�شول 

على هذه ال�شهادة، اإل اإذا اأقر الأطراف كتابة للموثق بالآتي: 

1- عدم اإمكانية الح�شول على هذه ال�شهادة لكون اتحاد المالك غير فعال. 

2- التو�شل اإلى اتفاق بين البائع والم�شتري ل�شداد اأية ا�شتراكات اأو التزامات غير مدفوعة. 

العقار  موقع  خمطط  يف  تظهر  التي  امللحقة  الوحدات  نقل  على  ال�شهادة  هذه  ت�شري  ول 

لها وثيقة ملكية  نقلها فيما بني املالك، ول يكون  الرئي�شية وميكن  بالوحدات  كوحدات ملحقة 

م�شتقلة. 

مادة�)17(�

بيانات��سهادة�اإبراء�الذمة�

يجب اأن حتتوي �شهادة اإبراء الذمة على البيانات الآتية: 

1- ا�شم التحاد وعنوانه. 

2- رقم ت�شجيل التحاد ال�شادر من الموؤ�ش�شة. 

3- ا�شم مالك اأو مالكي الوحدة. 

4- تفا�شيل الوحدة المراد بيعها. 

5- ن�س يبين وجود اأو عدم وجود اأية م�شتحقات على الوحدة. 

6- توقيع رئي�س مجل�س اإدارة التحاد اأو نائبه في حال غيابه اأو مدير الإتحاد.  

7- الخاتم العام لالتحاد. 



العدد: 3470 – الخميس 7 مايو 2020

25

مادة�)18(�

احل�سول�على��سهادة�اإبراء�الذمة

يجوز للبائع اأو امل�شرتي اأو وكيلهما اأو املمثل القانوين لأي منهما احل�شول على �شهادة اإبراء 

الذمة املالية من احتاد املالك، وتوقيع اأية اإقرارات يف هذا ال�شاأن.

مادة�)19(�

نقل�امللكية�عند�وجود�قر�س�

وثيقة  على  كمالك  ا�شمها  يظهر   - مالية  موؤ�ش�شة  اأو  املقرت�س من م�شرف  رغبة  يف حال 

امللكية- يف اإنهاء القر�س ونقل امللكية اإىل م�شرٍت جديد، يجوز للمقرت�س يف هذه احلالة احل�شول 

على �شهادة اإبراء الذمة من احتاد املالك وتوقيع اأية اإقرارات يف هذا ال�شاأن. 

مادة�)20(�

حقوق�الرتفاق�والتزامات�التاأجري�

ك اللتزام بحقوق الرتفاق، واللتزامات النا�شئة عن برنامج الإدارة  يجب على احتاد املاُلَّ

نة يف ال�شجل اخلا�س للعقارات امل�شرتكة اأو  اخلا�س اأو التاأجري اأو املُ�َشاَطَحة اأو التفاقات املدوَّ

النظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك. 

الف�سل�الرابع��

ال�سئون�املالية�للحتاد�

مادة�)21(�

موارد�الحتاد�

تتكون املوارد املالية لحتاد املاّلك مما ياأتي: 

1- ا�شتراكات الأع�شاء. 

2- العائد الناتج عن ا�شتغالل اأي جزء من الأجزاء الم�شتركة. 

3- الهبـــات والتبرعـــات واأية موارد اأخـــرى تقبلها الجمعية العمومية بمـــا ل يتعار�س مع اأهداف 

التحاد بعد موافقة الموؤ�ش�شة. 

4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد اأخـــرى. 
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مادة�)22(�

ا�سرتاكات�اأع�ساء�احتاد�امللك�

فِته  ر م�شئوًل – ب�شْ يلــتزم الأع�شاء ب�شداد ا�شرتاكاتهم ال�شنوية لحتاد املالك، ويكون املطوِّ

مالكًا - عن �شداد ال�شرتاكات ال�شنوية عن جميع الِوْحدات املتبقية، ويجب عليه قبل توثيق عقود 

رات من ال�شرتاكات ال�شنوية.   بيع هذه الِوْحدات دفع املتاأخِّ

اأو بعد �شتني يومًا  اأو املطور للوحدة  وُت�شتحق ال�شرتاكات ال�شنوية من تاريخ ت�شلم الع�شو 

من تاريخ ت�شلم مالك الوحدة اإخطارًا مبوجب كتاب م�شجل بعلم الو�شول بال مظروف بت�شلم 

الوحدة، ويجوز للموؤ�ش�شة اأن حتدد تاريخًا �شابقا لال�شتحقاق يف احلالت التي تقدرها. 

ربع  اأق�شاط  على  ال�شرتاكات  دفع  يكون  الأ�شا�شي على خالف ذلك،  النظام  ين�س  ما مل 

�شنوية. 

من  املركزي  اأو  الرئي�شي  املالك  لحتاد  ال�شنوية  ال�شرتاكات  �شداد  املالك  احتاد  ويتوىل 

ح�شاب الت�شغيل اخلا�س به بح�شب الأحوال.

مادة�)23(�

ا�سرتاكات�اأع�ساء�احتاد�امللك�الرئي�سي�واملركزي�

ال�شنوية،  ال�شرتاكات  من  ح�ش�شهم  بدفع  والرئي�شي  املركزي  الحتاد  اأع�شاء  يلتزم 

وتخ�ش�س هذه ال�شرتاكات لتغطية م�شاريف اإدارة وت�شغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء امل�شرتكة 

الرئي�شية اأو املركزية، بح�شب الأحوال، وم�شاريف التاأمني عليها. 

ما مل ين�س النظام الأ�شا�شي الرئي�شي اأو املركزي على خالف ذلك، يكون دفع ال�شرتاكات 

على اأق�شاط ربع �شنوية. 

 ُت�شتحق ال�شرتاكات ال�شنوية لالحتاد الرئي�شي واملركزي من تاريخ بدء عمل كل منهما.  

ويتوىل احتاد املالك الرئي�شي �شداد ال�شرتاكات ال�شنوية لحتاد املالك املركزي من ح�شاب 

الت�شغيل اخلا�س به. 

مادة�)24(�

ر�على�ا�سرتاكات�قبل�الت�سليم� ح�سول�املطوِّ

ل ا�شرتاكات �شنتني، على  ر بعد موافقة الأع�شاء وقبل ت�شليم الِوْحدة اأْن ُيَح�شِّ يجوز للمطوِّ

موؤقت  اآخر  ح�شاب  اأو  لذلك  املخ�ش�س  احل�شاب  يف  ك  املاُلَّ احتاد  با�شم  مبا�شرة  ُيودعها  اأْن 

خم�ش�س جلمع ال�شرتاكات، على اأن يودع املطور ال�شرتاكات اخلا�شة بالوحدات غري املباعة.

مادة�)25(�

كيفية�حتديد�ال�سرتاكات�وال�ستحقاقات�

امل�شاحة  من  كن�شبة  وحدته  مل�شاحة  وفقًا  ع�شو  لكل  ال�شنوية  ال�شرتاكات  ح�ش�س  حُتدد 
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الإجمالية للوحدات وُيوؤخذ بعني العتبار طبيعة ا�شتخدام الوحدة واأية معايري اأخرى ين�س عليها 

النظام الأ�شا�شي مبا يف ذلك ا�شتخدام الأجزاء امل�شرتكة. 

للع�شو من  ال�شائعة  ن�شبة احل�شة  الرئي�شي على خالف ذلك، حُتدد  النظام  ين�س  ما مل 

الجزاء امل�شرتكة وفقًا لن�شبة ح�شتِه من ال�شرتاكات.

مادة�)26(�

زيادة�مقدار�ال�سرتاكات�

عة  يجــوز ملجل�س اإدارة الحتاد زيادة مقدار ا�شرتاك الأع�شاء لتغطية م�شاريف غري متوقَّ

ونتيجة اأ�شباب طارئة على األ جتـــاوز ن�شبة )10%( من مقدار ال�شرتاك ال�شنوي. 

ويجب على جمل�س اإدارة الحتاد بيان تفا�شيل ومربرات زيادة ال�شرتاكات للجمعية العمومية 

يف اأول اجتماع لها بعد قرار الزيادة.  

مادة�)27(�

�سلحية�الحتاد�يف�فر�س�التدابري�الإدارية�واملالية�

 يجوز لحتاد املالك اتخاذ اأي من التدابري الإدارية واملالية الالزمة ل�شمان التزام الأع�شاء 

ب�شداد ال�شرتاكات والوفاء بالتزاماتهم الأخرى، وعلى الأخ�س الآتي: 

1- و�شع نظام خ�شومات لالأع�شاء الذين يدفعون ال�شتراكات في موعــد ا�شتحقاقها. 

2- و�شع تدابير اإدارية ومالية على الع�شو المتاأخر عن �شداد ا�شتراكاته اأو غيرها من اللتزامات 

المالية ل�شالح التحاد لمدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقها، بمعدل ل يزيد عن )%10( 

�شنويـــًا، على اأن يخطر بموجـــب كتاب م�شجل بعلم الو�شول بال مظـــروف مرتين على الأقل 

خالل الثالثة اأ�شهر. 

3- و�شـــع تدابيـــر اإداريـــة ومالية على الع�شـــو المخالف لأي مـــن متطلبات النظـــام الرئي�شي اأو 

الأ�شا�شـــي، علـــى األ تزيـــد الغرامة عن مائتي دينـــار بحريني، وذلـــك دون الإخالل باأحكام 

الفقرة الأخيرة من هذه المادة. 

4- مْنع الع�شو من ممار�شة حق الت�شويت في الجمعية العمومية، با�شتثناء ما ُن�سَّ عليه في هذا 

القرار. 

5- تقييد و�شول الع�شو للمرافق الم�شتركة با�شتثناء ما ياأتي: 

اأ- تقييد و�شول المالك للوحدة ولمنطقة مواقف ال�شيارات. 

ب- تقييد تزويد الخدمات للوحدة. 

ج- منع الع�شو من اإ�شالح و�شيانة وحدته بما يتفق مع اأحكام هذا القرار. 

على  امل�شتحقة  ال�شرتاكات  ل�شرتداد  تكبدها  تكاليف  اأي  اقت�شاء  املالك  لحتاد  ويجوز 
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الع�شو، كما يجوز له املطالبة باأي تعوي�شات عن الأ�شرار املرتتبة عن خمالفة الع�شو ملتطلبات 

احتاد املالك. 

مادة�)28(�

داد� قرار�ال�سَّ

اإذا امتنع الع�شو عن �شداد ح�شته من ال�شرتاكات ال�شنوية لالحتاد اأو اأية التزامات مالية 

كان ملدير الحتاد  الأ�شا�شي لالحتاد  النظام  اأو  القانون  لأحكام هذا  ِوْفقًا  ُتفَر�س عليه  اأخرى 

اأْن ُي�شِدر قرارًا خمتومًا باخلامت العام لالحتاد باإلزامه بال�شداد خالل ت�شعني يومًا من تاريخ 

ل بعلم الو�شول بال مظروف.  اإخطاره بالقرار مبوجب كتاب م�شجَّ

داد ما ياأتي:  ويجب اأن ُيرَفق بقرار ال�شَّ

1- تحديد مبالغ متاأخرات من ال�شتراكات ال�شنوية. 

داد ِوْفقًا للمادة )27( من هذا القرار.  ر في ال�شَّ 2- اأية تعوي�شات مفرو�شة من التحاد للتاأخُّ

3- اللتزامات المالية المفرو�شة على الع�شو من التحاد ِوْفقًا للنظام الأ�شا�شي. 

مادة�)29(�

�سدور�حكم�ق�سائي��سد�الحتاد�

ُي�شاهم  بالتزاماته،  الإخالل  عن  بالتعوي�س  الحتاد  �شد  ق�شائي  حكم  �شدور  حالة  يف 

د ِوْفقًا حل�ش�س ا�شرتاكات وحداتهم، وذلك مبراعاة املادة  الأع�شاء يف ال�شداد بح�ش�س حُتدَّ

)45( من هذا القرار.

مادة�)30(�

ا�ستغلل�الأجزاء�امل�سرَتكة�

اأجزاء  اأية  تاأجري  ك  املاُلَّ لحتاد  يجوز  ذلك،  خالف  على  الأ�شا�شي  النظام  ين�س  مل  ما 

م�شرَتكة اأو ا�شتغاللها وفقًا لل�شوابط الآتية: 

1- عدم اإعاقة الأع�شاء الآخرين من ا�شتخدام الأجزاء الم�شتَركة. 

2- موافقة الجمعية العمومية على ذلك بقرار عادي. 

3- اإيداع عائد الإيجار في ح�شاب الت�شغيل. 

مادة�)31(�

تاأمني�الأجزاء�امل�سرتكة�

ن با�شمه على الآتي:  على الحتاد اأْن ُيوؤَمِّ
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1- المبانـــي 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 ذلك  رُّ عها ال�شابق قبل التَّ�شَ ب- التكلفة المقتِرنة با�شتبدالها اأو باإعادتها اإلى و�شْ

تكلفة اإزالة الحطام والأتعاب المهنية الم�شتَحقة على اإعادة البناء. 

2- الم�شئولية عن الأ�شرار بالممتلكات اأو الإ�شابة الج�شدية الالحقة باأيِّ �شخ�س، كيفما كانت، 

مما ين�شاأ فيما يتعلق بالأجزاء الم�شتَركة. 

 3- اأي مخاطـــر اأخـــرى من�شو�ـــس عليها في القانـــون اأو التعليمـــات ال�شادرة عـــن الموؤ�ش�شة.  

ن عقاري ُمرخ�س  ك الح�شـــول على تقييم من مهند�ـــس اأو ُمَثمِّ كمـــا يجب على اتحاد الُمالَّ

مـــن الموؤ�ش�شة كل خم�س �شنوات؛ ل�شمان تغطية بولي�شات التاأمين للبنود ال�شابقة على نحو 

كاف. 

مادة�)32(�

ا�سرتداد�املبلغ�املوؤدي�لزيادة�التاأمني�

اإذا ترتب على ا�شتعمال الع�شو اأو ال�شاغل للِوْحدة ما ُيوؤدي اإىل زيادة ق�شط التاأمني، فيجوز 

ك ا�شرتداد املبلغ الزائد من الع�شو املعِني.  لحتاد املاُلَّ

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

مادة�)33(�

ح�ساب�الت�سغيل�واحل�ساب�الحتياطي�

امل�شرتك وذلك ل�شمان ح�شن  للعقار  واآخر احتياطيًا  للت�شغيل  ك ح�شابًا  املاُلَّ ُين�شئ احتاد 

وا�شتمرار اإدارة وت�شغيل و�شيانة الأجزاء امل�شرتكة.  

وُيِعد جمل�س اإدارة الحتاد درا�شة بالأعمال التي �شُتنَجز كل خم�شة اأعوام ما مل تعفه املوؤ�ش�شة 

اأعمال ال�شيانة التي �شيتم متويلها من احل�شاب الحتياطي  من تلك الدرا�شة، وذلك لتحديد 

خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة، ويجب اأن تت�شمن الدرا�شة ثالثة عطاءات اأولية على الأقل من 

موردين اأو مقاولني حول اأعمال ال�شيانة لتقدير مقدار ال�شرتاكات الواجب �شدادها. 

للح�شاب  �شة  املخ�شَّ احل�شة  تكون  اأْن  الأع�شاء  من  ال�شرتاكات  حت�شيل  عند  ويتعنيَّ 

الحتياطي منف�شلة عن ح�شاب الت�شغيل، واأن يتم اإ�شافة املبالغ الفائ�شة اإما يف ح�شاب الت�شغيل 

اأو احل�شاب الحتياطي لحتاد املالك. 
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مادة�)34(�

ت�سغيل�احل�ساب�البنكي��

اأع�شاء  من  واثنني  الحتاد  مدير  خالل  من  لالحتاد  امل�شرفية  احل�شابات  ت�شغيل  يكون 

جمل�س اإدارة الحتاد.

 ويف حال عدم وجود مدير لالحتاد، فيكون الت�شغيل من ثالثة اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد، 

على اأْن يكون من بينهم رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد اأو اأمني ال�شر اأو اأمني اخلزينة. 

الف�سل�اخلام�س��

جمل�س�اإدارة�الحتاد�

مادة�)35(�

�سروط�الع�سوية��

ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد ما ياأتي: 

1- اأْن يكون ع�شوًا في اتحاد المالك اأو ممثاًل لع�شو في اتحاد المالك. 

2- األ يقــل عمره عن اإحدى وع�شرين �شنة ميالدية اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا. 

3- اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين. 

4- األ ُيمثَّل اأيُّ مالك باأكثر من ع�شو واحد في مجل�س اإدارة التحاد. 

5- األ يكون محكومًا عليه بالإفال�س اأو في جريمة مخلَّة بال�شرف والأمانة ما لم ُيرد اإليه اعتباره.

مادة�)36(�

انتخاب�جمل�س�الإدارة�الحتاد

ك جمل�شًا لإدارة الحتاد يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي،  ينتخب اأع�شاء احتاد املاُلَّ

ويكون لكل ع�شو �شوت واحد يف النتخابات عن كل وحدة مملوكة له، ول�شالح مر�شح واحد ما 

مل ين�س النظام الأ�شا�شي على خالف ذلك. 

اإذا كان  ِوْحدات. ويف حالة ما  ت�شع  الوحدات على  اأن يزيد عدد  ي�شرتط يف احتاد املالك 

ك اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد تلقائيًا، على األ يقل عدد  ل املاُلَّ عدد الِوْحدات ت�شعًا اأو اأقل ي�شكِّ

اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد عن ثالثة ول يزيد على ت�شعة با�شتثناء ما اإذا كان العقار امل�شرتك 

اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  هم  الوحدتني  لهاتني  املالك  يكون  احلالة  هذه  ففي  وحدتني  عن  عبارة 

الحتاد. 

ويجوز للجمعية العمومية اختيار ثالثة اأع�شاء احتياطيني ل�شتكمال املنا�شب ال�شاغرة يف 

ها لأيِّ �شبب كان.   جمل�س الإدارة عند ُخُلوِّ

اأما بالن�شبة لحتاد املالك الرئي�شي اأو املركزي فيحدد النظام الأ�شا�شي عدد اأع�شاء جمل�س 

الإدارة. 
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مادة�)37(�

ممثل�ال�سخ�س�العتباري�والوحدات�متعددة�امللك

�شخ�شًا  كونه  حال  يف  املبيعة  غري  العقارية  للوحدات  بالن�شبة  املطور  ذلك  يف  مبا  للع�شو 

ح لنتخابات جمل�س اإدارة الحتاد.  �شُّ َ ح �شخ�شًا واحدًا ممثال عنه يف الرتَّ اعتباريًا اأْن ير�شِّ

ح اأحدهم.  ويف حالة كْون الِوْحدة مملوكة لأكرث من مالك فاإنه ُير�شَّ

مادة�)38(�

ا�ستقالة�ع�سو�جمل�س�اإدارة�الحتاد

اأْن يكون الحتاد  ي�شتقيل خالل فرتة ع�شويته، دون  اأْن  اإدارة الحتاد  يجوز لع�شو جمل�س 

با�شتثناء ما  الأع�شاء عن ثالثة  املتبقي من  العدد  األ يقل  بتعيني ع�شو جديد، �شريطة  ُملَزمًا 

لعقد جمعية عمومية غري عادية  الدعوة  َوَجَبت  واإل  القرار،  املادة )36( من هذا  ن�شت عليه 

لختيار باقي الأع�شاء. 

مادة�)39(�

عزل�اأع�ساء�جمل�س�اإدارة�الحتاد

يجوز بقرار جمعية عمومية لحتاد املالك عزل رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد اأو اأحد اأع�شاءه 

يف احلالت الآتية: 

1- الإخالل باللتزامات الواجبة عليهم. 

2- الفو�شى في اإدارة الإتحاد. 

3- حدوث خالفات بين الأع�شاء. 

4- اأية اأ�شباب اأخرى يحددها النظام الأ�شا�شي.

اأيًا من الأع�شاء الحتياطيني وفقًا حلكم الفقرة الثالثة من  ويف هذه احلالت، يتم تعيني 

املادة )36( من هذا القرار ل�شد ال�شاغر، وُيعني رئي�س جمل�س الإدارة اجلديد من قبل جمل�س 

اإدارة الإحتاد، ويف حال عدم توافر احلد الأدنى من الأع�شاء يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية 

غري عادية خالل اأ�شبوع وفقًا لأحكام املادة )58( من هذا القرار لختيار الأع�شاء اجلدد. 

مادة�)40(�

مدة�جمل�س�اإدارة�الحتاد

اأع�شائه وتنتهي يف اجتماع  اإدارة احتاد املالك �شنتان تبداأ من تاريخ اختيار  مدة جمل�س 

اجلمعية العمومية التايل لنتهاء ال�شنتني، ويجوز انتخابهم ملدد اأخرى. 

ويحدد النظام الأ�شا�شي مدة جمل�س الحتاد املركزي والرئي�شي. 
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مادة�)41(�

�سهادة�باأ�سماء�اأع�ساء�جمل�س�اإدارة�الحتاد

ك باإعداد �شهادة ر�شمية باأ�شماء اأع�شاء جمل�س  تقوم املوؤ�ش�شة بناًء على طلب من احتاد املاُلَّ

ن فيها اأ�شماء كل من اأمني ال�شر، واأمني اخلزينة،  اإدارة الحتاد الأ�شليني والحتياطيني، كما ُتدوَّ

ورئي�س جمل�س اإدارة الحتاد، ونائبه، وا�شم مدير الحتاد املعنيَّ اإْن ُوِجد، على اأْن ُترَفق بالطلب 

�شورة ِطْبق الأ�شل من حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية. 

ث املوؤ�ش�شة ال�شهادة عند اإخطارها باأيِّ تعديل يطراأ على بيانات ال�شهادة.  دِّ وحُتَ

مادة�)42(�

تعديل��سهادة�جمل�س�اإدارة�الحتاد

للموؤ�ش�شة عند تقدمي دليل من جمل�س اإدارة الحتاد على عْزل اأو ا�شتقالة اأيِّ ع�شو اأو عند 

حدوث تغيري يف الع�شوية، تعديل ال�شهادة بحذف هذا الع�شو اأو اإ�شدار �شهادة بديلة. 

مادة�)43(�

�سلحيات�ومهام�جمل�س�اإدارة�الحتاد

يقوم جمل�س اإدارة الحتاد باملهام الآتية: 

1- ر�ْشم ال�شيا�شة العامة لالتحاد. 

2- توجيه واإدارة اأعمال التحاد. 

3- اتخـــاذ كافـــة الجراءات التي تكفل لالتحـــاد القيام بالمهام وال�شالحيـــات الواردة في هذا 

القرار اأو المفو�س بها من قبل الجمعية العمومية با�شتثناء ما ياأتي: 

اأ- اعتماد الميزانية ال�شنوية. 

ب- تعديل النظام الأ�شا�شي، والنظام الرئي�شي للعقار الم�شترك. 

ج- اإقرار مكافاآت لمجل�س التحاد. 

ك.  د- اأية قيود اأخرى يفر�شها اتحاد الُمالَّ

   هـ- المهام والأمور التي تخت�س بها الجمعية العمومية وفقًا لأحكام هذا القرار. 

اأو تخويل  الأ�شا�شي بقرار عادي  النظام  الرئي�شي تعديل  اأو  ويجوز لحتاد املالك املركزي 

جمل�س اإدارة الحتاد �شراحة باملهام الواردة يف البند )2( من هذه املادة على اأن ُي�شتبعد املطور 

من الت�شويت على هذا القرار. 

وملجل�س اإدارة الحتاد ت�شكيل جلان من بني اأع�شائه للقيام بعمل معني اأو الإ�شراف على وجه 

من اأوجه ن�شاط الحتاد اأو يف ممار�شة بع�س ال�شلطات اأو الخت�شا�شات املنوطة به. 
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مادة�)44(�

الإف�ساح�عن�َتعاُر�س�امل�سالح�

يجب على ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد اأن يف�شح يف اأول اجتماع عن اأية م�شلحة �شخ�شية 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة وعن اأية ظـروف اأو مالب�شات ُيحـتـَمـل اأْن توؤدي اإىل اإثارة �شكوك حول 

اأو  الظروف  تلك  اأيٌّ من  ا�شتجدت  فاإذا  مهمته،  مقت�شيات  مع  تتعار�س  اأو  ا�شتقالله  اأو  حياده 

ح كتابة بذلك وقبل مناق�شة املو�شوع ذات ال�شلة  املالب�شات اأثناء مهمته وَجب على الفور اأن ُيف�شِ

بتعار�س امل�شالح. 

وميتنع ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد الذي لديه م�شلحة متعاِر�شة عن امل�شاركة يف الجتماع 

اأو الت�شويت ب�شاأن اأية م�شاألة تتعلق بَتعاُر�س امل�شالح، ول يجوز له ال�شتمرار يف الجتماع عند 

مناق�شة امل�شاألة التي تتعلق بتعار�س امل�شالح اإل اإذا طلب جمل�س اإدارة الحتاد منه ذلك لغر�س 

تقدمي املعلومات. 

مادة�)45(�

واجبات�وم�سئولية�جمل�س�اإدارة�الحتاد

يجب على جمل�س اإدارة الحتاد العمل على اأداء مهامه باأمانة ونزاهة لتحقيق م�شلحة احتاد 

ك وبذل العناية الالزمة ل�شمان الوفاء بالتزاماته.   املاُلَّ

ول يكون جمل�س اإدارة الحتاد م�شئوًل اإل عن الأخطاء املتعمدة التي نتج عنها �شرر لحتاد 

املالك، اأو ب�شبب الإهمال اجل�شيم. 

مادة�)46(�

توجيه�الدعوة��

نة وقت ومكان وتاريخ الجتماع وجدول  ه الدعوة لجتماع جمل�س اإدارة الحتاد مت�شمِّ ُتوجَّ

ل قبل املوعد املحدد لالنعقاد ب�شبعة اأيام على الأقل، ويجوز تخفي�س هذه املدة يف  اأعمال مف�شَّ

احلالت العاجلة حال اتفاق غالبية اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد على ذلك كتابيًا. 

مع مراعاة اأحكام املادة )65( من هذا القرار، اإذا ت�شمنت الدعوة لالجتماع خيارًا لالأع�شاء 

ُيبني جدول الأعمال كافة املعلومات عن  اأن  الهاتفية، وجب  اأو  الإلكرتونية  بالو�شائل  بامل�شاركة 

كيفية ا�شتخدام الأع�شاء لتلك الو�شائل. 

مادة�)47(�

اجتماعات�جمل�س�اإدارة�الحتاد

يكون اجتماع جمل�س اإدارة الحتاد �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم 

ح  الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر القرارات باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، ويكون لكل ع�شو �شوت واحد فقط، ويف جميع الأحوال يجب 
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اأْن تكون القرارات مكتوبة. 

د ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد ال�شرتاكات امل�شتَحقة عليه، فال يحق له الت�شويت  واإذا مل ُي�شدِّ

حتى يتم ال�شداد.

ويكون لالحتادات املركزية والرئي�شية يف اجتماعات جمل�س الإدارة، اختيار طريقة اأخرى 

للت�شويت بناًء على ن�شب الأ�شوات املبينة يف النظام الرئي�شي. 

مادة�)48(�

العقود�والتعهدات�التي�يربمها�جمل�س�اإدارة�الحتاد

اإدارة  اأو التعهدات من قبل مدير الحتاد وع�شوين من اأع�شاء جمل�س  يكون توقيع العقود 

الحتاد،  اإدارة  رئي�س جمل�س  التوقيع من  فيكون  وجود مدير لالحتاد  الحتاد، ويف حالة عدم 

واأمني ال�شر، واأمني اخلزينة، واأن يكون خمتومًا باخلامت العام لالحتاد. 

كان  متى  التعهد،  اأو  العقد  اإنهاء  اإجراءات  اتخاذ  املالك  يحق لحتاد  الأحوال   ويف جميع 

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

مادة�)49(�

الت�سويت�عن�طريق�التمرير�

ملجل�س اإدارة الحتاد اأن يعتمد قراراته بالتمرير مبوافقة اأغلبية اأع�شائه ومي�شي يف تنفيذها 

�شريطة اأن تكون مكتوبة، واأن تدرج للم�شادقة عليها يف جدول اأعمال الجتماع التايل للتمرير.  

وملجل�س اإدارة الحتاد اأن ي�شع اآليات و�شوابط لتمرير قراراته.  

مادة�)50(�

انتخاب�رئي�س�جمل�س�اإدارة�الحتاد�ونائبه�واأمني�اخلزينة�واأمني�ال�سر�

ينتخب جمل�س اإدارة الحتاد رئي�شه، ونائبه، واأمني اخلزينة، واأمني ال�شر ويحدد مهامهم 

اإذا مل يتم حتديدها من ِقَبل الحتاد. 

ول يجوز انتخاب اأي ع�شو كاأمني خزينة لفرتتني متتاليتني، كما ل يجوز اأن ي�شغل اأكرث من 

من�شب اإل مبوافقة اجلمعية العمومية.  

مادة�)51(�

مهام�اأمني�ال�سر�واأمني�اخلزينة�

الجتماعات،  اإخطارات  واإر�شال  اجلل�شات  حما�شر  تدوين  يف  ال�شر  اأمني  مهام  تتمثل 

والإخطارات واجبة المتثال بالنظام الرئي�شي للعقار امل�شرتك، واإخطارات �شداد ال�شرتاكات، 

واأية اأعمال ُيكلف بها من قبل الرئي�س.

وتتمثل مهام اأمني اخلزينة يف اإ�شدار بيان ال�شرتاكات ال�شنوية، واإعداد البيانات املالية، 
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واملوازنة ال�شنوية. 

ويجوز اأن ي�شتمل النظام الأ�شا�شي على مهام اإ�شافية لأمني ال�شر واأمني اخلزينة. 

الف�سل�ال�ساد�س�

اجتماعات�اجلمعية�العمومية�

مادة�)52(�

الإخطار�بالجتماع�

قبل  ك  للُمالَّ ُير�َشل  كتابي  اإخطار  مبوجب  �شنويًا،  ك  املاُلَّ لحتاد  العمومية  اجلمعية  ُتعَقد 

اأربعة ع�شر يومًا من املوعد املقرر لعقد اجلمعية بالن�شبة لحتاد املالك، وقبل واحد وع�شرين 

ر للجمعية بالن�شبة  يومًا بالن�شبة لالحتاد الرئي�شي، وقبل ثمانية وع�شرين يومًا من املوعد املقرَّ

لالحتاد املركزي.

ويجوز اأن يحدد النظام الأ�شا�شي مدد اأخرى لتوجيه اإخطار الجتماع. 

مادة�)53(�

�سوابط�الإخطار�لعقد�اجلمعية�العمومية�

يجب اأْن يت�شمن الإخطار املر�َشل لأع�شاء اجلمعية الآتي: 

1- تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجمعية العمومية. 

ل على اأْن يت�شمن البنود الآتية:  2- جدول اأعمال مف�شَّ

اأ-  تعيين رئي�س لرئا�شة الجمعية العمومية في اأول اجتماع للجمعية العمومية. 

ب-  الت�شديق على محا�شر اجتماعات الجمعية العمومية ال�شابقة. 

ج-  النظر في البيانات المالية ال�شنوية. 

د-  النظـــر فـــي الميزانية المقترحة لل�شنة المالية التالية، وال�شتـــراكات، وتواريخ ال�شداد خالل 

ال�شنة. 

هـ- انتخاب مجل�س اإدارة التحاد. 

ه على الجمعية العمومية.   و-  ما يري مجل�س اإدارة التحاد عر�شَ

ز-  ما يطلبه الأع�شاء )كتابيًا( ليتم اإدراجه في جدول الأعمال. 

 ح- اأية طلبات اأو قرارات لإقرارها بموجب قرار خا�س. 

ط-  ما ي�شتِجد ما اأعمال. 
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مادة�)54(�

امل�ستندات�املقرِتنة�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 بولي�شات التاأمين الحالية. 

4- �شورة من الميزانية المقتَرحة، على اأْن ت�شمل مقابل الخدمة المقتَرحة. 

5- �شورة من اأية م�شتندات اأخرى لزمة لنظر مختلف بنود جدول الأعمال. 

6- �شورة من نموذج وكالة.  

7- ورقة ت�شويت تبيِّن القرارات المقترحة. 

مادة�)55(�

احل�سور�

اأو  املالك  روؤ�شاء جمال�س احتادات  الرئي�شي من  العمومية لالحتاد  يكون ح�شور اجلمعية 

املمثلني الذين اعتمدهم الأع�شاء، اإ�شافًة اإىل مالك الوحدات الرئي�شية. 

ويكون ح�شور اجلمعية العمومية لالحتاد املركزي من روؤ�شاء املجال�س الرئي�شية اأو املمثلني 

الذين اعتمدهم الأع�شاء، اإ�شافًة اإىل مالك الوحدات املركزية. 

ويجوز لحتاد املالك طلب ح�شور مراقب حمايد يف اجتماعات اجلمعية العمومية. 

مادة�)56(�

التزامات�روؤ�ساء�املجال�س�

يلتزم روؤ�شاء جمال�س اإدارة الحتاد بالآتي: 

1- الت�شويت وفقًا لتوجيهات اتحاد المالك الذي يمثله. 

2- الإف�شـــاح عـــن اأي تعار�س في الم�شالح فيما يتعلق باأي من القـــرارات التي �شيتم الت�شويت 

عليها. 

3- الت�شـــرف باأمانـــة ونزاهة في اأداء المهام المكلف بها واأل يتـــم ا�شتغالل من�شبه في تحقيق 

م�شلحة اأو منفعة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة. 

4- تزويد التحاد بنتائج الجتماع والقرارات التي تمت الموافقة عليها. 



العدد: 3470 – الخميس 7 مايو 2020

37

مادة�)57(�

التزامات�الإحتاد�الرئي�سي�واملركزي�قبل�عقد�اجلمعية�العمومية�

الدقيقة  التفا�شيل  الرئي�شي،  املالك  لحتاد  ُيوفر  اأن  املركزي  املالك  احتاد  على  يجب 

للقرارات وامل�شتندات التي �شيتم الت�شويت عليها يف اجتماع اجلمعية العمومية لحتاد املالك 

املركزي، واأن تكون لديه الفر�شة لالجتماع وتوجيه رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد اأو املمثل املُعتمد 

ب�شاأن كيفية الت�شويت. 

وُيطبق ذات اللتزام املذكور يف الفقرة ال�شابقة على احتاد املالك الرئي�شي بالن�شبة لحتاد 

املالك. 

مادة�)58(�

اجتماعات�اجلمعية�العمومية�غري�العادية�

ُتعَقد اجلمعية العمومية غري العادية يف احلالت الآتية:

1- عند طلب الموؤ�ش�شة.

2- عند طلب اأي ع�شَوين من اأع�شاء مجل�س اإدارة التحاد اأو رئي�شه.

3- عنـــد طلـــب عدد مـــن الأع�شاء ل تقـــل ن�شبتهم عن )25%( مـــن عدد الِوْحـــدات في التحاد 

المـــالك، �شريطة اأن يح�شر الجتمـــاع مراقب محايد يقدم تقرير اإلى الموؤ�ش�شة ب�شاأن �شير 

الجتماع، ما لم تقم الموؤ�ش�شة بالإعفاء من هذا المتطلب، واأن يتحمل اتحاد المالك تكلفة 

تعيينه.

   وعند اإفادة مراقب حمايد باأن اجلمعية العمومية غري العادية قد انعقدت وفقًا لالإجراءات 

القانونية ومت اإعداد امل�شتندات على النحو املطلوب، يجوز ملجل�س اإدارة الحتاد واملوؤ�ش�شة جتاهل 

ملناق�شة  اأخرى  عادية  غري  عمومية  جمعية  لعقد  الأع�شاء  من   )%25( ن�شبة  من  لحق  طلب 

الق�شايا التي مت اتخاذ قرار ب�شاأنها يف اجلمعية العمومية غري العادية ال�شابقة.

لعقد اجلمعية  البيانات املطلوبة  الإخطار يف هذه احلالت على جميع  اأن يحتوي  يلَزم  ول 

العمومية العادية.

ويف حال كون عدد الأع�شاء اأقل من ع�شرة، فُي�شمح لع�شوين طلب عقد الجتماع ما مل ين�س 

على خالف ذلك يف النظام الأ�شا�شي.

مادة�)59(�

الت�سويت�يف�اجلمعية�العمومية�

ِوْفقًا لأحكام هذا القرار، واإذا كانت الِوْحدة مملوكة لأكرث من  يكون لكل ع�شو الت�شويت 

�شخ�س اأو مملوكة ل�شركة فيكون الت�شويت من خالل وكيل، اأو ممثل قانوين، اأو من خالل ورقة 

عة من املالك اأو من املمثل القانوين لهم.  ت�شويت موقَّ
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اأية  الِوْحدة  على  كانت  اإذا  الع�شو  قبل  من  الت�شويت  يجوز  ل  املالك  لحتاد   وبالن�شبة 

اأو الت�شويت على قرار  م�شتحقات مالية با�شتثناء الت�شويت على قرارات تتطلب قرارًا خا�شًا 

اإنهاء العقار امل�شرتك. 

ول ي�شمح ل�شخ�س اأْن يكون وكياًل عن اأكرث من )10%( من ا�شتحقاقات الأجزاء امل�شرتكة 

من  اأكرث  يحمل  واحد  مالك  قبل  من  تعيينه  حالة  يف  اإل  امل�شرتك،  العقار  يف  الأ�شوات  ون�شب 

)10%( من ال�شتحقاق.

ويجب على الع�شو تزويد احتاد املالك بخطاب من البنك يخوله الت�شويت عند اقرتا�شه 

من اأحد امل�شارف اأو املوؤ�ش�شات املالية بحيث يظهر ا�شم امل�شرف اأو املوؤ�ش�شة املالية على وثيقة 

امللكية كمالك. 

مادة�)60(�

ر�من�الت�سويت� ا�ستبعاد�املطوِّ

ل يحق للمطور الت�شويت يف احلالت الآتية: 

1- اإذا بيعت جميع الوحدات العقارية في العقار الم�شترك.

2- الت�شويت على اأيِّ عْقد لل�شلع اأو الِخْدمات، متى كانت له م�شلحة في ذلك. 

3- الت�شويت على قرار لتخاذ اإجراء في مواجهته لإخالله بالتزاماته. 

4- الت�شويـــت على قرار بمنحه حقوق ا�شتخدام ح�شري اأو اأية حقوق اأخرى ل�شتخدام الجزاء 

الم�شتركـــة بمـــا فيها مواقف ال�شيـــارات اأو الت�شويت على قرار بمنحـــه منفعة اأو امتياز غير 

متـــاح لبقية المـــالك ما لم تكن الحقـــوق بطبيعتها موؤقته، واأن يت�شمن القـــرار الذي ين�شئ 

الحق تعوي�شًا منا�شبًا يدفعه المطور لتحاد المالك. 

مادة�)61(�

�سحة�انعقاد�اجتماع�اجلمعية�العمومية

يف  الِوْحدات  ك  ُمالَّ من   )%50( ن�شبة  بح�شور  �شحيحًا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يكون 

العقار امل�شرتك �شواء كان احل�شور �شخ�شيًا، اأم عن طريق وكيل، اأو 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

اجلمعية العمومية ملدة �شبع اأيام حت�شب من تاريخ الجتماع الأول على اأن تعقد يف ذات الوقت 

واملكان، ويكون هذا النعقاد �شحيحًا بح�شور اأيِّ عدد من الأع�شاء. 
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مادة�)62(�

ورقة�الت�سويت�

يجوز اإجراء الت�شويت بورقة الت�شويت على اأن يتم ِوْفقًا لل�شوابط الآتية: 

1- اأْن ُير�َشل اإخطار الجتماع بعقد الجمعية العمومية اإلى الع�شو من خالل ورقة الت�شويت على 

عنوان البريد الإلكتروني الُمخَطر به اأو من خالل مكتب البريد. 

ن القرارات التي �شيتم الت�شويت عليها في جدول الأعمال وفي ورقة الت�شويت.  2- اأْن تدوَّ

ْف�س على القـــرار المطلوب الت�شويت  ـــر الع�شـــو في ورقة الت�شويـــت بالموافقة اأو الرَّ 3- اأْن يوؤ�شِّ

عليه. 

4- اأن يتـــم توقيع ورقـــة الت�شويت، واأن ُي�شهد عليها من قبل �شخ�س بالغ على اأن يتم اإرفاق ن�شخ 

من بطاقة هوية اأو جواز �شفر كال من الع�شو وال�شاهد. 

ك قبل انعقـــاد الجتماع وذلـــك عبر البريد  5- اأْن يعيـــد الع�شـــو ورقـــة الت�شويت لتحـــاد الُمالَّ

الإلكتروني اأو مكتب البريد. 

6- اأْن ُيحتَفظ بجميع �شجالت الجتماع. 

ق الأحكام اخلا�شة باجتماعات اجلمعية العمومية.   ويف جميع الأحوال ُتطبَّ

مادة�)63(�

القرار�العادي�

يكون الت�شويت على القرارات العادية باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين وفقًا لن�س املادة )5٩( 

النظام  اأو  القرار  هذا  يف  ذلك  خالف  على  ين�س  مل  ما  عادي  بقرار  وذلك  القرار،  هذا  من 

الأ�شا�شي اأو النظام الرئي�شي. 

ويجوز اأْن يكون الت�شويت برْفع الأيدي، بحيث يكون لكل مالِك ِوْحدٍة �شوت واحد اأو يكون 

تني ذلك، ويف هذه  الت�شويت ِوْفقًا لن�شب الأ�شوات اإذا قرر الرئي�س اأو طلب اأحد الأع�شاء امل�شوِّ

احلالة يكون لكل مالك عدد من الأ�شوات مماثل لن�شب الأ�شوات اخلا�شة بوحداته.  

ويجوز اأن يحدد النظام الرئي�شي ن�شب اأ�شوات مت�شاوية يف اأي من احلالت الآتية: 

1- رغبة المالك في الت�شويت بالت�شاوي. 

2- لتحقيق الإدارة المثلى للعقار الم�شترك، في حال كون الت�شويت بالت�شاوي اإيجابي للمالك. 

مادة�)64(�

القرار�اخلا�س�

وفقًا  بالت�شويت  لني  املخوَّ احلا�شرين  الأع�شاء  من  اخلا�س  القرار  على  الت�شويت  يكون 
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تون ل�شالح القرار عن )60%( من  األ يقل امل�شوِّ لن�س املادة )5٩( من هذا القرار، �شريطة 

ا�شتحقاقات الأجزاء امل�شرتكة ول تقل ن�شب الأ�شوات عن )60%( من ن�شب الأ�شوات. 

مادة�)65(�

عقد�الجتماع�بالو�سائل�الإلكرتونية�اأو�الهاتفية�

اأو  العمومية  اجلمعية  عقد  جواز  على  املالك  لحتاد  الأ�شا�شي  النظام  ين�س  اأن     يجوز 

اجتماعات جمل�س اإدارة الحتاد من خالل اأي من و�شائل الت�شال الإلكرتونية اأو الهاتفية، على 

اأن يراعى اتخاذ التدابري التي تكفل ما يلي:  

1- التحقق من هوية الم�شارك في الجتماع ومن �شحة اأي توكيل يكون الوكيل م�شاركًا بموجبه. 

2- تمكيـــن الع�شو في التحـــاد من الم�شاركة الكاملة في الجتماع، كما لو كان حا�شرًا في مكان 

الجتمـــاع، وي�شمل ذلـــك الإلمام بكافة ما يدور فـــي الجتماع واإبداء الـــراأي والم�شاركة في 

المناق�شات. 

3- تدوين اأي بيان اأو ت�شويت يدلي به الم�شارك في الجتماع على وجه �شحيح.  

4- اأية تدابير اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الموؤ�ش�شة. 

الف�سل�ال�سابع�

مدير�الحتاد�

مادة�)66(�

اآلية�تعيني�مدير�الحتاد�

ك القيام بالآتي:  لحتاد املاُلَّ

�س له من الموؤ�ش�شة بقرار عادي.  1- تعيين مديرًا لالتحاد مرخَّ

2- تفوي�س مجل�س اإدارة التحاد بتعيين مدير التحاد بقرار عادي. 

ويجب اأن يبنيِّ قرار التعيني املهام التي يقوم بها مدير الحتاد. 

ويجوز اأن ُيعني مدير الحتاد املركزي اأو الرئي�شي مديرًا لالحتاد يف عقارات م�شرتكة اأخرى. 

مادة�)67(�

التزامات�مدير�الحتاد�

مع عدم الإخالل باأية التزامات تعاقدية اإ�شافية، يلتزم مدير الحتاد بالآتي: 

ع ا�شتراتيجيات لإدارة الأجزاء الم�شتَركة.  1- العمل مع مجل�س اإدارة التحاد بهدف و�شْ

2- تنفيذ ال�شتراتيجيات والبرامج والخطط التي ي�شعها مجل�س اإدارة التحاد. 
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3- ت�شهيل انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية. 

4- تقديم مجموعة متنوعة من الِخْدمات الإدارية وِخْدمات اأمانة ال�شر اإلى مجل�س اإدارة التحاد. 

5- الت�شهيل على مجل�س اإدارة التحاد ممار�شة مهامه و�شالحياته. 

6- اتخاذ الترتيبات الالزمة لطْرح المناق�شات واإبرام العقود نيابة عن التحاد. 

دين وتقديم تقارير لمجل�ـــس اإدارة التحاد والجمعية  7- الإ�شـــراف على اأداء المقاوليـــن والمورِّ

العمومية. 

8- اإعداد الميزانيات ال�شنوية بالتن�شيق مع اأمين الخزينة لعتمادها من مجل�س اإدارة التحاد. 

ك وتقديم الحلول لها.  ٩- الرد على ال�شتف�شارات وال�شكاوى التي يقدمها الُمالَّ

10- ا�شتيفاء متطلبات التاأمين. 

11- مبا�شرة الأعمال المالية الأ�شا�شية. 

رة بموجب الفقرة )ب(  12- الإ�شراف على الإجراءات الق�شائية، بما في ذلك اأية اإجراءات مقرَّ

من المادة )68( من القانون. 

13- التاأكد من تنفيذ كافة الأعمال المقتَرحة والإ�شراف عليها. 

14- جْمع وتحديث وِحْفظ كافة معلومات التحاد، بما في ك�شوف الأع�شاء وعناوينهم. 

باع التعليمات القانونية من التحاد اأو مجل�س اإدارة التحاد.  15- اتِّ

16- الإف�شاح لمجل�س اإدارة التحاد اأو الجمعية العمومية عن اأيِّ َتعاُر�س في الم�شالح. 

ك.  17- الت�شرف باأمانة واإن�شاف و�شفافية في جميع تعامالته مع مجل�س اإدارة التحاد والُمالَّ

مادة�)68(�

التعاقد�مع�مدير�الإحتاد�

على مدير الحتاد اإبرام عْقد مكتوب مع جمل�س اإدارة الحتاد مت�شمنًا الآتي: 

1-  ا�شم ورقم الرخ�شة وتفا�شيل الت�شال لمدير التحاد. 

2-  ا�شم التحاد. 

3-  مدة العقد، والتي يجب األ تجاِوز �شنتين ما لم يكن العقار الم�شترك �شمن نظام اإدارة متعدد 

الم�شتويات اأو يخ�شع لنظام الإدارة الخا�س. 

4-  ر�شوم الإدارة المترتبة على مدة العقد كاملة. 

5-  المهام المكلف بها من التحاد. 
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6- �شروط التعاقد. 

7- حالت اإنهاء العقد. 

ـــد مـــن مدير التحاد بالإف�شاح عـــن اأيِّ َتعاُر�س في الم�شالـــح اأو المكافاآت اأو اأي منفعة  8- تَعهُّ

ح�شل عليها نتيجة تعاقده نيابة عن التحاد خالل مدة العقد. 

٩-  الأحكام الخا�شة باإيداع ال�شتراكات ال�شنوية في ح�شاب الت�شغيل والح�شاب الحتياطي. 

10- اأيُّ اتفاق يتعلق بالتدقيق على الح�شابات. 

ويجوز لالحتاد اأو جمل�س اإدارته اإنهاء التفاق مع مدير الحتاد اإذا اأَخلَّ مبتطلبات العقد. 

الحتاد  اإدارة  جمل�س  ب�شاأن  املعلومات  للموؤ�ش�شة  الحتاد  مدير  م  ُيقدِّ الأحوال  جميع  ويف 

ه به املوؤ�ش�شة من وقت لآخر.  والحتاد، وما قد ُتوجِّ

مادة�)69(�

ما�يحظر�على�مدير�الحتاد�

يحظر على مدير الحتاد القيام باملهام الآتية: 

1- تفوي�س غيره في اللتزامات المكلف بها بموجب اأحكام هذا القرار. 

2- تحديد قيمة ال�شتراكات ال�شنوية. 

3- اإبرام اأي عقد نيابة عن التحاد دون موافقة من مجل�س اإدارة التحاد. 

مادة�)70(�

�سوابط�تعيني�املطور�وذوي�امل�سلحة�

له م�شلحة  من  تعيني  اأو  مديرًا لالحتاد  املطور  تعيني  العمومية  بقرار من اجلمعية  يجوز 

مالية يف تعيينه مع املدير ب�شرط توافر الآتي: 

1- يف�شح المطور ومدير التحاد عن الم�شالح المالية اأو ال�شلة قبل عملية الت�شويت؛ وفي حالة 

عـــدم الإف�شاح عـــن الم�شلحة المالية اأو ال�شلة بين المطور ومديـــر التحاد يكون لالتحاد 

طلب ف�شخ عقد تعيينه.  

2- األ ي�شوت المطور على القرار. 

3- اأن يحمل المطور رخ�شة مدير التحاد عند تعيينه كمدير لالتحاد في الجمعية العمومية بعد 

انق�شاء مدة اإدارة المطور وفقًا لحكم المادة رقم )8( من هذا القرار. 
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الف�سل�الثامن�

حقوق�اأع�ساء�الحتاد�والتزاماتهم�

مادة�)71(�

الواجبات�واملحظورات�

يجب على اأع�شاء الحتاد اللتزام بالآتي:  

1- اإخطار التحاد باأيِّ تعديل يطراأ على الِمْلكية. 

2- المتثال لأي مظهر اأو معيار معماري اأو هند�شي محدد في النظام الأ�شا�شي اأو الرئي�شي عند 

تنفيذ اأي عمل اأو بناء على الوحدة. 

3- ا�شتخدام الوحدات وفقًا لال�شتخدام الم�شموح به وعدم تغييره اإل بما يتفق مع هذا القرار. 

4- �شداد ح�شة ال�شتراكات واللتزامات المالية لالتحاد.

5- ت�شليم الم�شتري �شهادة اإبراء الذمة للوحدة المباعة.

6- تحديث معلومات الأع�شاء وعناوينهم والبريد الإلكتروني لدى التحاد لغر�س الإخطارات. 

7- الم�شاركة في �شئون التحاد واللتزام باأي قرار يتخذ في اجتماع يعقد ُب�شكل �شحيح لالتحاد 

اأو مجل�س اإدارته. 

8- التاأكد وجود تاأمين منا�شب على ح�شته في م�شروع التطوير.  

ذلك  يف  مبا  �شبب،  لأي  ال�شرتاكات  �شداد  م�شوؤولية  جتنب  الحتاد  اأع�شاء  على  ويحظر 

الأ�شباب الآتية: 

اأ- عدم ا�شتخدام الأجزاء الم�شتركة. 

ب- عدم تطوير اأو عدم ا�شتخدام الوحدة. 

ج- اأي ف�شل محتمل من قبل اتحاد المالك في اإ�شالح اأو الحفاظ على الجزء الم�شترك. 

مادة�)72(

اإحداث�تعديلت�يف�الوحدة�اأو�الأجزاء�امل�سرَتكة�

اجلدران،  ورق  ول�شق  ال�شجاد،  وفر�س  الأر�شيات  وتغيري  احلوائط،  �شبغ  للمالك   يجوز 

وعمل ديكور لالأجزاء الداخلية من الوحدة �شريطة حتقق الآتي: 

1- اأن يتفق مع متطلبات النظام الرئي�شي فيما يتعلق بعدم حدوث �شو�شاء من خارج الوحدة. 

2- األ ي�شبب ذلك اأ�شرارًا بالأجزاء الم�شتركة. 

3- األ يقوم بتعديالت هيكلية للوحدة دون موافقة اتحاد المالك. 
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مادة�)73(�

اإجراء�ال�سيانة�والإ�سلحات�الداخلية�يف�الوحدة�

يلتزم الع�شو اأو �شاغل الوحدة باإجراء ال�شيانة والإ�شالحات الداخلية للوحدة متى كان من 

�شاأن عدم اإجرائها اإحلاق ال�شرر باملبني اأو بوحدة من الوحدات. 

اأو �شاغل الوحدة لل�شيانة والإ�شالحات الداخلية، جاز ملدير  ويف حال عدم تنفيذ الع�شو 

تلك  باإجراء  احلكم  املخت�شة  املحكمة  من  يطلب  اأن  الحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو  الإحتاد 

الإ�شالحات بنف�شه وعلى ح�شاب الع�شو اأو �شاغل الوحدة، وعلى اأن يتم املطالبة باأية تعوي�شات 

اأو نفقات تكبدها الإحتاد ب�شبب ذلك. 

مادة�)74(�

رفع�دعوى�للمتثال�بالقواعد�الت�سغيلية�والنظام�الرئي�سي�للعقار�امل�سرتك�

يجوز ملـــدير الحتاد، من تلقاء نف�شه اأو بناء على طلب مقدم اإليه من جمل�س اإدارة الحتاد 

اأو اأي من اأع�شاء الحتاد، اأن يرفع دعـــوى يف مواجهة اأي ع�شو يف الحتاد اأو م�شتاأجر اأو �شاغل 

للعقار امل�شرتك. كما يجوز له املطالبة  اأو النظام الرئي�شي  الت�شغيلية  للقواعد  للوحدة خمالف 

باأية تعوي�شات اأو نفقات تكبدها الحتاد ب�شبب الدعوى.  

من  اأي  يتخذ  اأن  الحتاد  اإدارة  لرئي�س جمل�س  يجوز  مدير لالحتاد،  وجود  ويف حال عدم 

الإجراءات املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة بعد موافقة اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد.

الف�سل�التا�سع�

النظام�الرئي�سي�والأ�سا�سي�والقواعد�الت�سغيلية�

مادة�)75(�

اللتزام�بالنظام�الرئي�سي�والنظام�الأ�سا�سي�للحتاد��

– بالنظام  والحتاد  الأخرى  الوحدات  و�شاغلي  مالكي  – جتاه  التقيُّد  الع�شو  على  يجب 

اأو  املركزي  امل�شرتك  للعقار  الرئي�شي  النظام  ملتطلبات  والمتثال  الأ�شا�شي،  والنظام  الرئي�شي 

الرئي�شي، ولنظام اإدارة املبنى، ولأي برنامج اإدارة خا�س مبني يف النظام الرئي�شي. 

 – والحتاد  الأخرى  الوحدات  و�شاغلي  مالكي  – جتاه  التقيُّد  الوحدة  �شاغل  على  ويجب 

بالنظام الرئي�شي والنظام الأ�شا�شي بقدر ما ت�شري اأحكامهما عليه.  

ويكون م�شتاأجري الوحدة ملزَمني بالتقيُّد بالنظام الرئي�شي والنظام الأ�شا�شي جتاه مالكي 

و�شاغلي الوحدات الأخرى والحتاد. 
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مادة�)76(�

تعديل�النظام�الرئي�سي�والأ�سا�سي��

اأ- ل يكـــون اأيُّ تعديـــل فـــي النظام الرئي�شي اأو النظـــام الأ�شا�شي لالتحاد نافـــذًا اإل بعد موافقة 

الموؤ�ش�شـــة، وعلى الجهاز تاأ�شير هذا التعديل في ال�شجل الخا�س بذلك، ويجب على التحاد 

اإخطار الأع�شاء بالتعديالت خالل �شبعة اأيام من تاريخ التاأ�شير عليها. 

ب- يكون تعديل النظام الرئي�شي والنظام الأ�شا�شي لالتحاد بقرار عادي من الجمعية العمومية، 

با�شتثناء الأمور الآتية: 

للنظام  المبدئي  الت�شجيل  عند  المن�َشاأة  الح�شري  ال�شتخدام  على حقوق  التعديالت   -1

الرئي�شي للعقار الم�شترك فيمكن اعتمادها بر�شا الم�شتفيد من هذه الحقوق، وذلك ما 

لم ين�س النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك على خالف ذلك. 

2- تعديل ا�شتحقاقات الِوْحدات فيتم ِوْفقًا للتوجيهات المعتَمدة من الموؤ�ش�شة. 

3- تعديل حقوق الرتفاق والتفاقات المن�شو�س عليها في النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك 

فتتم بر�شا الم�شتفيد. 

ر.  4- تعديالت التفاقات المتعلقة بمدة الإن�شاء فتتم بر�شا المطوِّ

العقار  لتطوير  الم�شتقبلية  المراحل  وتنفيذ  لالإن�شاء  الزمني  الجدول  على  التعديالت   -5

ر.  الم�شترك، فتتم بر�شا المطوِّ

ج- يكـــون تعديـــل النظام الرئي�شـــي والنظام الأ�شا�شي بقـــرار خا�س من الجمعيـــة العمومية في 

الأمور الآتية: 

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 ال�شتخدام الم�شرَّ

3- تعديل البنود التي و�شعت بهدف المحافظة على معايير ال�شيانة. 

ويجوز لالحتاد اإ�شافة البنود التالية على النظام الرئي�شي اأو الأ�شا�شي: 

1- المهام المفو�شة لمجل�س اإدارة التحاد. 

2- مكافاآت اأع�شاء مجل�س اإدارة التحاد. 

3- �شروط عزل اأع�شاء مجل�س اإدارة التحاد. 

4- و�شع اآلية الت�شويت الإلكتروني ب�شرط الح�شول على موافقة الموؤ�ش�شة. 

اأع�شاء مجل�س  الو�شاطة من قبل  بما في ذلك  الداخلية،  النزاعات  ت�شوية  اآلية  اإن�شاء   -5

اإدارة التحاد الذين لي�شوا طرفًا اأو يمثلون اأحد اأطراف النزاع. 

6- اأية بنود اأخرى يراها التحاد �شرورية لح�شن اإدارة العقار الم�شترك. 
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مادة�)77(�

تعديل�نظام�اإدارة�املبنى�وبرنامج�الإدارة�اخلا�س�

يجوز تعديل نظام اإدارة املبنى واأي برنامج اإدارة خا�س بقرار عادي من الحتاد ومبوافقة 

امل�شتفيدين منهما. 

مادة�)78(

القواعـــد�الت�سغيلية�

ال�شالمة  بتدابري  املتعلقة  الت�شغيلية  القواعد  تعديل  اأو  اإقرار  لالحتاد  العمومية  للجمعية 

والأمن وبيان الأجزاء امل�شرتكة التي يحظر ا�شتعمالها مطلقا اأو يف اأوقات معينة وغري ذلك من 

الأمور التي تكفل ح�شن النتفاع بالعقارات امل�شرتكة، مع مراعاة ما يتنا�شب مع النظام الرئي�شي. 

مادة�)79(�

ابرام�عقود�تزيد�على��سنتني�

 يف احتادات املالك، يجب األ جتاوز عقود اخلدمات املربمة خالل الفرتة التي ميتلك فيها 

املطور اأكرث من )50%( من ا�شتحقاقات الأجزاء امل�شرتكة ون�شب الأ�شوات مدة �شنتني، ويكون 

اإبرام  التي حلقت بهم من  الأ�شرار  بالتعوي�س عن  للمطالبة  لالأع�شاء رفع دعوى �شد املطور 

املطور للعقود التي تزيد على هذه املدة. 

موافقة  ب�شرط  ال�شنتني  جُتاوز  خدمات  عقود  اإبرام  واملركزي  الرئي�شي  لالحتاد  ويجوز 

اجلمعية العمومية اأو جمل�س اإدارة الحتاد.  

الف�سل�العا�سر�

مهام�املوؤ�س�سة�و�سلحياتها�

مادة�)80(�

�سلحيات�املوؤ�س�سة�

مع عدم الإخالل ب�شالحيات املوؤ�ش�شة املن�شو�س عليها يف القانون، يحق لها الآتي: 

ن الموؤ�ش�شة  1- طلـــب نـــدب خبراء م�شتقلين – على نفقة التحاد الخا�شـــة - لإعداد تقارير ُتَمكِّ

من اأداء مهامها. 

ك اأو الغير على لجان الو�شاطـــة، واأن يتحمل  2- طلـــب عر�ـــس ما ُيثار من منازعـــات بين الُمـــالَّ

ك تكاليف الو�شاطة، دون الحد من قدرة هذه اللجان في اإ�شدار اأمر باأن يتحمل  اتحاد الُمالَّ

الطرف الآخر في الو�شاطة هذه التكاليف. 

ك بتعيين مراقب محايد معتمد من الموؤ�ش�شة لح�شور الجمعية العمومية  3- توجيـــه اتحاد الُمالَّ
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على اأن يتحمل التحاد نفقات تعيينه.  

4- اإ�شدار توجيهات ُملِزمة اإلى التحادات عن طريق الن�شر على الموقع الإلكتروني للموؤ�ش�شة. 

5- مراجعة جميع �شجالت التحاد )بما في ذلك �شجالت مجل�س اإدارة التحاد(. 

ك، متى كانت ذات �شلة ب�شئون التحاد.  6- مراجعة اأية معلومات لدى الُمالَّ

7- الطالع على جميع ال�شجالت والمعلومات التي بحوزة مدير التحاد. 

8- طلب معلومات من �شجالت الجهاز لتحديد ملكية الوحدات.  

٩- طلب عقد جمعية عمومية من التحاد واإدراج بنود في جدول الأعمال لنظرها. 

10- تعيين مدير اإداري ِوْفقًا للمادة )82( من هذا القرار. 

11- و�شـــع اإجراءات التحكيـــم في النزاعات التي تن�شاأ بين اتحادات المالك ومطالبة الأطراف 

المتنازعة بالم�شاركة ح�شب رغبة الإتحاد. 

12- اإ�شدار التعليمات والتوجيهات لعتبار الم�شروع التطويري عقار م�شترك. 

13- اعتماد التدابير والآليات التي ي�شعها التحاد لمواجهة المخالفين. 

14- اإ�شـــدار مجلـــد توجيهات لتنفيذ اأحكام هـــذا القرار، ولتحديد النظـــام الأ�شا�شي لالتحاد، 

ونموذج النظام الرئي�شي للعقار الم�شترك. 

ع اآلية اإنهاء العقار الم�شترك.  15- و�شْ

باعها فـــي حالة ما اإذا كان العقـــار الم�شترك م�شجاًل علـــى اإيجار اأو حق  16- و�شـــع اآليـــة يتم اتِّ

م�شاطحة. 

ك عند رغبته في تعديل ا�شتحقاقات الِوْحدات.  17- توجيه اتحاد الُمالَّ

18- رف�ـــس الطلبـــات الخا�شة بالوحـــدات التي ل يوجد بها عدادات منف�شلـــة للكهرباء والماء، 

والتنبيه ب�شرورة تركيبها. 

1٩- طلـــب اإعداد ملخ�س موجز للنظام الأ�شا�شي والرئي�شـــي، وذلك عندما يظهر للموؤ�ش�شة اأن 

هذا النظام ي�شعب على الأع�شاء فهمه. 

20- اإعفـــاء بع�س التحادات من بع�س ال�شروط واللتزامـــات المن�شو�س عليها في هذا القرار 

نظرًا لطبيعتها. 

ك ومدير التحاد.  21- تحديد متطلبات التعاقد بين اتحاد الُمالَّ

22- اإ�شدار تعليمات وتوجيهات لتوفيق اأو�شاع الم�شاريع التطويرية القائمة. 

23- اإ�شـــدار تعليمـــات وتوجيهـــات لبرنامـــج الإدارة الخا�ـــس بما فـــي ذلك ال�شقـــق الخدماتية 
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والم�شاريع ذات العالمات التجارية. 

مادة�)81(�

�سلحية�املوؤ�س�سة�عند�تعذر�نقل�امللكية�

للموؤ�ش�شة بناء على طلب مقدم من امل�شرتين عند تعذر نقل امللكية لبع�س الوحدات يف العقار 

امل�شرتك من قبل املطور، �شالحية تخويلهم حق امل�شاركة يف �شئون احتاد املالك ب�شفتهم مالك 

لهذه الوحدات مبا يتفق مع متطلبات املوؤ�ش�شة. 

مادة�)82(�

تعيني�مدير�اإداري�

دة على اأن يتحمل  يجوز للموؤ�ش�شة تعيني مدير موؤقت يتوىل اإدارة الحتاد لفرتة زمنية حمدَّ

الحتاد تكاليفه، يف الأحوال الآتية: 

1- اإخـــالل التحاد بالتزاماته الجوهرية الواجبة عليه بحكم القانون اأو هذا القرار اأو توجيهات 

�شادرة بموجب القانون. 

2- اإذا كانت �شئون التحاد في حالة فو�شى �شديدة. 

جمال  يف  اآخر  ا�شت�شاريًا  خبريًا  اأو  لالحتاد  مديرا  املوؤقت  الإداري  يكون املدير  اأن  ويجوز 

رة مبوجب اأحكام القانون  العقارات امل�شرتكة، �شريطة اأْن يكون قادًرا على القيام بالتزاماته املقرَّ

وهذا القرار. 

مادة�)83(

اآثار�تعيني�املدير�الإداري�

يرتتب على تعيني املدير الإداري املوؤقت ما ياأتي: 

1- اأْن ُت�شبح جميع منا�شب مجل�س اإدارة التحاد �شاغرة. 

ل المدير الإداري الموؤقت بجميع �شلطات التحاد ومهامه.  2- اأْن ُيخوَّ

3- اأْن يمتثـــل المديـــر الإداري الموؤقت للتوجيهات ال�شادرة عن الموؤ�ش�شة، �شواء كانت واردة في 

�شند التعيين اأم لحقة عليه. 

مادة�)84(�

دعوة�اجلمعية�العمومية�

اأْن يدعو لنعقاد اجلمعية العمومية  يجب على املدير الإداري قبل انتهاء مدته بوقت كاف 

لنتخاب جمل�س اإدارة جديد لتحمل م�شئولية الحتاد.  
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مادة�)85(�

الإخطارات�

يجب اأن ُيعَلن الع�شو باأيِّ اإخطار على الربيد الإلكرتوين اأو العنوان الآخر الذي يقدمه الع�شو 

ك باأيِّ اإخطار  ِوْفقًا حلكم املادتني )53( و )54( من هذا القرار، كما يجب اأن ُيعلن احتاد املاُلَّ

على عنوان مدير الحتاد اأو رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد، اأو اأمني اخلزينة، اأو اأمني ال�شر. 

ل مقرًا ملدير الحتاد.  وُيعَلن مدير الحتاد على العنوان امل�شجَّ

مادة�)86(�

التزام�الأع�ساء�بتحديث�عناوينهم�

يكون الإخطار �شحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية اإذا مت اإر�شاله عرب الربيد امل�شجل اأو الربيد 

الإلكرتوين املقدم من الع�شو مبوجب املادة )71( من هذا القرار. 

ول يحق للع�شو العرتا�س من عدم ا�شتالمه لالإخطار يف حال مت توجيهه لعنوان الع�شو 

الغري حُمدث. 

مادة�)87(�

التحقق�من�ا�ستلم�الإخطارات�

ر�ِشلت بالربيد 
ُ
اأ اإذا  ت�َشلُّمها من قبل خادم احلا�شوب  تاأكيد  ُتعدُّ الإخطارات قد متت عند 

ر�ِشلت بطريقة اأخرى.  
ُ
الإلكرتوين اأو عند تاأكيد ت�َشلُّمها اإذا اأ

مادة�)88(�

اإخطار�الأع�ساء�غري�املحدثة�عناوينهم�

رها  ُيقدِّ بالإعالن يف غ�شون فرتة زمنية معقولة  ُيِقر  اأو مل  اأيَّ عنوان  الع�شو  م  اإذا مل يقدِّ

الرئي�شية  املداخل  على  اإنذار  اأيِّ  بتثبيت  وذلك  الإعالن  تنفيذ  يف  احلق  لالحتاد  كان  الحتاد 

للِوْحدة. 

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

مادة�)89(�

اإنهاء�العقارات�امل�سرَتكة�

يجوز اإنهاء العقار امل�شرتك عند هدم املبنى اأو اإعادة تطويره يف اأيٍّ من احلالت الآتية: 

ك في الجمعية العمومية بن�شبة ت�شويت ل تقل عن )٩0%( من  1- بموجب قرار �شادر عن الُمالَّ

ن�شبة ا�شتحقاقات الأجزاء الم�شتركة ون�شب الأ�شوات. 

2- بموجب اأمر �شادٍر عن المحكمة.  

3- بموجـــب 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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ويجب اأن يتوافق طلب اإنهاء العقارات امل�شرتكة مع ما ي�شدر عن املوؤ�ش�شة من تعليمات يف 

هذا ال�شاأن. 

الف�سل�احلادي�ع�سر�

الأحكام�النتقالية�واخلتامية��

مادة�)90(�

ك�القائمة� احتادات�املُلَّ

بهذا  العمل  وقت  القائمة  والحتادات  القائمة  امل�شرتكة  العقارات  ومالك  رين  املطوِّ على 

القرار، توفيق اأو�شاعهم مبا يتفق مع اأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.  

بالن�شبة  امل�شرتكة  الأجزاء  يو�شح  اإ�شايف  خمطط  تطلب  اأن  املوؤ�ش�شة  اأو  للجهاز  ويجوز 

للم�شاريع التطويرية القائمة يف حال طلب ت�شجيل خمطط موقع العقار. 

مع  يتوافق  الأ�شا�شية مبا  اأنظمتها  تعديل  القرار  وقت �شدور هذا  القائمة  الحتادات  على 

اأحكام النظام الأ�شا�شي لالحتادات املن�شور على موقع املوؤ�ش�شة.

اإذا كان الغر�س من بيع قطع الأرا�شي اأو الوحدات يف امل�شاريع العقارية القائمة اإن�شاء عقار 

اجتماع جمعية  وللمالك عقد  امل�شتندات،  وباقي  البيع  يو�شح ذلك يف عقد  اأن  م�شرتك، يجب 

عمومية لتخاذ ما ياأتي: 

1- قرار ب�شاأن النتقال اإلى هيكل العقارات الم�شتركة. 

2- الموافقـــة على م�شودة مخطط موقع العقـــار وكافة الم�شتندات بما في ذلك النظام الرئي�شي 

والنظام الأ�شا�شي لإدارة ن�شاطه كعقار م�شترك. 

ويف حال كون املالك جزًء من عقار م�شرتك يف امل�شروع العقاري القائم، فيجوز اأن مُيثل يف 

الجتماع من ِقبل رئي�س جمل�س اإدارة الإحتاد املُعني اأو من ِقبل مُمثل ُعني مبعرفة املالك. 

اجلهاز  لدى  الجتماع  يف  اعتمادها  مت  التي  وامل�شتندات  املخططات  اإيداع  يتم  اأن  ويجب 

لغر�س الت�شجيل. 

مادة�)91(

حتويل�امل�ساريع�العقارية�الأخرى

يف حال عدم ت�شمني عقد البيع وامل�شتندات املرفقة ما يفيد اأن الغر�س من بيع قطع الأرا�شي 

والوحدات يف م�شروع عقاري قائم هو اإن�شاء عقار م�شرتك، فللمالك املوافقة على عقد جمعية 

عمومية لتخاذ ما ياأتي: 

1- قرار ب�شاأن التحويل اإلى هيكل العقارات الم�شتركة. 

2- الموافقة على المخططات التي تبين الوحدات والأجزاء الم�شتركة. 

3- اعتماد كافة الم�شتندات بما في ذلك النظام الرئي�شي الأ�شا�شي لإدارة ن�شاطه كعقار م�شترك. 

القيام يف هذه احلالة  اإىل عقار م�شرتك، وعليه  امل�شروع  للمطور عر�س حتويل  كما يجوز 

بالآتي: 
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1- اإعداد م�شودة مخطط موقع العقار وكافة الم�شتندات الالزمة. 

2- اقتراح عقد جمعية عمومية وبيان طريقة الت�شويت لإدارة الجتماع بطريقة �شحيحة. 

3- اإر�شـــال الدعوة لعقد الجمعية عبر البريد الم�شجل لجميع المالك مع اإرفاق جدول الأعمال، 

والمخططات وكافة الم�شتندات، والقرارات التي �شيتم الت�شويت عليها في الجتماع. 

4- تعيين مراقب محايد. 

5- عقد الجتماع. 

6- تحريـــر مح�شر الجتمـــاع وتاريخه، واخطار المالك به بموجب كتـــاب م�شجل بعلم الو�شول 

بال مظروف. 

خالل  الق�شاء  اإىل  اللجوء  م�شرتك،  عقار  اإىل  التحويل  قرار  على  املعرت�شني  وللمالك 

اأ�شبوعني من تاريخ حم�شر الجتماع، ويتم اإيداع املخططات وامل�شتندات التي مت اعتمادها يف 

الجتماع لدى اجلهاز لغر�س الت�شجيل.

وللجهاز بعد انتهاء املدة املقررة للجوء اإىل الق�شاء، ت�شجيل املخططات وامل�شتندات يف حال 

عدم �شدور حكم ق�شائي يق�شي بخالف ذلك، وكان تقرير املراقب املحايد يفيد باأن الجتماع 

عطيت املالك فر�شة امل�شاركة يف الت�شويت على القرار. 
ُ
قد انعقد بطريقة �شحيحة واأ

مادة�)92(�

الإلغاء�

ُيلغى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم اأحكام احتادات املالك والعقارات امل�شرتكة، 

كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س واأحكام هذا القرار. 

مادة�)93(�

نفاذ�اأحكام�القرار�

على الرئي�س التنفيذي واملعنيني – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�س�جمل�س�اإدارة�موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري

�سلمان�بن�عبداهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1441هـ

المـــــوافــــــق: 7 مـــــــايــــو 2020م 
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)105(�ل�سنة��2020

ب�ساأن�ت�سكيل�جلنة�تثمني�العقارات�امل�ستملكة�للمنفعة�العامة�ونظام�عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩  ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، 

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2018 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ُت�شكل جلنة ت�شمى )جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة العامة(، وي�شار اإليها يف هذا 

القرار بكلمة )اللجنة(، برئا�شة ال�شيد / حممد اإبراهيم اأحمد العامري، مدير اإدارة الت�شجيل 

واملتابعة بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

1- ال�شيخ / م. حمد بن خالد اآل خليفة

التخطيط  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم 

التف�شيلي بهيئة التخطيط والتطوير العمراين

نائبًا 

للرئي�س

2- الم�شت�شار / محمد عبد الرحمن خليل

والراأي  الت�شريع  بهيئة  قانوين  م�شت�شار 

القانوين

ع�شوًا

3- المهند�شة / بثينة عبد اهلل ها�شم

بجهاز  العقارية  البيانات  اإدارة  ق�شم  رئي�س 

امل�شاحة والت�شجيل العقاري 

ع�شوًا

4- ال�شيدة / لطيفة عبد اهلل الدو�شري 

رئي�س م�شاريع اخلدمات القت�شادية والإدارة 

العامة بوزارة املالية والقت�شاد الوطني 

ع�شوًا

5- المهند�شة / مها خليفة حمادة

الأ�شغال  بوزارة  الطرق  ت�شاميم  ق�شم  رئي�س 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا

6- المهند�س/ �شاهين عبداهلل الم�شاحكة

بوزارة  التكاليف  هند�شة  ق�شم  يف  مهند�س 

الإ�شكان

ع�شوًا
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غرفة التجارة وال�شناعة 7- ال�شيد / محمد منير اليعقوبي

ع�شوًا

ع�شوًاجمعية املهند�شني البحرينية8- المهند�س / فوؤاد اأحمد ال�شيخ 

ع�شوًاخبري عقاري بجمعية العقاريني البحرينية٩- ال�شيد/ محمد فار�س مروان الحايك

10- المهند�شة / ريم جعفر بوجيري

رئي�س اإدارة الأمالك والأ�شواق يف اأمانة 

العا�شمة بوزارة ال�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

ع�شوًا

ع�شوًاخبري عقاري بجمعية العقاريني البحرينية11- ال�شيد / نايف �شعد ال�شهلي

ع�شوًاخبري عقاري بجمعية العقاريني البحرينية12- ال�شيد / اأحمد حيدر عبا�س د�شتي

13 – المهند�شة / اإيمان علي بودوا�س

و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  التعوي�س  ق�شم  رئي�س 

البلديات والتخطيط العمراين 

ع�شوًا

واأمينا لل�شر

وتكون مدة ع�شوية اأع�شاء اللجنة �شنتني، تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)2(

تخت�س اللجنة بتثمني العقارات التي يتم ا�شتمالكها للمنفعة العاّمة، وذلك وفقًا للقواعد 

والإجراءات الواردة يف القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العاّمة.

املادة�)3(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها خارج مواعيد الدّوام الر�شمي، وذلك يف املكان 

والزمان اللذين يحددهما رئي�س اللجنة يف خطاب الدعوة، على اأن يت�شمن هذا اخلطاب جدول 

اأعمال اللجنة وما ي�شتجد من اأعمال.

املادة�)4(

ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

ح اجلانب  اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الذي منه الرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه، وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها �شّرّية
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املادة�)5(

تنتهي ع�شوية ع�شو اللجنة يف احلالت الآتية:

اإذا تخلـــف عن ح�شور اجتماعـــات اللجنة اأربع مرات متتالية اأو ثمانـــي مّرات متفّرقة بدون   -1

عـــذر م�شـــروع تقبله اللجنة، ويعتبر الع�شو في هذه الحالة م�شتقياًل حكمًا من اللجنة بعد اأن 

يخطـــره رئي�ـــس اللجنة بكتاب مو�شى عليـــه بعلم الو�شول لبيان اأ�شبـــاب تغيبه ورده عليه، اأو 

�شكوته عن الرد مدة اأ�شبوع من تاريخ اإخطاره.

اإذا تقدم با�شتقالته بموجب طلب كتابي.  -2

اإذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي اإليها لأي �شبب من الأ�شباب.  -3

واإذا خال حمل اأحد اأع�شاء اللجنة لأي �شبب من الأ�شباب امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة، 

يعني من يحل حمله بذات اأداة تعيني اأع�شاء اللجنة.

املادة�)6(

ل يجوز لع�شو اللجنة اأن ي�شرتك يف تثمني عقارات تكون له فيها اأو لزوجه اأو لأولده اأو لأحد 

اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأو امل�شمولني بوليته اأو قوامته م�شلحة �شخ�شية، كما ل 

يجوز له اأن يكون وكياًل عن مالك العقار.

املادة�)7(

يتوىل رئي�س اللجنة تن�شيق العمل بني اللجنة واإدارة ال�شتمالك والتعوي�س، ويف حال غيابه 

يحل حمله نائبه يف هذا ال�شاأن.

املادة�)8(

اإدارة  بني  التن�شيق  بعد  اللجنة  اجتماعات  اأعمال  جدول  اإعداد  اللجنة  �شر  اأمني  يتوىل 

جميع  وحفظ  اجتماعاتها  حما�شر  تدوين  يتوىل  كما  اللجنة،  ورئي�س  والتعوي�س  ال�شتمالك 

والتعوي�س  ال�شتمالك  واإدارة  اللجنة  بني  والتن�شيق  باللجنة  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات 

ومكتب الوزير، والقيام بالتوا�شل مع اجلهات امل�شتملكة واملاّلك واأ�شحاب احلقوق، والقيام باأية 

مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة فيما يتعّلق مبجال عمل اللجنة.

املادة�)9(

اأن  اللجنة وتوقيعاتهم يف كل جل�شة، على  اأع�شاء  ال�شر �شجاًل يثبت فيه ح�شور  اأمني  يعد 
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التقدير  حمل  العقارات  بيان  مع  اللجنة  على  عر�شها  مت  التي  احلالت  ال�شجل  هذا  يت�شمن 

وم�شاحتها واملباين والغرا�س واملن�شاآت حال وجودها، والأ�شا�س الذي بني عليه تقدير التعوي�س، 

وما اتخذته اللجنة من قرارات، ويوقع هذا ال�شجل من رئي�س واأع�شاء اللجنة.

كما يجب على اأمني ال�شر اأن يحّرر حم�شرًا يثبت فيه احلالت التي مت عر�شها على اللجنة 

واأ�شا�س وقيمة التعوي�س املقّدر عن كل حالة، وذلك وفقًا ملا مت اإثباته يف �شجل اللجنة، ويوّقع هذا 

املح�شر من رئي�س اللجنة واأمني ال�شر.

املادة�)10(

لتقدير  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ت�شكل  اأن  للجنة  يجوز 

التعوي�س، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني واأن تدعوهم 

لتزويدها  اأو  لآرائهم  وال�شتماع  ملناق�شتهم  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو  اجتماعاتها  حل�شور 

باملعلومات التي تراها �شرورية لإجناز اأعمالها وتثبت ذلك كله يف حم�شر اجلل�شة، ول يكون ملن 

ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة �شوت معدود عند املداولت.

املادة�)11(

يجوز للجنة مبجرد �شدور قرار ال�شتمالك اأو ال�شتيالء املوؤقت احلق يف دخول العقارات 

اأو التي مت ال�شتيالء املوؤّقت عليها وذلك ملعاينتها متهيدًا لتقدير التعوي�س امل�شتحق  امل�شتملكة 

عنها، وذلك بعد اإخطار املالك واأ�شحاب احلقوق بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول بتاريخ اإجراء 

املعاينة.

املادة�)12(

يجب اأن يت�شمن قرار اللجنة بيانًا للعقار املثمن وم�شاحته و�شعر املرت املربع، ومقدار تثمني 

املباين املقامة على العقار اأو الغرا�س اأو املن�شاآت يف حالة وجودها، واأية حقوق عينية اأو �شخ�شية 

على العقار.

املادة�)13(

يجوز للجنة اأن تبدي تو�شية للجهة امل�شتملكة حول قيمة العقارات املراد ا�شتمالكها توؤخذ يف 

العتبار لبيان مدى توافر العتماد املايل لتلك اجلهة من عدمه.
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املادة�)14(

ي�شتحق رئي�س واأع�شاء اللجنة، وكذلك اخلرباء واملخت�شني الذين قد ت�شتعني بهم اللجنة 

قدره  مبلغًا  الواحدة  اجلل�شة  عن  نقدي  ح�شور  بدل  القانون  من   )8( املادة  متطلبات  بح�شب 

خم�شون دينارًا، وتعترب الزيارات امليدانية للعقارات مبثابة جل�شات ب�شاأن احت�شاب بدل احل�شور 

النقدي.

املادة�)15(

ُيلغى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها. 

املادة�)16(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر في تاريخ: 14 رم�شان 1441هـ

المـــــــوافـــــــــــق: 7 مــــــايــــــو 2020 م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)106(�ل�سنة��2020

ب�ساأن�ت�سكيل�جلنة�التظلمات�من�قرارات�ال�ستملك�والتثمني�ونظام�عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني :

بعد الطالع على القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩  ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، 

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جلنة التظلمات من قرارات ال�شتمالك 

والتثمني ونظام عملها، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر�الآتي�:

املادة�)1(

عمار   / املهند�س  برئا�شة  والتثمني  ال�شتمالك  قرارات  من  التظلمات  لنظر  جلنة  ُت�شكل 

را�شد اخل�شـرم، مدير اإدارة ال�شئون الفنية بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وع�شوية كلٍّ من: 

1- المهند�شة / نورة ح�شن الع�شم

مدير اإدارة �شئون الأمالك الحكومية بوزارة 

المالية والقت�شاد الوطني

نائبًا 

للرئي�س

ع�شوًام�شت�شار بهيئة الت�شريع والراأي القانوني2- الم�شت�شار / م�شعب عادل بو�شيبع

3- المهند�شة/ �شعاد محمد ح�شن

رئي�س ق�شم تنظيم تراخي�س البناء

ببلدية المحرق

ع�شوًا

4- المهند�شة / مهناز غلوم اأبو القا�شم

رئي�س ق�شم تخطيط ال�شواحل وتراخي�س 

الدفان بهيئة التخطيط والتطوير العمراني

ع�شوًا

ع�شوًاخبير عقاري بجمعية العقاريين البحرينية5- ال�شيد / اأحمد من�شور عبا�س عبد اهلل

ع�شوًاخبير عقاري بجمعية العقاريين البحرينية6- ال�شيد / اأحمد محمد اأحمد الري�س

البلـــدي المجل�ـــس  عـــن  ممثـــل   -7 

في المحافظة التي يقع فيها العقار

ع�شوًا  المجل�س البلدي المخت�س

8 - المهند�شة / �شيخة عادل محمد نور

مهند�س م�شاح كميات بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراني

ع�شوًا

واأمينا لل�شر
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وتكون مدة ع�شوية اأع�شاء اللجنة �شنتني، تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة�)2(

قرارات  يف  طعنًا  احلقوق  واأ�شحاب  املالك  من  املقدمة  التظلمات  بنظر  اللجنة  تخت�س 

ال�شتمالك وما تت�شمنه من بيانات، كما تخت�س بنظر التظلمات املقدمة من املالك واأ�شحاب 

احلقوق وامل�شتملك طعنًا يف القرارات ال�شادرة بتقدير التعوي�س عن العقارات حمل ال�شتمالك، 

رقم )3٩(  القانون  باملادتني )16(، )17( من  الواردة  والإجراءات  للمواعيد  وفقًا  كله  وذلك 

ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وتعديالته.

املادة�)3(

َتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها خارج مواعيد الدّوام الر�شمي، وذلك يف املكان 

والزمان اللذين يحددهما رئي�س اللجنة يف خطاب الدعوة، على اأن يت�شمن هذا اخلطاب جدول 

اأعمال اللجنة وما ي�شتجد من اأعمال .

املادة�)4(

ل يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

اأو نائبه، وُت�شدر اللجنة قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرَجح 

اجلانب الذي منه الرئي�س. وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها �شرية.

املادة�)5(

يف  للبت  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ت�شكل  اأن  للجنة  يجوز 

التظلمات املقدمة اإليها، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني، 

واأن تدعوهم حل�شور اجتماعاتها اأو اجتماعات اللجنة الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو 

لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية لإجناز ُمهمتها، وُتثبت ذلك كله يف حم�شـر اجلل�شة، 

ول يكون ملن ُي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة �شوت معدود عند الت�شويت.

املادة�)6(

يكون للجنة اأمنٌي �شر يتوىل اإعداد �شجالت تت�شمن ملخ�شًا لوقائع جل�شات اللجنة ووجهات 

النظر املتبادلة اأثناءها ، وما ُت�شدره اللجنة من قرارات.
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املادة�)7(

اإحالتها  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  اإليها  املقدمة  التظلمات  يف  البت  اللجنة  على  يجب 

اإليها، وعليها اإخطار املتظلم بالقرار ال�شادر ب�شاأن تظلمه خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره 

على العنوان املحدد يف التظلم.

املادة�)8(

ُيوقع رئي�س اللجنة واأع�شاوؤها واأمني ال�شر على جميع حما�شر جل�شات اللجنة، وُتوقع قرارات 

اللجنة من الرئي�س واأمني ال�شر. 

املادة�)9(

لعتمادها،  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  لوزير  قراراتها  اللجنة  ترفع 

وتكون هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها.

املادة�)10(

بدل  اللجنة  بهم  ت�شتعني  قد  الذين  واملخت�شني  واخلرباء  اللجنة،  واأع�شاء  رئي�س  ي�شتحق 

ح�شور نقدي عن اجلل�شة الواحدة مبلغًا قدره خم�شون دينارًا، وتعترب الزيارات امليدانية للعقارات 

مبثابة جل�شات ب�شاأن احت�شاب بدل احل�شور النقدي.

املادة�)11(

ُيلغى القرار رقم )14( ل�شنة 2011 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التظلمات من قرارات ال�شتمالك 

والتثمني ونظام عملها.

املادة�)12(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر في تاريخ: 14 رم�شان 1441هـ

المـــــــوافـــــــــــق: 7 مــــــايــــــو 2020 م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)115(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�عوايل�-�جممع�946

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1٩77 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 201٩ باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 200٩، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ُيـغريَّ ت�شنيف العقار رقم 1200684٩ الكائن مبنطقة عوايل جممع ٩46 من ت�شنيف مناطق 
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امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ول يحمل ت�شنيفًا معتَمدًا اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

القرار، وتطّبـق عليه ال�شرتاطات  املرافقة لهذا  ِلـما هو وارد يف اخلارطة  ِوْفقًا   )PS( العامة

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 200٩.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 2٩ �شعبان 1441هـ

الـمـــوافــــــق: 22 اأبـريـــل 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)116(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��سار�-�جممع�525

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1٩77 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 201٩ باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 200٩، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 05027188 الكائن مبنطقة �شار جممع 525 من ت�شنيف مناطق  ُيـغيَّ
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ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 200٩.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 2٩ �شعبان 1441هـ

الـمـــوافــــــق: 22 اأبـريـــل 2020م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)117(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�ت�سنيف�عدد�من�العقارات�يف�منطقة�مدينة�حمد�-�جممع�1210

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1٩77 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 201٩ باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 200٩، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ت�شنف العقارات رقم 10042712 و10042713 و10042714 الكائنة مبنطقة مدينة حمد 
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جممع 1210 �شمن ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة 

املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

الوزراء رقم )28( ل�شنة 200٩.

مادة�)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1441هـ

المــــــوافــــــق: 23 اأبـريـل 2020م
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رقم�الدعوى: 2020/7

اإعلن�بلئحة�دعوى�ومبوعد�اجتماع�اإدارة�دعوى�وح�سور

المدعي: بنك بروة، �شركة م�شاهمة خا�شة قطرية )�شجل تجاري رقم 38012(.

وكيله: المحامي معاوية طاهر النيل.

عنوان�وكيله: مكتب 705، الطابق ال�شابع، مبنى 104 ، طريق 383، مجمع 316، المنامة، مملكة 

البحرين.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة ميركوري ميدل اإي�شت ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 5671٩(.

عنـــوان�اآخـــر�مّقـــر�لهـــا: مكتـــب 601، طريـــق 1011، مبنـــى 614، مجمع 410، �شناب�ـــس، مملكة 

البحرين.

ـاح محمد طاهر )770٩34080(. المدعى�عليه�الثاني: عدنان طاهر ميَّ

العنوان: طريق 4308، مجمع ٩43، منزل 1046، الرفاع فيوز، مملكة البحرين.

المدعى�عليه�الثالث: �شلمان طاهر )810425050(.

العنوان: �شقة رقم 6، مبنى 1321، طريق 2527، مجمع525، �شار، مملكة البحرين.  

.PB4686266 المدعى�عليه�الرابع: اأووين بول فوغا

عنوان�اآخر�مّقر�له: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س، مملكة البحرين.

المدعى�عليها�الخام�سة: �شركة اأريناتك ذ.م.م  )�شجل تجاري رقم 56044(.

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

.KD 11407المدعى�عليه�ال�ساد�س: محمد طاهر محمد اأ�شلم ٩

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

الطلبات�في�لئحة�الدعوى:

اأوًل: ب�شفة م�شتعجلة الأمر بمْنع المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وال�شاد�س من ال�شفر.

ـظي على ح�شابـــات المدعى عليهم البنكية  ـَحـفُّ ب�شفـــة م�شتعجلة الأمـــر باإيقاع الحْجـز التَّ ثانياً: 

مـــن خـــالل م�شرف البحريـــن المركزي وذلك في حـــدود مبلغ المطالبة ولحيـــن �شدور الحكم 

وتنفيذه.

ـظي علـــى ح�ش�س المدعى عليهم  ـَحـفُّ ب�شفـــة م�شتعجلة اإ�شدار الأمـــر باإيقاع الحْجـز التَّ ثالثاً: 

الثاني والثالث وال�شاد�س في ال�شركة المدعى عليها الخام�شة ولحين �شدور الحكم وتنفيذه.

وفـــي المو�شوع الحكـــم باإلزام المدعى عليهـــم بالت�شامن والت�شامم بـــاأن ي�شددوا للبنك  رابعاً: 

المدعـــي مبلغـــًا مقـــداره  482،375،723/36 ريـــاًل قطريـــًا )اأربعمائـــة واثنان وثمانـــون مليونًا 

وثالثمائـــة وخم�شـــة و�شبعون األفًا و�شبعمائـــة وثالثة وع�شرون رياًل و�شتة وثالثـــون درهمًا( اأو ما 

يعادله بالدينار البحريني وهو مبلغ مقداره 48،375،723/336 دينارًا بحرينيًا )ثمانية واأربعون 

اإعلن�من�غرفة�البحرين�لت�سوية�املنازعات
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مليونًا وثالثمائة وخم�شة و�شبعون األفًا و�شبعمائة وثالثة وع�شرون دينارًا وثالثمائة و�شتة وثالثون 

(، بالإ�شافة اإلى الأرباح التاأخيرية بواقع 10% �شنويـــًا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
ً
فل�شـــاأ

التام.

خام�ســـاً: اإلزام المدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم ب�شداد الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهما الأول والرابع املذكوَرين اآنفًا بطلبات 

ر عْقُده يوم الأربعاء املوافق  لئحة الدعوى رقم 2020/7  ومبوعد اأول اجتماع اإدارة دعوى واملقرَّ

20 مايو 2020 ال�شاعة 11:00 �شباًحا، مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 1، 

الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك 

عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 200٩ باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها 

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم 

)30( ل�شنة 200٩ ، ليعلم.

�� � �

� �

�مدير�الدعوى�

لدى�غرفة�البحرين�لت�سوية�املنازعات
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعلنات�مركز�امل�ستثمرين

  

اإعلن�رقم�)422(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شمير زهير 

اأنطون اوجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميديا دي�شتريكت لت�شغيل المواقع(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة  الم�شمى )اأرابيا وتورز ميديا هاو�س(  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  القيد رقم 126713، طالبًا تحويل 

ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك 

نف�شه.

اإعلن�رقم�)423(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )البحرين ديجيتال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73764 ، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم ال�شيد/ محمد فالح ال�شيد �شعيد 

خليل ها�شم، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ خالد طاهر اأحمد علي عن كامل ح�ش�شه في ال�شركة اإليه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)424(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

 

عماد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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الم�شجلة بموجب  العقارية(،  التي تحمل ا�شم )دومينيون  الفردية  الموؤ�ش�شة  عبداهلل عبدالرحمن ح�شن، مالك 

القيد رقم 67512، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن�رقم�)425(�ل�سنة2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإليه �شركة )النبهان  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

لال�شت�شارات �س.�س.و(، نيابة عن نجية ح�شن عو�س اهلل بخ�س، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،33٩55 رقم  القيد 

محمد  عبدالقادر  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

عبدالكريم، وعي�شى اأنور عبدالقادر محمد عبدالكريم.

اإعلن�رقم�)426(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ت�سامن�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )العزب للتخزين ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-122554، 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  اإلى �شركة ت�شامن،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )العزب اإن اإ�س �شي اإنترنا�شيونال/ ت�شامن، وب�شمة على اأحمد 

محمود �شالمة من�شور.

اإعلن�رقم�)427(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل�فرع�مبوؤ�س�سة�فردية�قائمة

�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بحر الخليج لل�شيارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 6500٩-

المملوكة  رقم  61568  القيد  بموجب  الم�شجلة  القائمة  الفردية  بالموؤ�ش�شة  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  1، طالبين 

لل�شيد/ محمد اأحمد محمد فردان، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.
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اإعلن�رقم�)428(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اأ�شامة  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  للمقاولت(،  الجيران  )م�شاريع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الجيران،  عبداهلل  خليفة 

بموجب القيد رقم 278٩0-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن�رقم�)429(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�تخفي�س�راأ�سمال

�سركة�)ن�سيج��س�م�ب�م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة المقفلة التي تحمل ا�شم )ن�شيج �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-724٩2، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 1،080،000،000 دينار بحريني اإلى  86،400،000.800 دينار بحريني، 

وال�شادر والمدفوع من 108،000،001 اإلى  8،640،000.800 دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)430(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

القيد  الم�شجلة بموجب  وال�شلوى ذ.م.م(،  المن  ا�شم )محم�شة  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات 

رقم 127680، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بناًء على 

تنازل جميع ال�شركاء عن ح�ش�شهم في ال�شركة لل�شريك ال�شيد/ عبدالغفور خان مهر خان اأحمد خان محمد 

خان، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني. 

اإعلن�رقم�)431(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون ماهين �شتار للرجال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000  1281٩1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

 RAKIB و ،RANI KADIR MIAHو ،ABDULLAH ABDUL KADIR :األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من(

.ABDUL LATIF

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن�رقم�)432(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  الحديد(،  ا�شم )جا�شم محمد ل�شيانة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  زاير عبا�س، مالك  محمد علي 

بموجب القيد رقم  58655-8، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وت�شجل 

 .BIJU YESODHARAN و ،VINOD YESODHARAN با�شم كل من: جا�شم محمد علي زاير عبا�س، و

  

اإعلن�رقم�)433(�ل�سنة�2020

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�اإىل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )جواد حبيب 

و�شركاه/ ت�شامن مهنية(، نيابة عن ورثة مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )مكتبة الهالل(، الم�شجلة بموجب 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا  الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س  القيد رقم 1248، طالبة تحويل 

الم�شجلة بموجب  القاب�شة ذ.م.م(،  الموؤيد  ل�شركة )اإبراهيم محمد  الورثة عنها  تنازل  بحرينيًا، والإعالن عن 

القيد رقم 128557. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

 


