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 .1معلومات مهمة للمدراء العقاريين
يجب على المدراء العقاريين الحصول على ترخيص لمزاولة أعمالهم في مملكة البحرين:
يجب على المدراء العقاريين الحصول على رخص من مؤسسة التنظيم العقاري للعمل في مملكة البحرين
اعتبارا من تاريخ  5يوليو  2018وقد تم نشر القرار رقم ( )4بشأن ترخيص إدارة وتشغيل العقارات في
الجريدة الرسمية بتاريخ  5يوليو  .2018لإلطالع على هذا القرار يرجى زيارة على موقع المؤسسة
اإللكتروني www.rera.gov.bh :تحت قائمة القوانين .ويحدد القرار عملية إصدار رخص المدراء
العقاريين بموجب المادة رقم ( )46من القانون رقم ( )27لسنة .2017
لدى مؤسسة التنظيم العقاري الصالحية إلصدار الرخص إلدارة وتشغيل العقارات في مملكة البحرين
بموجب المادة رقم ( )3من القرار .ويحدد الفصل األول من القرار تعريف "نشاط إدارة وتشغيل العقارات"
على النحو التالي:

"أعمال إدارة وتشغيل العقارات نيابة عن ُم َّ
الكها ،بما في ذلك إعداد وتنفيذ جداول صيانة وإصالح العقار
ومعداته و َمرافقه ،وتأجيره ،وتطويره ،ونظافته ،وتأمينه وإعداد الميزانية والمشاركة في إدارة الحسابات
المصرفية الخاصة به وأعمال المحاسبة وإعداد التقارير المالية والفنية ذات العالقة بالعقار".
بإمكان المدراء العقاريين القيام بدور ووظائف مدراء إتحادات المالك أيضا ،لدى مؤسسة التنظيم العقاري
الصالحية إلصدار الرخص إلدارة وتشغيل العقارات بغرض إدارة إتحادات المالك بموجب المادة رقم
( )66من القانون رقم ( )27لسنة  .2017في حالة قيام المدير العقاري بوظيفة مدير إتحاد المالك باإلضافة
إلى مهام إدارة وتشغيل العقارات ،يجب عليه اإلفصاح كتابيا عن أي تعارض محتمل في المصالح لمجلس
إدارة إتحاد المالك قبل توليه هذه الوظيفة .تحدد مدونة القواعد السلوكية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري
سياسة تعارض المصالح التي يجب االلتزام بها في جميع األوقات من أجل الحصول على الترخيص الالزم
وتجديده.
كقاعدة رئيسية ،يجب أن ال يقوم المدير العقاري بوظيفة مدير إتحاد المالك في نفس العقار/مشروع
التطوير العقاري الذي يقوم بإدارته ما لم يفصح كتابيا عن أي تعارض محتمل في المصالح لمجلس إدارة
إتحاد المالك قبل القيام بهذه الوظيفة .بإمكان المدير العقاري القيام بوظيفة إدارة إتحاد المالك في
عقار/مشروع تطوير عقاري آخر حيث ال يوجد تعارض في المصالح.
بالنسبة للذين ال يرغبون في القيام بوظيفة إدارة وتشغيل العقارات ويرغبون بالعمل كمدراء إلتحادات
المالك بشكل حصري ،فبإمكانهم الحصول على ترخيص منفصل إلدارة إتحاد المالك .للمزيد من
المعلومات ،يرجى اإلطالع على دليل ترخيص مدراء إتحادات المالك.
يحدد الفصل األول من القرار تعريف وظائف إتحاد المالك على النحو التالي:

"المهام التي يضطلع بها مدير إتحاد المالك  /المدير العقاري بتفويض من قبل إتحاد المالك في بعض
اختصاصاته ،والتي تشمل تسهيل االجتماعات والتنسيق مع مجلس إدارة اإلتحاد ،ودعم وضع وتنفيذ قواعد
تشغيل إتحاد المالك ،والميزانية السنوية لإلتحاد وإعداد التقارير المالية والفنية وغيرها من األعمال التي
قد يكلف بها".
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بإمكان المدراء العقاريين من ذوي الخبرة والمؤهالت ذات الصلة في إدارة إتحادات المالك تولي وظيفة
إدارة إتحادات المالك والتأشير بذلك في الرخصة بشرط إكمال برنامج التطوير المهني المستمر الالزم.
يوفر دليل المدراء العقاريين معلومات عن النقاط التالية:






إستمارة طلب للحصول على رخصة مدير عقاري
عملية طلب الحصول على الرخصة  -المستندات التي يجب تقديمها مع إستمارة الطلب
رسوم الطلب
التزامات ومسؤوليات المرخص لهم
تقديم أي إثباتات إضافية مع إستمارة الطلب عند رغبة مقدم الطلب في مزاولة وظائف إدارة
إتحادات المالك.

نماذج إستمارات الطلب  -يتوفر نموذجان:
 إستمارة طلب من قبل فردwww.rera.gov.bh :
 إستمارة طلب من قبل شركة (ممثل الشركة)www.rera.gov.bh :
المستندات المطلوب إرفاقها مع إستمارة الطلب :يجب إرفاق المستندات الالزمة مع إستمارات الطلب
مستندات كاألدلة على الخبرة في إدارة العقارات باإلضافة إلى الكفاءات والمؤهالت ذات الصلة .من
المهم أن تكون جميع المستندات الالزمة مرفقة قبل تقديم الطلب.
عملية تقديم الطلب للحصول على رخصة مدير عقاري :بإمكان تحميل إستمارات الطلب من موقع
المؤسسة اإللكتروني  www.rera.gov.bhومن ثم إكمالها وتقديمها شخصيا في مقر المؤسسة.
يجب إرفاق جميع المستندات الالزمة في نسخة إلكترونية ،أو نسخة  PDFأو ما يعادلها ،مع نسخة
مطبوعة .لتسهيل عملية المراجعة ،يجب أن يكون كل مستند مرفق في ملف  PDFمنفصل ويجب أن
يتضمن اسم الملف واسم مقدم الطلب ورقم المستند المرفق كما هو موضح في إستمارة الطلب.
سيتم إصدار رخصة كاملة أو رخصة إنتقالية وفقا لخبرة وكفاءة ومؤهالت مقدم الطلب .إذا كان لدى مقدم
الطلب خبرة في إدارة إتحادات المالك فيجوز التأشير في رخصته بأنه مخول للقيام بوظيفة مدير إتحاد
مالك .يجب على جميع المرخص لهم إكمال برنامج التطوير المهني المستمر لدى مؤسسة التنظيم العقاري
ويتضمن برنامج تدريبي إلزامي على جميع المرخص لهم ،وبرنامج تدريبي إضافي ومتطلبات أخرى وفقا
لمستوى خبرة وكفاءة ومؤهالت المرخص لهم.
الرسوم :ال توجد رسوم إلصدار الرخص حاليا.
ستة أشهر لإللتزام :لدى المدراء العقاريين ومدراء إتحادات المالك فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تنتهي
بتاريخ  4يناير  2019لتوفيق أوضاعهم والتأقلم مع اللوائح الجديدة وإكمال عملية طلب الرخص.
مدة صالحية الرخص :تستمر صالحية الرخص الكاملة للمدراء العقاريين ومدراء إتحادات المالك لمدة
 12شهرا ويجب تجديدها قبل انتهاء الصالحية .الرخصة االنتقالية صالحة لمدة ستة أشهر ويجب اكمال
البرنامج التدريبي المحدد خالل تلك الفترة.

2

برنامج التطوير المهني المستمر :يجب على جميع المرخص لهم المشاركة في برنامج التطوير المهني
المستمر المعد من قبل المؤسسة واإللتزام بالحضور وإكمال البرنامج التدريبي المحدد ،مع متطلبات إضافية
تعتمد على مستوى الخبرة والكفاءة والمؤهالت ذات الصلة.
تحث المؤسسة جميع مزاولي المهن العقارية على زيارة موقع المؤسسة اإللكتروني لإلطالع على آخر
المستجدات حيث سيتم نشر اإلرشادات لحل القضايا التي تطرأ من وقت آلخر.

 .2التقدم بطلب للحصول على رخصة مدير عقاري
يجب أن يكون المدراء العقاريين مرخصين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري قبل انتهاء الفترة االنتقالية
التي تنتهي بتاريخ  4يناير ( 2019راجع المادة رقم ( )46من القانون وقرار ترخيص إدارة وتشغيل
العقارات على موقع المؤسسة اإللكتروني.)www.rera.gov.bh) :
يسمح القانون بأن تشمل رخصة إدارة وتشغيل العقارات وظائف إدارة إتحادات المالك للمؤهلين وذوي
الخبرة المناسبة .وبالمثل ،تشمل رخصة إدارة إتحادات المالك وظائف إدارة وتشغيل العقارات لمقدمي
الطلبات المؤهلين وذوي الخبرة المناسبة.
يسمح القرار بإصدار رخص إنتقالية وكاملة إلدارة وتشغيل العقارات وإتحادات المالك حسب المؤهالت
و الكفاءات والخبرة.
إن وجدت مؤسسة التنظيم العقاري أن مقدم الطلب لديه الخبرة والكفاءة والمؤهالت الكافية للوفاء بواجبات
إدارة وتشغيل العقارات ،فستصدر بطاقة وشهادة رخصة مدير عقاري لمقدم الطلب.
فيما يلي إرشادات الترخيص األساسية (بشرط الوفاء بمتطلبات مؤسسة التنظيم العقاري):
 ترخيص كامل لمن لديهم خبرة أكثر من  3سنوات (مع اإللتزام بإكمال برنامج التطوير المهني
المستمر في غضون  12شهرا).
 ترخيص انتقالي لمن لديهم خبرة تتراوح بين  6أشهر و  3سنوات (مع اإللتزام بإكمال برنامج
التطوير المهني المستمر ضمن األطر الزمنية المتفق عليها).
 ترخيص كامل مع الوظيفة اإلضافية إلدارة إتحادات المالك على أن يكون لدى مقدم الطلب الكفاءة
والخبرة ذات الصلة كمدير إلتحاد مالك وأن يلتزم بمتطلبات برنامج التطوير المهني المستمر.

 2.1عملية التقدم بطلب للحصول على رخصة مدير عقاري
قد يكون مقدم الطلب مواطن بحريني أو أجنبي .يجب مراعاة ما يلي عند إكمال إستمارة الطلب:
يجب توفير تفاصيل الشركة كالتالي:
 اسم الشركة الكامل ،تفاصيل االتصال ،رقم السجل التجاري ،العنوان ،الموقع اإللكتروني
 تفاصيل الموظف المسؤول عن مكافحة غسل األموال.
يجب توفير تفاصيل الممثل المفوض له :سيتم إصدار رخصة الشركة بإسم الشركة مع أحد أعضاء اإلدارة
العليا المعتمدين كممثل مفوض في الرخصة .يجب على كل مدير عقاري يعمل لدى الشركة التقدم بطلب
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للحصول على رخصة مدير عقاري لنفسه مع إدراج رقم رخصة الشركة في إستمارة طلب الرخصة
الخاصة به .يجب على كل مرخص له استيفاء جميع المتطلبات بما في ذلك اكمال برنامج التطوير المهني
المستمر وااللتزام بمدونة القواعد السلوكية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري من أجل تجديد الرخصة
سنويا .سيحصل كل مرخص له على بطاقة رخصة مدير عقاري وستتضمن رقم الرخصة ورقم رخصة
الشركة.
يجب توفير المعلومات التالية في إستمارة الطلب:
االسم الكامل وتفاصيل إتصال عضو اإلدارة العليا المعيّن كممثل مفوض له للترخيص
المسمى الوظيفي
عدد سنوات الخبرة في إدارة وتشغيل العقارات
تفاصيل الموظف المسؤول عن مكافحة غسل األموال.

مالحظة :تفاصيل متطلبات الرخص الفردية في الجدول أدناه
قائمة المتطلبات :المستندات المطلوب إرفاقها مع إستمارة طلب رخصة مدير عقاري
#
1

2

3

4

5

4

مالحظات
المستندات المطلوبة
يجب أن يتوفر نشاط إدارة وتشغيل العقارات
للشركة:
 نسخة من شهادة السجل التجاري في الشهادة .ستطلب مؤسسة التنظيم العقاري
تقديم مستخرج من السجل لدى وزارة الصناعة
مع نشاط إدارة وتشغيل
والتجارة والسياحة للتأكد من عدم وجود أي
العقارات.
مخالفات .يجب أن يكون عمر هذا اإلشعار أقل
من أسبوع.
يساعد على معرفة سلوكيات موظفي الشركة
للشركة:
الرئيسيين .يجب أن ال يزيد تاريخ الشهادة عن
 شهادة حسن سيرة وسلوك
صادرة من وزارة الداخلية
أكثر من  3أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
لجميع مدراء الشركة.
توكيل رسمي أو خطاب من الشركة يصرح
للشركة:
 مستند يفوض الممثل بأن يكون لمقدم الطلب بإكمال البيان .يجب أن يكون
المرشح المذكور على الرخصة الخطاب على ورقة الشركة الرسمية وأن يحدد
الممثل المفوض له الحصول على الترخيص
والصالحية الكمال إستمارة
نيابة عن الشركة.
الطلب.
والقصد من ذلك هو طباعة الصورة على بطاقة
للشركة:
الرخصة الصادرة من مؤسسة التنظيم العقاري.
 صورة بحجم صورة جواز
السفر ذات مستوى جيد لمقدم
الطلب  /ممثل الشركة
للفرد:
 نسخة من البطاقة الشخصية /
جواز السفر
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 صورة بحجم صورة جواز
السفر
 شهادة حسن سيرة وسلوك من
وزارة الداخلية
لجميع مقدمي طلبات الحصول على
رخص:
 مستند يبين الخبرة كمدير
عقاري(:النموذج اإلضافي
المرفق إلستمارة طلب مدير
عقاري) يجب أن يشمل المستند
ما يلي :سيرة ذاتية حديثة ،نسخ
من عقود إدارة وتشغيل
العقارات ذات الصلة ،تفاصيل
عن دور مقدم الطلب
ومسؤولياته وواجباته ،عدد
ونوع إستخدام
(سكنية/تجارية/إستخدام مختلط)
الوحدات الخاضعة لإلدارة،
الرسوم ،الميزانيات ومدة العقد
وغيرها من التفاصيل ذات
الصلة التي تثبت الكفاءة في
إدارة العقارات ،والشهادات
كشهادة الخدمة إلثبات الخبرة.
 إذا كان مقدم الطلب يعتزم أيضا
القيام بأنشطة إدارة إتحادات
المالك ،يجب أن يوفر إثبات
لخبرته كمدير إتحاد مالك.
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سيحصل مقدم الطلب الذي لديه خبرة ذات
صلة لمدة  3سنوات في إدارة العقارات على
رخصة كاملة (على أن يكمل برنامج التطوير
المهني المستمر ضمن األطر الزمنية المتفق
عليها).
يجب أن تشمل المستندات المرفقة ما يلي :سيرة
ذاتية حديثة ،ونسخ من العقود لألنشطة
المحددة ،مدة العقود ،الوظائف ،حجم العقار
الخاضع لإلدارة ونوع إستخدامه:
(تجاري/سكني/استخدام مختلط ،الخ) حجم
وعدد الوحدات الخاضعة لإلدارة وما إلى ذلك.
يجب على مقدم الطلب توفير إثباتات ألي
مؤهالت أكاديمية وخبرات أو برامج تدريبية
وأي معلومات أخرى ذات صلة إلستمارة
الطلب.
سيحصل مقدم الطلب الذي لديه خبرة أقل من
 3سنوات ولكن أكثر من  6أشهر على رخصة
انتقالية مؤقتة تنتهي بعد  6أشهر ،بشرط أن
يكمل المرخص له برنامج التطوير المهني
المستمر المعتمد من قبل مؤسسة التنظيم
العقاري خالل فترة الستة أشهر .يجب توفير
التفاصيل الكاملة للخبرة ذات الصلة وستقوم
المؤسسة بالتأشير على الرخصة بأنها مشروطة
بإكمال برنامج التطوير المهني المستمر.

يجب على مقدم الطلب الذي لديه خبرة ألقل من
 6أشهر إكمال البرنامج التمهيدي لبرنامج
التطوير المهني المستمر في إدارة العقارات،
وتقديم شهادة خدمة إلثبات الخبرة في وظيفة
ذات صلة بإدارة العقارات لمدة  6أشهر ،قبل
التأهل للتقدم بطلب للحصول على رخصة
إنتقالية.
لمقدم طلب التأشير بإدارة إتحادات المالك يجب توفير مستندات إضافية تثبت وجود خبرة
على الرخصة
لمدة  12شهر على األقل في وظائف إدارة
إتحادات المالك .يجب أن يتضمن ذلك تفاصيل

العقار الذي تمت إدارته ،مدة العقد ،حجم العقار،
نوع إستخدام العقار (تجاري/سكني/استخدام
مختلط ،الخ)  ،عدد الوحدات الخاضعة لإلدارة
وما إلى ذلك وطبيعة األنشطة التي تم تنفيذها
وأي معلومات أخرى ذات صلة إلثبات الكفاءات
لهذا الدور وإرفاق نسخ من العقود إذا ما استدعى
األمر ذلك.
مالحظة :يجب على الشخص الذي ليس لديه خبرة أو مؤهالت ذات صلة أن يقوم بإكمال البرنامج التدريبي
المعتمد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بنجاح قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة.
إقرار :تتضمن إستمارة الطلب إقرار يجب اكماله من قبل مقدم الطلب/الممثل المفوض ويتضمن التالي:









اإلقرار بصحة جميع المعلومات التي تم توفيرها في إستمارة الطلب
اإلقرار بقيام مقدم الطلب بإخطار مؤسسة التنظيم العقاري عن أي تغييرات قد تطرأ على وضعه
مما سيؤدي إلى تغيير في أي من المعلومات الموجودة في سجل إدارة العقارات لدى مؤسسة
التنظيم العقاري.
اإلقرار بعدم صدور حكم بإشهار إفالس مقدم الطلب أو أي من مدراء الشركة من قبل محكمة
مختصة في مملكة البحرين في وقت الطلب.
اإلقرار بإلتزام مقدم الطلب بمدونة القواعد السلوكية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري ،بما في
ذلك اإلرشادات حول تعارض المصالح.
اإلقرار باإللتزام بمتطلبات القانون رقم ( )4لسنة  2001بشأن حظر غسل األموال.
اإلقرار بوجوب ترخيص جميع المدراء العقاريين.
اإلقرار بوجوب إلتزام ومشاركة جميع المدراء العقاريين في برنامج التطوير المهني المستمر.

 .3اإللتزامات المستمرة على المدراء العقاريين المرخصين
تشمل اإللتزامات المستمرة على المدراء العقاريين المرخصين ما يلي:
 اإللتزام بمدونة القواعد السلوكية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري بما في ذلك اإلرشادات حول
تعارض المصالح  -المدونة متوفرة على موقع المؤسسة اإللكترونيwww.rera.gov.bh :
 عرض تفاصيل الترخيص في مكاتب المرخص لهم ،وفي جميع وسائل تواصل المرخص لهم بما
في ذلك الخطابات واإلعالنات والمواد الترويجية والكتيبات ووسائل التواصل االجتماعي وبطاقات
العمل والموقع اإللكتروني وما إلى ذلك.
 ليس بإمكان المدير العقاري تمثيل العميل إذا كانت لديه مصلحة في أنشطة ذلك العميل مما قد
يؤثر على حيادية المدير العقاري (للمزيد من التفاصيل في المادة رقم ( )24من القرار ومدونة
القواعد السلوكية للمؤسسة).

6

 يجب على إدارة العقار الحصول على بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة وستضمن هذه البوليصة
حقهم من المطالبات المقدمة ضدهم فيما يتعلق بمسؤوليتهم القانونية عن الخسائر الناشئة عن أي
خرق إللتزاماتهم المهنية /بنود العقد.
 يجب على المرخص لهم تقديم تقارير دورية إلى مؤسسة التنظيم العقاري عن تفاصيل جميع عقود
إدارة وتشغيل العقارات ،على أن تتضمن التالي:
 أسماء األطراف المتعاقدة
 تاريخ ومدة العقد
 طبيعة الخدمة المقدمة
 سعر العقد
 تفاصيل عن أي تعارض في المصالح
 أي حقائق مادية أخرى ذات صلة بدور إدارة وتشغيل العقارات.
 برنامج التطوير المهني المستمر :ستقوم مؤسسة التنظيم العقاري بترتيب الدورات التدريبية
المطلوبة .يجب إكمال الخطوات التالية في السنة األولى قبل تجديد الرخص:
 oيجب على حاملي الرخص الكاملة الحصول على شهادة مؤسسة التنظيم العقاري في إدارة
العقارات وهو متطلب إلزامي لجميع مقدمي الطلبات.
 oعلى حاملي الرخص الكاملة في إدارة العقارات والتأشير بوظيفة إدارة إتحادات المالك
على الرخص إكمال شهادة مؤسسة التنظيم العقاري في إدارة العقارات وشهادة مؤسسة
التنظيم العقاري في إدارة إتحادات المالك.
 oيجب على حاملي الرخص االنتقالية إكمال شهادة مؤسسة التنظيم العقاري في إدارة
العقارات وأي تدريب أضافي ضروري للتأهل للتقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل.
 oيجب على مقدمي الطلبات الذين ال يملكون مؤهل أو خبرة ذات صلة أن يكملوا البرنامج
التمهيدي في إدارة وتشغيل العقارات ومن ثم بإمكانهم التقدم للحصول على رخصة إنتقالية
بعد حصولهم على خبرة لمدة  6أشهر على األقل في وظيفة ذات صلة بإدارة العقارات.

 .4أنشطة مدراء إتحادات المالك
 4.1القرار الجديد الخاص بإتحادات المالك
سيتم إصدار قرار إضافي للملكية المشتركة في الربع الثالث لسنة  .2018سيوفر هذا القرار معلومات
لتوجيه وإرشاد إتحادات المالك ومجلس إدارة إتحادات المالك ومدراء إتحادات المالك المرخصين بالنسبة
لألمور اإلدارية اليومية إلتحادات المالك .سيتم نشر اإلرشادات التوجيهية على موقع المؤسسة اإللكتروني
عند صدورها .
يتضمن القرار على تفاصيل تعيين مدير إتحاد المالك من قبل إتحاد المالك أو مجلس إدارة إتحاد المالك
ويحدد مهام مدير إتحاد المالك .تشمل هذه المهام ما يلي:
 .1العمل مع مجلس إدارة إتحاد المالك لوضع استراتيجيات إلدارة األجزاء المشتركة
 .2تنفيذ االستراتيجيات والبرامج والخطط التي يضعها مجلس إدارة اإلتحاد
 .3تمثيل مجلس إدارة إتحاد المالك وإتحاد المالك أمام الجهات المختصة

7

 .4تنسيق اجتماعات مجلس إدارة إتحاد المالك وإتحاد المالك
 .5تقديم شتى الخدمات اإلدارية والسكرتارية لمجلس اإلدارة وإتحاد المالك
 .6تسهيل قيام إتحاد المالك بممارسة وظائفه وصالحياته
 .7إدارة تحصيل رسوم الصيانة السنوية والترتيبات المصرفية للحسابات التشغيلية واالدخارية وفقا
للوائح والقواعد الجمعية  /مجلس اإلدارة
 .8تنسيق المناقصات وإبرام العقود نيابة عن إتحاد المالك
 .9اإلشراف على أداء المقاولين والموردين إلتحاد المالك وتقديم التقارير لمجلس إدارة إتحاد المالك
أو الجمعية العمومية
 .10إعداد الميزانيات السنوية لمراجعة وموافقة مجلس إدارة إتحاد المالك
 .11التحقق من والتعامل مع إستفسارات وشكاوي المالك
 .12تنفيذ عمليات مطالبات التأمين
 .13القيام بالعمليات األساسية بشأن الحسابات
 .14اإلشراف على اإلجراءات القانونية بما في ذلك أي إجراءات بموجب المادة رقم ((-)68ب) من
القانون
 .15التأكد من توافق جميع األعمال المقترحة واإلشراف عليها
 .16جمع وتحديث والحفاظ على جميع المعلومات الخاصة بإتحاد المالك بما في ذلك قائمة بأسماء
جميع المالك وعناوينهم
 .17العمل بشكل مستقل عن المطور أو أي مالك في الملكية المشتركة
 .18اتباع التعليمات القانونية من إتحاد المالك أو مجلس إدارته
 .19اإلفصاح إلى مجلس إدارة اإلتحاد أو الجمعية العمومية عن أي تعارض في المصالح
 .20التصرف بنزاهة وشفافية في المعامالت مع مجلس إدارة اإلتحاد والمالك.
 .21إبرام عقد كتابي مع إتحاد المالك على أن يشمل ما يلي:
 .iاسم وتفاصيل اإلتصال الخاصة بمدير إتحاد المالك
 .iiاسم إتحاد المالك
 .iiiمدة العقد والتي يجب أال تتجاوز سنتين ما لم تكن ضمن خطة إدارة خاصة
 .ivالرسوم اإلدارية المستحقة الدفع لفترة العقد اإلجمالية
 .vالوظائف المفوضة من قبل إتحاد المالك
 .viالشروط التعاقدية
 .viiخطوات إنهاء العقد
 .viiiإقرار من قبل مدير إتحاد المالك باإلفصاح عن أي تعارض في المصالح أو أي مكافأة
قد يحصل عليها نتيجة إلبرام عقد أو إتفاقية من قبل أو بالنيابة عن إتحاد المالك خالل
مدة العقد
 .ixاألحكام المتعلقة بالعمليات المصرفية الخاصة برسوم الصيانة السنوية في الحسابات
التشغيلية واإلدخارية
 .xأي إتفاق يتعلق بمراجعة الحسابات

على مدير إتحاد المالك في جميع األحوال مسؤولية تقديم المعلومات المتعلقة بإتحاد المالك ومجلس
إدارته لمؤسسة التنظيم العقاري من وقت آلخر ،وال يجوز له تفويض إلتزاماته.
8

تتوفر إرشادات توجيهية إضافية على موقع المؤسسة اإللكتروني  www.rera.gov.bhكالتالي:
 دليل إتحادات المالك
 دليل المطورين العقاريين إلنشاء الملكية المشتركة وإتحادات المالك
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