
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact details 

Email:  

  

تصالتفاصيل اإل  
info@rera.gov.bh البريد اإللكتروني:    

www.rera.gov.bh :الموقع اإللكتروني 

 لإلستفسار عبر الهاتف: 6777 1756 973+
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 معلومات مهمة لمدراء إتحادات المالك .1
 قاري: لمعلومات التفيصيلية متوفرة على الموقع األلكتروني لمؤسسة التنظيم العجميع ا

www.rera.gov.bh 

والقرارات  )القانون( بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017 سنةل (27)رقم  قانونب المتعلقةمعلومات ال جميع

 متوفرة على موقع التطوير المهني المستمر واألسئلة الشائعة برنامج ومعلومات عن الطلب إستماراتو

  .األلكتروني المؤسسة

 :عن النقاط التاليةمعلومات المالك  إتحاد ريوفر دليل مدي

  المالك إتحادمدير  للحصول على رخصةطلب إستمارة 

 طلبالمع إستمارة  إرفاقها يجبالتي  مستنداتال - ة طلب الحصول على الرخصةعملي 

 الطلب رسوم  

 التزامات ومسؤوليات المرخص لهم 

  ارة عند رغبة مقدم الطلب في مزاولة وظائف إد الطلبإستمارة إضافية مع  إثباتاتأي تقديم

 .العقارات

 

حرين: الب في مملكة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمالهم يجب على مدراء إتحادات المالك  

هم لمزاولة أعمال من مؤسسة التنظيم العقارييجب على مدراء إتحادات المالك الحصول على ترخيص 

القرار( ت )إدارة وتشغيل العقارابمزاولة نشاط ص ترخيال( بشأن 4لقرار رقم )وفقاً ل في مملكة البحرين

 الرخص دارصالالزمة إل عمليةالقرار اليوفر . 2018 يوليو  5 بتاريخفي الجريدة الرسمية  هنشرتم الذي 

ً وفق يينالعقار إتحادات المالك والمدراء اءرمدل   .من القانون (66رقم ) لما تسمح به المادة ا

 في لمدراء إتحادات المالك رخصصدار إلة التنظيم العقاري مؤسس من القرار( 9رقم ) ةالمادتخول 

 :على النحو التاليالمالك  إتحاد تعريف وظائفالقرار من  فصل األولال البحرين. يحدد مملكة

 ي بعضفالمدير العقاري بتفويض من قبل إتحاد المالك  مدير إتحاد المالك / المهام التي يضطلع بها

قواعد  ذوتنفي وضع، ودعم تحاداإلعات والتنسيق مع مجلس إدارة اختصاصاته، والتي تشمل تسهيل االجتما

ا من األعمال التي والفنية وغيره التقارير الماليةة لإلتحاد وإعداد ، والميزانية السنويالمالك تحادإ تشغيل
 قد يكلف بها.

تضمن تالذي  عقاراتدارة الإلص ة التنظيم العقاري بإصدار رخمؤسسل من القانون (66) رقم تسمح المادة

وإكمال  عليهاالكفاءة والخبرة المتفق  رييعالمبشرط تلبية المرخص له المالك  إتحاد توفير وظائف إدارة

دور زاولة المالك بم إتحاد. في حال قيام مدير المستمر المعد من قبل المؤسسة التطوير المهني برنامج

ً عليه اإلفصاح كتابي، يجب عقارمهام مدير الو  إتحادتمل في المصالح لمجلس إدارة مح عارضعن أي ت ا

الذي يتولى دور  عقارقاعدة على مدير الق نفس ال، تنطب. وبالمثلعقارواألطراف في عقد إدارة ال المالك

المصالح  عارضالتنظيم العقاري سياسة ت لمؤسسة يةقواعد السلوكالالمالك. تحدد مدونة  إتحادمدير  مهامو

http://www.rera.gov.bh/
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 من الحصول على الرخص يتمكن مزاولي المهن العقارية حتىاألوقات التي يجب االلتزام بها في جميع 

 .وتجديدها

 لتطويرامشروع /في نفس المبنى عقارالوتشغيل  إدارة مزاولةعدم المالك  إتحادعلى مدير يجب مالحظة: 
المصالح  تمل فيمح عارضما لم يفصح كتابياً عن أي ت مالكالإتحاد مدير  وظيفةبالذي يقوم به  العقاري

 إتحادر . يمكن لمديظائفقبل تولي هذه الو عقارإدارة ال في عقداألطراف و الكمال إتحادلمجلس إدارة 
  .في المصالح عارضلعقارات في مبنى آخر ال يوجد فيه تالمالك تقديم خدمات إدارة ا

 

كمال إ بعد تحادات المالكإهالت ذات الصلة في إدارة العقارات من ذوي الخبرة والمؤ راءمد بإمكان
ً أيضذلك ق . وينطبفي الرخصة ذلكب والتأشيرلمالك ا إتحاد وظيفة إدارة تولي الالزم يبرنامج التدريبال  ا
 عقارات.اإلضافية إلدارة ال وظيفةالحصول على ال الذي يرغب فيالمالك  إتحادمدير  لىع

 

 :يتوفر نموذجان - طلبإستمارات النماذج 

 فرد إستمارة طلب من قبل :www.rera.gov.bh  

 شركة(القبل شركة )ممثل  إستمارة طلب من :www.rera.gov.bh  
 

 إستمارات ة معالمستندات الالزم جميع يجب إرفاق :إرفاقها مع إستمارة الطلبالمطلوب  مستنداتال
صلة. هالت ذات الالمالك باإلضافة إلى الكفاءات والمؤ اتتقديم دليل على الخبرة في إدارة اتحادالطلب ك

 .قبل تقديم الطلب مرفقةالالزمة  مستنداتجميع المن المهم أن تكون 

 

 موقعب من الطلبإمكان تحميل إستمارات  :مالكالإتحاد مدير  ةصرخالطلب للحصول على  قديمت يةعمل
 .قر المؤسسةكمالها وتقديمها شخصياً في مثم إومن  www.rera.gov.bh المؤسسة اإللكتروني

ة ، مع نسخأو ما يعادلها PDF ، أو نسخةفي نسخة إلكترونية الالزمةجميع المستندات  إرفاقيجب 
منفصل ويجب أن  PDF في ملف مرفقعملية المراجعة، يجب أن يكون كل مستند  سهيلوعة. لتمطب

 .الطلب إستمارةالمرفق كما هو موضح في المستند اسم مقدم الطلب ورقم ويتضمن اسم الملف 

مقدم  لدى كاناءة ومؤهالت مقدم الطلب. إذا خبرة وكفوفقاً ل ةنتقاليإ ةصرخأو  ةكامل رخصةسيتم إصدار 
يجب . ارعقإدارة ال وظيفةمخول لتوفير  التأشير في رخصته بأنه فيجوز عقاراتخبرة في إدارة الالطلب 

 ميعجعلى  إلزامي تدريب هناك سيكون برنامج التطوير المهني المستمر. إكمالعلى جميع المرخص لهم 
ً  أخرى ومتطلبات إضافي تدريب مع لهم، المرخص  لهم. ومؤهالت المرخص وكفاءة خبرة لمستوى وفقا

 

ً  إلصدار الرخص رسوم توجد الالرسوم:  .حاليا  

 

 4 بتاريخ نتهيت أشهر ستة مدتها انتقالية فترة العقاراتو المالكإتحادات  مدراء لدى :لإللتزام أشهر ستة
 الرخص. طلب عملية وإكمال الجديدة اللوائح مع لتوفيق أوضاعهم والتأقلم 2019 يناير

 

 اً شهر 12 لمدة إتحادات المالك والعقارات اءرلمد ةالكامل صرخال صالحيةتستمر  :صرخال صالحية مدة
برنامج ال كمالا ويجب أشهر ستة لمدة صالحة االنتقالية الرخصة. الصالحية انتهاء قبل تجديدها ويجب
 .الفترة تلك خالل المحدد يالتدريب

http://www.rera.gov.bh/
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 المهني التطوير برنامج في المشاركة لهم المرخص جميععلى  يجب :المستمر المهني التطويربرنامج 
 إضافية متطلبات مع ،ي المحددالتدريب البرنامج وإكمال بالحضور قبل المؤسسة واإللتزام منالمعد  المستمر

 .الصلة ذات والمؤهالت والكفاءة الخبرة مستوى على تعتمد

آخر  زيارة موقع المؤسسة اإللكتروني لإلطالع على على العقاريةالمهن  مزاولي جميعتحث المؤسسة 
 .آلخر وقت منلحل القضايا التي تطرأ  اإلرشادات نشر سيتم حيثالمستجدات 

 التقدم بطلب للحصول على رخصة مدير إتحاد مالك .2
الفترة االنتقالية  قبل انتهاء يتنظيم العقارال مؤسسةك مرخصين من قبل المال إتحاداتيجب أن يكون مدراء 

وتشغيل من القانون وقرار ترخيص إدارة  (46) رقم راجع المادة) 2019يناير  4 بتاريخالتي تنتهي 

 .(www.rera.gov.bh( عقارات على موقع المؤسسة اإللكتروني:ال

لخبرة لمؤهلين وذوي الالمالك  إتحاداتوظائف إدارة  عقاراتإدارة ال ةصرختشمل  أنيسمح القانون ب

ت المؤهلين لمقدمي الطلبا عقاراتالمالك وظائف إدارة ال إتحادات ةرإدا ةصرخ تشمل، المناسبة. وبالمثل

 .ةوذوي الخبرة المناسب

الكفاءات  وحسب المؤهالت  الكالمإتحادات و العقاراتدارة إلإنتقالية وكاملة  رخص يسمح القرار بإصدار

 .الخبرةو

وفاء بواجبات لل الكافيةوالمؤهالت  ةمقدم الطلب لديه الخبرة والكفاءالتنظيم العقاري أن  مؤسسة توجد نإ

 .لمقدم الطلبمالك  إتحادمدير رخصة   وشهادة مالك، فستصدر بطاقة إتحادمدير 

 :التنظيم العقاري(مؤسسة لوفاء بمتطلبات ا بشرط) األساسيةلي إرشادات الترخيص فيما ي

 مهني بإكمال برنامج التطوير ال اإللتزامسنوات )مع  3هم خبرة أكثر من من لديترخيص كامل ل

 .شهراً( 12المستمر في غضون 

 امج برن للتزام بإكمااإلسنوات )مع  3أشهر و  6تراوح بين من لديهم خبرة تترخيص انتقالي ل

 .التطوير المهني المستمر ضمن األطر الزمنية المتفق عليها(

  ةكفاءاليكون لدى مقدم الطلب  عقارات على أنلوظيفة اإلضافية إلدارة المع اترخيص كامل 

 متطلبات برنامج التطوير المهني المستمر.ب أن يلتزمو يصلة كمدير عقارالذات  ةخبرالو

 على رخصة مدير إتحاد مالكعملية التقدم بطلب للحصول   2.1
 :يجب مراعاة ما يلي عند إكمال إستمارة الطلبقد يكون مقدم الطلب مواطن بحريني أو أجنبي. 

 :يجب توفير تفاصيل الشركة كالتالي

 ياسم الشركة الكامل، تفاصيل االتصال، رقم السجل التجاري، العنوان، الموقع اإللكترون 

 المسؤول عن مكافحة غسل األموال موظفتفاصيل ال. 

إلدارة سم الشركة مع أحد أعضاء اإسيتم إصدار رخصة الشركة ب :له الممثل المفوض يجب توفير تفاصيل

تقدم الشركة ال لدى يعمل مالك إتحاد. يجب على كل مدير رخصةكممثل مفوض في ال العليا المعتمدين

http://www.rera.gov.bh/
http://www.rera.gov.bh/
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طلب إستمارة الشركة في  رخصةرقم  إدراجمع  لنفسهمالك إتحاد  مدير ةصبطلب للحصول على رخ

التطوير برنامج  كمالالمتطلبات بما في ذلك ا. يجب على كل مرخص له استيفاء جميع به ةالخاص ةصالرخ

ظيم العقاري من أجل تجديد التن مؤسسةالخاصة ب يةلقواعد السلوكبمدونة ا لتزامالمهني المستمر واال

 ةصرقم الرخ وستتضمن المالك إتحاددير م رخصةعلى بطاقة  سيحصل كل مرخص لهسنويًا.  لرخصةا

 .ورقم رخصة الشركة

 :يجب توفير المعلومات التالية في إستمارة الطلب

 للترخيص فوض لهدارة العليا المعيّن كممثل متصال عضو اإلإاالسم الكامل وتفاصيل 

 مسمى الوظيفيال

 المالكإتحاد سنوات الخبرة في إدارة  عدد

 .المسؤول عن مكافحة غسل األموال موظفتفاصيل ال

 ص الفردية في الجدول أدناهمتطلبات الرخ تفاصيلمالحظة: 

 الكم إتحاد مدير ةصرخمع إستمارة طلب  مطلوب إرفاقهاستندات الالم: متطلباتقائمة ال

 مالحظات المستندات المطلوبة #

 :شركةلل 1

 ل التجاري نسخة من شهادة السج
 .المالكإتحاد إدارة  مع نشاط

في  تحاد المالكإإدارة  نشاط يتوفريجب أن 
تقديم  التنظيم العقاري مؤسسةتطلب س. دةالشها

وزارة الصناعة لدى سجل المستخرج من 
للتأكد من عدم وجود أي والسياحة والتجارة 
قل أهذا اإلشعار عمر . يجب أن يكون مخالفات

 من أسبوع.

 :شركةلل 2
  حسن سيرة وسلوكشهادة 

 وزارة الداخلية نمصادرة 
 .مدراء الشركةجميع ل

ركة موظفي الش سلوكيات معرفةيساعد على 
عن  ال يزيد تاريخ الشهادةالرئيسيين. يجب أن 

 أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب. 3كثر من أ

 :شركةلل 3
 بأن يكون  لممثلا يفوض مستند

 ةصالمرشح المذكور على الرخ
 إستمارةالكمال  صالحيةوال

 الطلب.

 صرحرسمي أو خطاب من الشركة يوكيل ت
يكون  أن. يجب بيانكمال الإلمقدم الطلب ب

 يحددأن و  الرسمية الشركة ةعلى ورقالخطاب 
 الترخيص الحصول علىالمفوض له الممثل 

 نيابة عن الشركة.

 للشركة:  4
  جواز صورة صورة بحجم

ستوى جيد لمقدم مذات السفر 
 ممثل الشركة /الطلب 

 عة الصورة على بطاقةطباوالقصد من ذلك هو 
 ي.تنظيم العقارال من مؤسسةالصادرة  الرخصة

 :للفرد 5

  / نسخة من البطاقة الشخصية
 جواز السفر
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  جواز صورة صورة بحجم
 السفر

  من  حسن سيرة وسلوكشهادة
 وزارة الداخلية

الحصول على  طلباتمقدمي جميع ل 6
 :رخص

 إتحادكمدير  الخبرة مستند يبين 

 مرفقالنموذج اإلضافي ال):مالك

 إتحادطلب مدير  إلستمارة
 المستند يشمليجب أن  (المالك

ما يلي: سيرة ذاتية حديثة، نسخ 
المالك  إتحادمن عقود إدارة 

تفاصيل عن دور ذات الصلة، 
مقدم الطلب ومسؤولياته 

إستخدام  عونو عدد، وواجباته
مختلط( إستخدام /تجارية/)سكنية

لإلدارة، لوحدات الخاضعة ا
، الميزانيات ومدة العقد الرسوم

ذات وغيرها من التفاصيل 
في  ةكفاءثبت الالصلة التي ت

، إتحادات المالكإدارة 
كالشهادات ومنها شهادات 

 .الخدمة وما إلى ذلك

 
 إذا كان مقدم الطلب يعتزم أيض ً  ا

، عقاراتالقيام بأنشطة إدارة ال
 تهخبرل يجب أن يوفر إثبات

 .عقارات كمدير

ذات خبرة  لديهسيحصل مقدم الطلب الذي 
المالك  سنوات في إدارة اتحاد 3لمدة  صلة

 برنامج لكمعلى أن يعلى رخصة كاملة )
ضمن األطر الزمنية  المستمر التطوير المهني

 .المتفق عليها(

ما يلي: سيرة  مستندات المرفقةيجب أن تشمل ال
ألنشطة لذاتية حديثة، ونسخ من العقود 

 العقارد، الوظائف، حجم ومدة العق، محددةال
الخاضع لإلدارة ونوع إستخدامه: 

حجم  (استخدام مختلط، الخ/سكني/تجاري)
لى ذلك. دارة وما إالخاضعة لإلعدد الوحدات و

ي أل وفير إثباتاتيجب على مقدم الطلب ت
 يةتدريبخبرات أو برامج مؤهالت أكاديمية و

إلستمارة وأي معلومات أخرى ذات صلة 

 .الطلب

 
 

خبرة أقل من الذي لديه مقدم الطلب سيحصل 
 ةصرخ علىأشهر  6ولكن أكثر من  سنوات 3

أشهر، بشرط أن  6نتهي بعد مؤقتة ت ةانتقالي

رنامج التطوير المهني المرخص له بيكمل 
التنظيم  قبل مؤسسةمن  معتمدالمستمر ال

 وفيرالعقاري خالل فترة الستة أشهر. يجب ت
 ستقومذات الصلة و خبرةالتفاصيل الكاملة لل

أنها مشروطة ب ةصالرخعلى  بالتأشير المؤسسة
 .بإكمال برنامج التطوير المهني المستمر

 
الطلب الذي لديه خبرة ألقل من  يجب على مقدم

لبرنامج  البرنامج التمهيديإكمال  أشهر 6

 اتفي إدارة اتحاد المستمر لتطوير المهنيا
 الخبرة فيإلثبات خدمة  شهادة قديموت، المالك

 6 الك لمدةالم إتحاداتإدارة وظيفة ذات صلة ب
للتقدم بطلب للحصول على  قبل التأهل، أشهر

 .يةنتقالإ ةصرخ

على  عقاراتإدارة الالتأشير بطلب  لمقدم 7
 ةرخصال

تثبت وجود خبرة إضافية  يجب توفير مستندات

شهر على األقل في وظائف إدارة  12  لمدة

العقار ذلك تفاصيل . يجب أن يتضمن عقاراتال
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لعقار، نوع حجم ا مدة العقد،، الذي تمت إدارته
استخدام مختلط، /سكني/تجاري) إستخدام العقار

لى دارة وما إالخاضعة لإلعدد الوحدات ،  (الخ
تم تنفيذها وأي وطبيعة األنشطة التي  ذلك

هذا لأخرى ذات صلة إلثبات الكفاءات  معلومات
إذا ما استدعى  نسخ من العقودإرفاق و الدور

 .األمر ذلك
 

 يلتدريباالبرنامج يجب على الشخص الذي ليس لديه خبرة أو مؤهالت ذات صلة أن يقوم بإكمال  مالحظة:

 .رخصةقبل التقدم بطلب للحصول على  التنظيم العقاري بنجاح مؤسسةالمعتمد من قبل 

 :لتاليا ويتضمنفوض المالممثل /قبل مقدم الطلبكماله من ا يجب إقرار الطلب إستمارةتضمن ت :إقرار

 بإستمارة الطلتوفيرها في  التي تمرار بصحة جميع المعلومات قاإل 

 ضعه ولى تطرأ عقد أي تغييرات  عنالتنظيم العقاري  مؤسسةمقدم الطلب بإخطار  اإلقرار بقيام

 لدى إتحادات المالكمدراء الموجودة في سجل  أي من المعلوماتفي ر يغييؤدي إلى تمما س

  .التنظيم العقاريمؤسسة 

 ة مدراء الشركة من قبل محكم ي منأمقدم الطلب أو س الحكم بإشهار إف صدور اإلقرار بعدم

 .في وقت الطلب مختصة في مملكة البحرين

  بما في ،يرلعقام ايظلتنا مؤسسةلخاصة با يةوكلسلا بمدونة القواعدب لطلدم امقاإلقرار بإلتزام 

 .لمصالحا حول تعارض اإلرشادات ذلك

 بشأن حظر غسل األموال 2001( لسنة 4متطلبات القانون رقم )ب باإللتزام اإلقرار. 

 المالك إتحادات جميع مدراءترخيص  بوجوب اإلقرار 

 في برنامج التطوير المهني إتحادات المالكجميع مدراء إلتزام ومشاركة  اإلقرار بوجوب 

 .رالمستم

 المستمرة على مدراء إتحادات المالك المرخصيناإللتزامات  .3
 تشمل اإللتزامات المستمرة على مدراء إتحادات المالك المرخصين ما يلي:

 ذلك اإلرشادات حول بما في التنظيم العقاري  ية الخاصة بمؤسسةقواعد السلوكمدونة اللتزام باإل

    www.rera.gov.bh اإللكتروني:المدونة متوفرة على موقع المؤسسة  - لمصالحتعارض ا

  بما  المرخص لهمتواصل وسائل جميع  وفي، المرخص لهم تبامكعرض تفاصيل الترخيص في

وبطاقات  والكتيبات ووسائل التواصل االجتماعي والمواد الترويجية الخطابات واإلعالنات في ذلك

 .اإللكتروني وما إلى ذلكوالموقع  العمل

 يةدخاراالإدارة تحصيل رسوم الصيانة السنوية والترتيبات المصرفية للحسابات التشغيلية و  ً  وفقا

 اإلدارة. مجلسقواعد التي يضعها إتحاد المالك/وال للوائح

http://www.rera.gov.bh/
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 ه مصلحة في أنشطة ذلك العميل مما قد ليس بإمكان مدير إتحاد المالك تمثيل العميل إذا كانت لدي
مدونة ( من القرار و24مزيد من التفاصيل في المادة رقم )لل)ؤثر على حيادية مدير إتحاد المالك ي

 .(مؤسسةلية لالسلوك القواعد

   وستضمن هذه  المهنة على بوليصة تأمين عن أخطاء إدارة إتحاد المالك الحصوليجب على

ائر الناشئة عن الخسهم القانونية من المطالبات المقدمة ضدهم فيما يتعلق بمسؤوليتحقهم  البوليصة 

 .العقد بنود /ةالمهنيلتزاماتهم إل عن أي خرق

 قود ععن تفاصيل جميع  مؤسسة التنظيم العقاري يجب على المرخص لهم تقديم تقارير دورية إلى
 :إدارة إتحادات المالك، على أن تتضمن التالي

 أسماء األطراف المتعاقدة 
 تاريخ ومدة العقد 
  المقدمةطبيعة الخدمة 
 سعر العقد 
  تفاصيل عن أي تعارض في المصالح 
  إدارة اتحاد المالك حقائق مادية أخرى ذات صلة بدورأي 

 بية دريالتنظيم العقاري بترتيب الدورات الت مؤسسةتطوير المهني المستمر: ستقوم برنامج ال

 :صالسنة األولى قبل تجديد الرخ يجب إكمال الخطوات التالية فيالمطلوبة. 

o ة مؤسسة التنظيم العقاري في إدار يجب على حاملي الرخص الكاملة الحصول على شهادة
 إتحادات المالك وهو متطلب إلزامي لجميع مقدمي الطلبات.

o لى على حاملي الرخص الكاملة في إدارة إتحادات المالك والتأشير بإدارة العقارات ع
ظيم مؤسسة التن لعقارات وشهادةالرخص إكمال شهادة مؤسسة التنظيم العقاري في إدارة ا

 إدارة إتحادات المالك.  في العقاري
o  في إدارة  مؤسسة التنظيم العقاري شهادةإكمال االنتقالية  الرخصيجب على حاملي

ضروري للتأهل للتقدم بطلب للحصول على ترخيص تدريب أضافي  وأيإتحادات المالك 
 .كامل

o مج البرنا وامؤهل أو خبرة ذات صلة أن يكمل الذين ال يملكون اتالطلب ييجب على مقدم
 تقاليةالتقدم للحصول على رخصة إن مالتمهيدي في إدارة إتحادات المالك ومن ثم بإمكانه

في وظيفة ذات صلة بإدارة إتحادات  على األقل أشهر 6على خبرة لمدة  مبعد حصوله
  .المالك

 

 أنشطة مدراء إتحادات المالك .4

 بإتحادات المالكالقرار الجديد الخاص  4.1

لومات معالقرار . سيوفر هذا 2018 الثالث لسنةإضافي للملكية المشتركة في الربع  قرارسيتم إصدار 

بالنسبة  نالمرخصي إتحادات المالك راءومد الك ومجلس إدارة إتحادات المالكالم إتحادات وإرشاد لتوجيه

ة اإللكتروني المؤسسموقع على  وجيهيةاإلرشادات الت. سيتم نشر تحادات المالكاإلدارية اليومية إللألمور 

 ها.عند صدور
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الملكية المشتركة قرارم مدير إتحاد المالك وفقًا لمها   
 إتحاد المالكإدارة أو مجلس  قبل إتحاد المالكمن  إتحاد المالكتعيين مدير على تفاصيل القرار يتضمن 

 :المهام ما يلي هذه تشملالمالك.  إتحاددير ويحدد مهام م

 المشتركة جزاءلوضع استراتيجيات إلدارة األ المالك تحادإدارة إمجلس العمل مع  .1

 إدارة اإلتحاد مجلسات والبرامج والخطط التي يضعها تنفيذ االستراتيجي .2

 المختصة جهاتأمام الإدارة إتحاد المالك وإتحاد المالك مجلس ل يتمث .3

 المالك وإتحاد المالكإدارة إتحاد مجلس اجتماعات  نسيقت .4

 المالك إتحادوالسكرتارية لمجلس اإلدارة والخدمات اإلدارية  شتىتقديم  .5

  وصالحياته هبممارسة وظائف إتحاد المالكتسهيل قيام  .6

ً وفق دخاريةلحسابات التشغيلية وااللوالترتيبات المصرفية  السنويةالصيانة  رسومإدارة تحصيل  .7  ا

 مجلس اإلدارةقواعد الجمعية / الللوائح و

 المالك إتحادلمناقصات وإبرام العقود نيابة عن ا تنسيق .8

 إتحاد المالك دارةإمجلس لرير اتقالالمالك وتقديم  إلتحادأداء المقاولين والموردين  اإلشراف على .9

 ةموميأو الجمعية الع

 إدارة إتحاد المالك مجلسموافقة لمراجعة و إعداد الميزانيات السنوية .10

 المالك يشكاوإستفسارات و والتعامل معالتحقق من  .11

 مطالبات التأمينتنفيذ عمليات  .12

 األساسية بشأن الحساباتعمليات الالقيام ب .13

)ب( من -(68رقم )اإلشراف على اإلجراءات القانونية بما في ذلك أي إجراءات بموجب المادة  .14

  القانون

 ف عليهااشراإلالمقترحة و جميع األعمال توافق التأكد من .15

أسماء ك بما في ذلك قائمة بالمال إتحادجميع المعلومات الخاصة ب الحفاظ علىوتحديث وع جم .16

 وعناوينهم المالكجميع 

 ةالمشترك ملكيةمستقل عن المطور أو أي مالك في ال بشكلالعمل  .17

 إدارته مجلسالمالك أو  من إتحاداتباع التعليمات القانونية  .18

 في المصالح تعارضعن أي  موميةة العأو الجمعي اإلتحاد دارةإاإلفصاح إلى مجلس  .19

 .الكوالم اإلتحاد دارةإمع مجلس  معامالتالتصرف بنزاهة وشفافية في ال .20

 :إتحاد المالك على أن يشمل ما يليمع  كتابيم عقد ابرإ .21

i.  المالك إتحادبمدير الخاصة تصال اإلاسم وتفاصيل 

ii.  إتحاد المالكاسم 

iii.  لم تكن ضمن خطة إدارة خاصةوالتي يجب أال تتجاوز سنتين ما مدة العقد 

iv. الرسوم اإلدارية المستحقة الدفع لفترة العقد اإلجمالية 

v.  المالك إتحادالوظائف المفوضة من قبل 

vi. الشروط التعاقدية 

vii. عقدخطوات إنهاء ال 
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viii. مكافأة  أي في المصالح أو عارضإلفصاح عن أي تباالمالك  إتحاد مدير قبلمن  إقرار

خالل  الكالم إتحاد أو بالنيابة عنعقد أو إتفاقية من قبل  إلبرامنتيجة عليها  قد يحصل

 مدة العقد

ix. تافي الحسابالسنوية الصيانة  بالعمليات المصرفية الخاصة برسوممتعلقة األحكام ال 

 اإلدخاريةو ةالتشغيلي

x.  تفاق يتعلق بمراجعة الحساباتإأي 

ومجلس إدارته  المالك إتحادالمعلومات المتعلقة بتقديم  مسؤوليةجميع األحوال في  إتحاد المالكلى مدير ع

 .لتزاماتهإقت آلخر، وال يجوز له تفويض من و لمؤسسة التنظيم العقاري

 كالتالي: www.rera.gov.bhموقع المؤسسة اإللكتروني  على إضافيةتوجيهية  إرشاداتتتوفر 

  إتحادات المالكدليل 

  المالك إتحاداتومشتركة النشاء الملكية العقاريين إللمطورين ادليل 
 


