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وزارة الإ�سكـــــان
قــــرار وزاري
رقــم 2018/60
بتعديــــل بعـــ�ض �أحكــــام
الالئحـة التنفـيذيـة لنظـام متليــك ال�شقــق والطبقــات واملحــالت
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إلى نظام متليك ال�شقق والطبقات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 89/48
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظـ ــام متليــك ال�شق ــق والطبقــات واملحــالت ال�صــادرة بالق ــرار
الوزاري رقم ، 89/50
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـ ــرى التعدي ــالت املرفق ــة علــى الالئح ــة التنفـيذيــة لنظــام متلي ــك ال�شقـ ــق والطبـق ــات
واملحالت  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :مـن ذي الحجـة 1439هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2018م

�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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تعديــالت علـــى بعــ�ض �أحكــــام
الالئحـة التنفـيذيـة لنظـام متليــك ال�شقــق والطبقــات واملحــالت
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�صــو�ص امل ــواد ( 25و 26و )27من الالئح ــة التنفـيذيــة لنظ ــام متلي ــك ال�شق ــق
والطبقات واملحالت امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 25
يجب �أن تعني جمعـية املالك مديرا لها ميثلها مع الغري  ،و�أمام الق�ض ــاء  ،وفـي خما�صمة
املالك �إذا دعت احلاجة  ،ويتم قي ــده فـ ــي �سج ــل خ ــا�ص يعــد له ــذا الغر�ض  ،و�إذا مل يتفق
املالك على اختيار مدير اجلمعية  ،فـي�صدر بتعيينه قرار من وزير الإ�سكان .
ويجوز �أن حتدد جمعية املالك �أو وزير الإ�سكان ح�سب الأحوال �أجرا للمدي ــر  ،وم ــدة
تعيينــه  ،واتخـاذ قــرار عزلــه عنــد االقت�ضــاء  ،ويعــد �أجــر املديــر م ــن �ضمــن تكاليــف �إدارة
العقار  ،ويلتزم جميع �أع�ضاء اجلمعية ب�أدائه  ،كل ح�سب ن�صيبه .
وي�شرتط العتماد وت�سجيل مدير اجلمعية تقدمي �شهادة عدم املحكومية من اجلهة
املخت�صة �إن كان �شخ�صا طبيعيا .
املــادة ( ) 26
يتولى مدير جمعية املالك االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -تنفـيذ قرارات اجلمعية  ،ويكون م�س�ؤوال عن هذا التنفـيذ .
ب  -مطالبة كل مــالك بتنفـيذ التزاماتــه �ســواء كان م�صدرهــا القان ــون �أو نظ ــام اجلمعية
�أو القرارات الفردية التي ت�صدر بها  ،ومتابعة ذلك .
ج  -حت�صيل ا�شرتاكات الأع�ضاء  ،والتزاماتهم املالية .
د  -القيام مبا يلزم حلفظ الأجزاء امل�شرتكة وحرا�ستهـا و�صيانتهـا  ،ويجــوز ف ــي حاالت
ال�ضرورة تنفـيذ ذلك على م�س�ؤوليت ــه دون ق ــرار من اجلمعيــة على �أن يعر�ض الأمر
عليها فـي �أول اجتماع .
هـ  -تقدمي تقارير دورية عن �أعمال اجلمعية وح�ساباتها  ،ومركزها املايل .
و  -حفظ حما�ضر اجتماعات اجلمعية  ،والعقود املتعلقة ب�إدارة و�صيانة الأجزاء ال�شائعة
فـي العقـ ــار  ،وامل�ستنـ ــدات املتعلق ــة باخلدمــات امل�شرتكــة بــني امل ــالك فـي العقار .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1257

ز  -فتح ح�ساب بنكي با�سم اجلمعية .
ح �	-أي اخت�صا�صات �أخرى حتدد من قبل �أغلبية �أع�ضاء اجلمعية .
املــادة ( ) 27
يجب علـى كــل مــالك ت�سجيل ملكيــة الوحــدة العقاري ــة املفرزة املخ�ص�صة لــه ف ــي العقــار ،
ويكـون لكـل وحــدة �صحيفــة عقاريــة ت�سجــل فـيـها وفق النظام والقواع ــد املعم ــول بهـ ــا ،
ويجب �أن ت�شتمل على البيانات وامل�ستندات الآتية :
�أ  -ر�سم م�ساحي يبني املوقع وامل�ساحة الكلية للعقار .
ب  -ر�س ــم م�ساح ــي خ ــا�ص لك ــل وح ــدة عقاريــة مف ــرزة  ،وم�ساحتها  ،ون�صيــب الوحــدة
من اخلدمات امل�شرتكة داخل البناء ون�صيب الوحدة على امل�شاع من م�ساحة الأر�ض .
ج  -بيـان مب�ساح ــة الب ــناء الفعلي ــة علــى الأر�ض  ،وجممــوع م�ساحــات الأج ــزاء امل�شرتك ــة
واخلدمات اخلا�صة بني املالك بامل�شروع .
د  -ا�شرتاطات البناء التي حتددها البلدية املخت�صة  ،وعدد الطوابق وال�شقق واملحالت
فـي املبنى .
هـ  -عدد الطوابق املنفذة  ،والتي مت �إ�صدار �شهادة �إكمال بناء لها وعدد الطوابق امل�صرح
بها طبقا لإباحة البناء .
و  -تقرير من ا�ست�شاري امل�شروع يفـيد بوجود �أو عدم وجود خدمات م�شرتكة � ،أو �أي
�أجــزاء من املبنــى دون وجود فوا�ص ــل �إن�شائي ــة بينه ــا تك ــون بني م ــالك العقار .
ز  -بيان ب�أ�سماء مالك الوحدات العقارية املفرزة عند �إن�شاء جمعية املالك  ،وبعد �إ�صدار
امللكية املفرزة للوحدة العقارية الأولى  ،و�أ�سماء املالك بعد تكوين اجلمعية .
ح  -م�ستندات امللكية .
املــادة الثانيـــة
ي�ستبدل بعنوان الف�صل اخلام�س من الالئحة التنفـيذية لنظام متليك ال�شقق والطبقات
واملحالت امل�شار �إليها  ،العنوان الآتي :
الف�صــل اخلامــ�س
ت�سجيـل الوحـدات العقارية وجمعيـات املـالك
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املــادة الثالثـــة
ت�ضاف �إلى الالئحة التنفـيذية لنظام متليك ال�شقق والطبقات واملحالت امل�شار �إليها مواد
جديدة �أرقامها  3( :مكررا  6 ،مكررا  18 ،مكررا  27 ،مكررا  28 ،مكررا)  ،ن�صها الآتي :
املــادة (  3مكـــررا )
ي�شتــرط لنق ــل ملكي ــة الوحــدة العقاريــة املفرزة اخلا�ضعة لأحكام هــذه الالئحــة تقديــم
ما يفـيـد بع ــدم وجــود التزام ــات ماليــة جتاه جمعية املالك �إلى وزارة الإ�سكان  ،معتمدة
من مدير اجلمعية .
املــادة (  6مكـــررا )
يتم احت�ساب ن�صيب الوحدة العقارية على امل�شاع من م�ساحة الأر�ض طبقا لعدد الطوابق ،
وعدد الوحــدات العقاري ــة املعتمـ ــدة فـي �إباح ـ ــة البنـاء ال�ص ــادرة من البلديـ ـ ــة املخت�ص ــة ،
و�إن مل يتم التنفـيذ كامال  ،ويتحدد ن�صيب كل منهم بن�سبة م�ساحة اجلزء الذي ميلكه
فـي العقار .
املــادة (  18مكـــررا )
يتم تقدمي طلب ت�سجيل �أو جتديد ت�سجيل جمعية املالك لأي عقار خا�ضع لنظام متليك
ال�شقق والطبقات واملحالت امل�شار �إليه �إلى وزارة الإ�سكان  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
�أ  -ن�سخة من نظام �إدارة و�صيانة العقار واخلدمات امل�شرتكة بني املالك .
ب  -حم�ضر اجتماع يفـيد اتفاق املالك على اختيار مدير اجلمعية طبقا لنظام متليك
ال�شقق والطبقات واملحالت امل�شار �إليه .
ومتنح وزارة الإ�سكان مدير جمعية املالك بطاقة ملمار�سة �صالحياته  ،بعد �سداد الر�سوم
املقررة لذلك  ،و�إ�صدار �شهادة ت�سجيل جمعية املالك .
املــادة (  27مكررا )
يتم ت�سجيل جمعيات املالك فـي �سجل خا�ص �أو عرب نظام اخلدمات الإلكرتونية بوزارة
الإ�سكان  ،على �أن يتم الت�أ�شري على ال�صحيفة العقارية فـي �أمانة ال�سجل العقاري بوجود
جمعية مالك للعقار لها ا�سم م�ستقل �أو ا�سم املبنى �أو املجمع والرقم الذي تخ�ص�صه
البلدية املخت�صة .
املــادة (  28مكررا )
ي�صدر وزير الإ�سكان قرارا بالر�سوم املقررة لت�سجيل وجتديد ت�سجيل جمعيات املالك ،
والر�سوم املقررة لإ�صدار وجتديد بطاقة مدير جمعية املالك للعقار .

