
التمهيد

تأسيًســا علــى المــادة الثانيــة عشــر مــن نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا وإدارتهــا الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/85 

وتاريــخ 02 /07/ 1441هـــ )“نظــام الملكيــة”( ومــا تضمنتــه مــن وجــوب تأســيس جمعيــة بيــن مــاك الوحــدات العقاريــة المفــرزة فــي 

ــه تــم االتفــاق بيــن مــاك العقــار ذو العنــوان  ــد بلــوغ عــدد مــاك الوحــدات ثاثــة فأكثــر، فإن عقــار مشــترك عن

)“العقــار”( علــى تأســيس جمعيــة مــاك )“جمعيــة المــاك”( وفًقــا للبنــود واألحــكام التاليــة:

الباب األول: جمعية المالك

المادة األولى: اسم جمعية المالك ومقرها

الماليــة  والذمــة  المعنويــة  الشــخصية  تكتســب  تســمى:   العقــار  شــؤون  إلدارة  مــاك  جمعيــة  تؤســس 

المســتقلة بتســجيلها لــدى الهيئــة العامــة للعقــار، وتمثــل كافــة المــاك فيمــا يتعلــق بالتصرفــات الــواردة علــى األجــزاء المشــتركة 

 . مــن العقــار، ويكــون مقرهــا الرئيــس 

المادة الثانية: تسجيل الجمعية 

1.  علــى مــاك الوحــدات العقاريــة المفــرزة فــي العقــار– أو مــن يمثلهــم – التقــدم إلــى الهيئــة العامــة للعقــار بطلــب تســجيل جمعيــة 

المــاك خــال ثاثيــن يوًمــا مــن تاريــخ تأسيســها، وإال جــاز ألي مالــك التقــدم بطلــب التســجيل.  

2.  فــّوض مــاك العقــار الســيد  بإكمــال إجــراءات تســجيل جمعيــة المــاك لــدى الهيئــة العامــة 

للعقــار، وفــي حــال عــدم قيــام المفــّوض المذكــور بالــازم إلتمــام إجــراءات التســجيل خــال خمســة عشــر يوًمــا مــن تاريــخ التفويــض 

– تاريــخ توقيــع هــذا النظــام – جــاز ألي مالــك إتمــام هــذه اإلجــراءات.  

المادة الثالثة: موارد الجمعية 

1.  تتكون موارد جمعية الماك من اآلتي: 

 أ- اشــتراكات المــاك.    ب- التبرعــات والهبــات والوصايــا واألوقــاف.     ج- المبالــغ التــي يتقــرر تحصيلهــا مــن المــاك لمواجهــة التزامــات 

الجمعيــة العامــة.     د- القــروض.     ه- عوائــد اســتثمار األجــزاء القابلــة لاســتثمار. 

2.  لرئيــس الجمعيــة العامــة الصــرف مــن مــوارد جمعيــة المــاك الفائضــة علــى مبلــغ الميزانيــة المعتمــدة وفــق الصاحيــات المقــررة 

لــه مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يكــون الصــرف بتوقيعــه وتوقيــع نائبــه، وأن يفصــح للجمعيــة العامــة عــن كل مبلــغ يتــم صرفــه مــن 

مــوارد جمعيــة المــاك ومــا ُصــرف فيــه، خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ الصــرف. 

النظام األساسي االسترشادي لجمعيات الماّلك

النظام األساسي لجمعية مالك   

المسجلة لدى الهيئة العامة للعقار برقم   



المادة الرابعة: الميزانية السنوية لجمعية المالك

1.  يعــد مديــر العقــار مشــروع ميزانيــة ســنوية لجمعيــة المــاك تغطــي تكاليــف إدارة العقــار وصيانــة أجزائــه المشــتركة ويعرضــه علــى 

الجمعيــة العامــة العتمــاده. 

2.  ُيصرف مبلغ الميزانية المعتمدة ويحول لحساب المدير بتوقيع رئيس الجمعية العامة ونائبه. 

المادة الخامسة: الصرف من الميزانية 

لمديــر العقــار الصــرف مــن الميزانيــة المعتمــدة ألغــراض رعايــة شــؤون العقــار وجمعيــة المــاك فــي حــدود صاحياتــه، علــى أن يفصــح 

للجمعيــة العامــة عــن كل مبلــغ يتــم صرفــه مــن الميزانيــة وفيمــا ُصــرف فيــه خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ الصــرف. 

المادة السادسة: مبالغ اشتراكات المالك 

د قيمتــه بقــرار مــن الجمعيــة العامــة بمــا ال يزيــد  1.  يدفــع كل مالــك مبلــغ اشــتراك ســنوي عــن كل وحــدة عقاريــة مفــرزة يملكهــا، تحــدَّ

علــى نســبة %3 )ثاثــة بالمئــة( مــن القيمــة الســوقية للوحــدة العقاريــة أو قيمــة شــرائها – أيهمــا أعلــى، وذلــك فــي حــال كانــت 

قيمــة الوحــدة العقاريــة تزيــد علــى ثاثمئــة ألــف )300,000( ريــال، أمــا فــي حــال كانــت قيمــة الوحــدة العقاريــة تســاوي أو تقــل 

د قيمــة مبلــغ االشــتراك الســنوي بمــا ال يزيــد علــى نســبة %7 )ســبعة بالمئــة( مــن القيمــة الســوقية أو  عــن المبلــغ المذكــور، فتحــدَّ

الشــرائية – أيهمــا أعلــى – للوحــدة العقاريــة المفــرزة.  

2.  ُتقّرر القيمة السوقية للوحدة العقارية من قبل مدير العقار. 

ــف  ــار وتكالي ــر العق ــف مدي ــآت ومصاري ــادة مكاف ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــي الفق ــا ف ــار إليه ــتراكات المش ــغ االش ــي مبال ــب أن تغط 3.  يج

الصيانــة وفواتيــر الميــاه والكهربــاء الناتجــة عــن األجــزاء المشــتركة مــن العقــار ورواتــب العامليــن فــي العقــار الذيــن ال يتحمــل 

ــا.   ــة لتغطيته ــرى كافي ــوارد أخ ــك م ــن هنال ــم يك ــار، مال ــر العق ــم مدي تكلفته

4.  يصــدر مديــر العقــار قــراره بقيمــة مبالــغ االشــتراكات الواجــب دفعهــا مــن قبــل كل مالــك لوحــدة عقاريــة مفــرزة أو أكثــر، وذلــك بعــد 

تقريــر مبالــغ االشــتراكات مــن قبــل الجمعيــة العامــة وفــق المشــار إليــه فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، ويقــّدم مديــر العقــار قــراره 

فــي هــذا الشــأن إلــى الهيئــة العامــة للعقــار العتمــاده مــن قبلهــا كســنٍد تنفيــذي.  

5.  يكــون دفــع مبالــغ االشــتراكات عــن طريــق تحويــل بنكــي مــن حســاب العضــو إلــى حســاب جمعيــة المــاك البنكــي - ويجــوز االتفــاق 

علــى آليــة دفــع أخــرى بقــرار مــن الجمعيــة العامــة - ويقــوم كل مالــك بتزويــد رئيــس الجمعيــة العامــة بإيصــال تحويــل مبلــغ االشــتراك 

فــور تحويلــه، ومــن ثــم يقــوم رئيــس الجمعيــة العامــة بتقديــم كافــة إيصــاالت دفــع مبالــغ االشــتراكات الــواردة إليــه لمديــر العقــار.  

6.  ال يخــل الحــد األعلــى لمبالــغ االشــتراكات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة بمســؤولية مالكــي الوحــدات عــن دفــع 

المبالــغ الازمــة الســتيفاء المتطلبــات النظاميــة فيمــا يتعلــق بالعقــار – بمــا فــي ذلــك متطلبــات األمــن والســامة ومعاييــر البنــاء 

ــييد.  والتش



المادة السابعة: ضوابط قبول التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف

لجمعية الماك قبول أي تبرعات أو هبات أو وصايا أو أوقاف وفق الضوابط التالية :- 

1.  أال تتعارض مع األنظمة والقوانين ذات العاقة أو هذا النظام؛ أو تكون مشروطة بتحقيق مصلحة خاصة. 

2.  أال تتضمن تقديم مميزات مالية أو عينية للمدير أو أي من تابعيه. 

ــي  ــة الت ــراءات المالي ــد واإلج ــا للقواع ــاف وفًق ــا واألوق ــات والوصاي ــات والهب ــي التبرع ــرف ف ــم التص ــف، يت ــرط الواق ــال بش 3.  دون إخ

ــة.  ــل الجمعي ــم عم تحك

المادة الثامنة: استثمار أموال جمعية المالك واألجزاء المشتركة

1.  يجــوز اســتثمار األجــزاء المشــتركة القابلــة لاســتثمار كمــا يجــوز اســتثمار األمــوال المســجلة فــي حســاب جمعيــة المــاك الفائضــة 

علــى مبلــغ الميزانيــة المعتمــدة، وذلــك بقــرار صــادر مــن الجمعيــة العامــة يحــدد مجــاالت االســتثمار وآليتــه. 

2.  في جميع األحوال، ال يجوز استثمار أموال جمعية الماك في المجاالت التالية: 

 أ- المشتقات المالية. 

 ب- الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية – تداول.  

 ج- أي استثمار يحّمل جمعية الماك مسؤولية أو ضمان ألي التزام أو دين. 

 د- أي أصول غير قابلة للتسييل خال ثاثة أشهر.  

3.  ال يجــوز اقتــراض جمعيــة المــاك ألي مبالــغ أو أصــول تزيــد قيمتهــا اإلجماليــة عمــا يعــادل %10 مــن قيمــة األمــوال الفائضــة عــن 

الميزانيــة المعتمــدة، المســجلة فــي حســاب جمعيــة المــاك. 



الباب الثاني: الجمعية العامة لجمعية المالك

المادة التاسعة: اختصاصات وصالحيات الجمعية العامة لجمعية المالك 

ــة علــى إدارة  يكــون لجمعيــة المــاك جمعيــة عامــة تتكــون مــن جميــع مــاك الوحــدات العقاريــة المفــرزة، وتكــون الســلطة المهيمن

شــؤون الجمعيــة العامــة والعقــار المشــترك وتصريــف أمورهمــا ورســم السياســة العامــة لهمــا واتخــاذ كافــة القــرارات الازمــة 

ــي:  ــا يل ــوص م ــه الخص ــى وج ــا عل ــا، وله ــق أغراضهم لتحقي

1.  االطــاع علــى تقريــر المديــر المتعلــق بــإدارة العقــار وجمعيــة المــاك ومركزهــا المالــي خــال الســنة الماليــة، وتقريــر مراجــع 

واعتمادهمــا.   وجــد،  إن  الحســابات 

2.  مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الماك واعتمادها. 

3.   تعيين المدير ومراجع الحسابات وتحديد أجورهما. 

4.   إبراء ذمة المدير. 

5.  تعديل النظام األساسي. 

المادة العاشرة: سجل المالك 

ــن  ــات – يتضم ــّاك أو المخطط ــر الم ــد تغّي ــه عن ــم تحديث ــار – يت ــاك العق ــة م ــاع كاف ــاح الط ــون مت ــجل يك ــة س ــة العام ــئ الجمعي ُتنش

ــة:  ــات التالي البيان

1.  األسماء والمعلومات الشخصية الخاصة بكافة الماك، بما في ذلك أرقام الهويات الوطنية أو اإلقامات، وأرقام التواصل.  

2.  مخططات الوحدات العقارية واألجزاء المشتركة. 

3.  صورة من رخصة بناء العقار. 



المادةالحادية عشر: عضوية الجمعية العامة ورئاستها

1.  يكــون كل مالــك لوحــدة عقاريــة مفــرزة فــي العقــار عضــًوا فــي الجمعيــة العامــة، وفــي حــال تعــدد مــاك الوحــدة العقاريــة الواحــدة؛ 

فيختــارون مــن بيــن أنفســهم مــن يشــغل عضويــة الجمعيــة العامــة ويمثلهــم فيهــا، وتعــد قــرارات الجمعيــة العامــة ملزمــة لجميــع 

الشــركاء فــي الوحــدة العقاريــة المفــرزة.  

2.  تزول عضوية العضو إذا زالت ملكيته للوحدة العقارية المفرزة. 

3.  تنتخــب الجمعيــة العامــة رئيًســا لهــا مــن بيــن أعضائهــا يتولــى رئاســة اجتماعاتهــا ومتابعــة تنفيــذ قراراتهــا، وتكــون مــدة رئاســته 

)ثــاث( ســنوات قابلــة للتجديــد.  

ــا لــه مــن بيــن المترشــحين مــن أعضــاء الجمعيــة العامــة، وفــي حــال عــدم ترشــح أي مــن األعضــاء لشــغل منصــب  4.  يعيــن الرئيــس نائًب

ــن مــن يختــاره الرئيــس.   نائــب الرئيــس؛ يعيَّ

5.  يدعــو رئيــس الجمعيــة العامــة كافــة األعضــاء إلــى ترشــيح أنفســهم لرئاســة الجمعيــة العامــة قبــل ثاثيــن يوًمــا علــى األقــل مــن 

تاريــخ انتهــاء فتــرة رئاســته، وتتضمــن الدعــوة موعــد االجتمــاع الــذي ســيتم فيــه التصويــت علــى المرشــحين ومكانــه. 

6.  فــي حــال عــدم ترشــح أي مــن األعضــاء أو الرئيــس الحالــي لرئاســة الجمعيــة العامــة للفتــرة التاليــة؛ فتعّيــن الجمعيــة العامــة مــن 

يرشــحه الرئيــس الحالــي. 

المادة الثانية عشر: االجتماع األول للجمعية العامة )االجتماع التأسيسي(:

ــاع  ــد االجتم ــار لعق ــاك العق ــع م ــوة لجمي ــه دع ــار توجي ــة للعق ــة العام ــدى الهيئ ــاك ل ــة الم ــجيل جمعي ــب تس ــّدم طل ــن ق ــى م 1.  عل

األول للجمعيــة العامــة، وذلــك خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ تســجيل جمعيــة المــاك، وفقــًا لألحــكام المنظمــة لعقــد االجتماعــات 

المذكــورة فــي هــذا النظــام، علــى أال تقــل المــدة بيــن تاريــخ الدعــوة وتاريــخ االنعقــاد عــن خمســة أيــام، وال تزيــد عــن 10 أيــام.  

2.  تنظر الجمعية العامة في االجتماع األول وتتخذ القرارات الازمة في المواضيع التالية:

 أ- النظام األساسي. 

 ب- انتخاب رئيس الجمعية العامة من بين أعضائها وإصدار قرار تعيينه. 

 ج- األعمال والنفقات التي اقتضاها إنشاء الجمعية. 

3.  يجــب أن تتضمــن الدعــوة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة طلــب تقديــم األعضــاء الراغبيــن برئاســة الجمعيــة العامــة مــا 

يفيــد ترشــحهم، ويقــوم المرشــحين بتقديــم إفــادة ترشــحهم لمقــّدم الدعــوة خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ الدعوة.  

4.  فــي حــال عــدم قيــام مقــدم طلــب تســجيل جمعيــة المــاك بتوجيــه الدعــوة وفــق الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة؛ فينعقــد االجتمــاع 

األول للجمعيــة العامــة بدعــوة أي شــخص مــن مالكــي العقــار وفًقــا لــذات األحــكام.  



المادة الثالثة عشرة: مسؤوليات رئيس الجمعية العامة ونائبه

1. يكــون رئيــس الجمعيــة العامــة مســؤواًل عــن عقــد اجتماعاتهــا فــي المواعيــد المحــددة، ودعــوة كافــة األعضــاء إليهــا، وترتيبهــا 

ــذه  ــذ ه ــن تنفي ــد م ــا، والتأك ــة به ــع الخاص ــود والمواضي ــام والبن ــداول المه ــداد ج ــا، وإع ــت فيه ــلوب التصوي ــيرها وأس ــم س وتنظي

ــاده.  ــاء انعق ــاع أثن ــع االجتم ــود ومواضي ــة بن ــة كاف ــام ومناقش المه

2. يكــون كًا مــن الرئيــس والنائــب مســؤوالن عــن كافــة المتطلبــات واإلجــراءات الازمــة لجمعيــة المــاك، والتوقيــع علــى كافــة 

المســتندات والوثائــق المتعلقــة بذلــك – بمــا فــي ذلــك فتــح الحســاب البنكــي لجمعيــة المــاك والصــرف منــه وتوقيــع كافــة األوراق 

ــك.  ــة لذل ــق الازم والوثائ

3. فــي حــال تقصيــر الرئيــس أو تقاعســه عــن إتمــام أي مــن مهامهــه ومســؤولياته – كرفــض التوقيــع علــى الوثائــق البنكيــة 

المتعلقــة بالحســاب البنكــي لجمعيــة المــاك علــى ســبيل المثــال؛ فيتــم عقــد اجتمــاع للجمعيــة العامــة بطلــب نائــب الرئيــس أو عــدد 

ــه.   مــن المــاك يمثلــون نصــف إجمالــي عــدد الوحــدات العقاريــة المفــرزة، للتصويــت علــى عــزل الرئيــس وتعييــن أحــد األعضــاء محل

ــة  ــق البنكي ــى الوثائ ــع عل ــض التوقي ــؤولياته – كرف ــه ومس ــن مهام ــام أي م ــن إتم ــه ع ــس أو تقاعس ــب الرئي ــر نائ ــال تقصي ــي ح 4. ف

المتعلقــة بالحســاب البنكــي لجمعيــة المــاك علــى ســبيل المثــال؛ فيتــم عقــد اجتمــاع للجمعيــة العامــة بطلــب الرئيــس، للتصويــت 

علــى عــزل نائــب الرئيــس وتعييــن آخــر محلــه وفــق ذات األحــكام المقــررة فــي هــذا الشــأن. 

5. يرأس نائب الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ويكون مسؤواًل عن كافة مهام الرئيس في حال غيابه.  

6. علــى رئيــس الجمعيــة العامــة تزويــد كافــة األعضــاء بالوثائــق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )3( مــن المــادة التاســعة عشــر فــور 

اســتامها مــن مديــر العقــار.  

المادة الرابعة عشرة: اجتماعات الجمعية العامة ونصابها 

1. تنعقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة فــي مقرهــا الرئيــس، أو باســتخدام وســائل التقنيــة بمــا ال يخــل بحقــوق األعضــاء فــي إبــداء الــرأي 

أو التصويــت أو المداخلــة وفًقــا آلليــة تقنيــة واضحــة وســهلة االســتخدام. 

2. تنعقــد الجمعيــة العامــة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة، وذلــك للنظــر فــي الميزانيــة الســنوية وتقاريــر المديــر عــن أعمــال الســنة - 

وتقريــر مراقــب الحســابات إن وجــد – ويجــب انعقــاد أحــد االجتماعــات خــال الشــهور الثاثــة التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة لجمعيــة 

المــاك. 

3. تنعقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة بدعــوة مــن رئيســها  - أو مــن يفوضــه – أو مديــر العقــار أو المحاســب المالــي - إن وجــد - أو عــدد 

مــن المــاك يمثلــون نصــف إجمالــي عــدد الوحــدات العقاريــة المفــرزة. 

4. تثبــت مــداوالت الجمعيــة العامــة وقراراتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس الجمعيــة العامــة ونائبــه وكافــة األعضــاء الحاضريــن، ويتــم 

تزويــد األعضــاء بنســخة مــن هــذه المحاضــر فــور توقيعهــا -  ســواًء بشــكل ورقــي أو بالطــرق اإللكترونيــة. 



5. يجب أال تقل الفترة ما بين الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة وتاريخ انعقادها عن خمسة أيام.  

6. يجــب أن يرافــق الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة جــدول المهــام والبنــود والمواضيــع الخاصــة بهــا التــي ســوف يتــم مناقشــتها 

أثنــاء االجتمــاع، وال يجــوز للجمعيــة العامــة إغفــال أي منهــا أثنــاء انعقــاد االجتمــاع. 

7. يحق لكل عضو إدراج ما يراه من مواضيع في الجدول المشار إليه في الفقرة )6( أعاه، ويجب على الرئيس االستجابة لذلك. 

ــا بحضــور عــدد مــن األعضــاء تمثــل نســبة ملكيتهــم %75 مــن إجمالــي مســاحة الوحــدات  8. يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة صحيًح

ــبة  ــت نس ــا كان ــا أًي ــاده صحيًح ــون انعق ــي يك ــاع ثان ــوة الجتم ــم الدع ــاب؛ فيت ــذا النص ــال ه ــدم اكتم ــال ع ــي ح ــرزة، وف ــة المف العقاري

الحضــور فيــه. 

المادة الخامسة عشر: حفظ السجالت 

تحتفظ الجمعية العامة بسجل متاح بشكل دائم الطاع أٍي من ماك العقار، يحتوي بحد أدنى على المعلومات التالية: 

1. كافة محاضر اجتماعات الجمعية العامة وقراراتها. 

2. دفاتر حسابات مفصلة توضح المبالغ المستحقة على الماك والغير. 

3. جميع ما يرد لجمعية الماك من تبرعات وهبات، ومعلومات مقدميها. 

المادة السادسة عشرة: قرارات الجمعية العامة 

1. تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بموافقــة عــدد مــن المــاك تمثــل نســبة ملكيتهــم %75 مــن إجمالــي مســاحة الوحــدات العقاريــة 

المفــرزة، وفــي حــال كانــت مســاحة حصــة أحــد المــاك تزيــد علــى النصــف، أنقــص عــدد مــا لــه مــن أصــوات إلــى مــا يســاوي النصــف. 

2. للجمعية العامة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة أعضاء الجمعية العامة متفرقين. 

3. فــي حــال عــدم تمّكــن الجمعيــة العامــة مــن إصــدار قــرار فــي أي شــأن، فيقــوم الرئيــس – أو أي مــن األعضــاء فــي حــال لــم يقــم 

ــازم.   ــاذ ال ــوم باتخ ــك لتق ــار بذل ــة للعق ــة العام ــة الهيئ ــام – بمخاطب ــة أي ــال خمس ــك خ ــس بذل الرئي

4. يشــترط موافقــة مالــك الوحــدة العقاريــة المفــرزة لصحــة قــرار الجمعيــة العامــة بإعــادة فــرز العقــار، فــي حــال ترتــب عليــه تغيــًرا فــي 

مســاحة وحدتــه أو نســبة ملكيتــه المشــاعة. 



الباب الثالث: مدير العقار

المادة السابعة عشرة: قواعد تعيين المدير 

ــوة  ــي( دع ــاع التأسيس ــاع األول )االجتم ــاد االجتم ــخ انعق ــن تاري ــام م ــة أي ــاوز ثاث ــرة ال تتج ــال فت ــة خ ــة العام ــس الجمعي ــه رئي 1.  يوّج

ــي.  ــاع الثان ــد االجتم ــو وموع ــل كل عض ــن قب ــار م ــر للعق ــيح مدي ــب ترش ــة، تتضّمــن طل ــة العام ــي للجمعي ــاع الثان ــد االجتم ــاء لعق لألعض

2.  يجــب أن ال تقــل الفتــرة مــا بيــن الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الثانــي وانعقادهــا عــن خمســة عشــر يوًمــا وأال تزيــد علــى ثاثيــن 

يــوم. 

3.  يقــّدم كًا مــن الرئيــس واألعضــاء مرشــحيهم إلدارة العقــار خــال فتــرة ال تتجــاوز ثاثــة أيــام مــن تاريــخ توجيــه الدعــوة المشــار إليهــا 

فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة.  

4.  يتواصــل الرئيــس مــع كافــة المرشــحين إلدارة العقــار – وفــي حــال زاد عــدد المرشــحين عــن خمســة فللرئيــس االكتفــاء بالتواصــل مــع 

خمســة منهــم – ألخــذ بيــان بنطــاق األعمــال والعــرض الســعري المقــدم مــن قبلهــم نظيــر إدارة العقــار، وذلــك خــال خمســة أيــام مــن 

تاريــخ انتهــاء فتــرة تقديــم المرشــحين المذكــورة فــي الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة. 

5.  يقــدم الرئيــس بيانــات المرشــحين إلدارة العقــار – متضمًنــا نطــاق األعمــال والعــروض الســعرية المقدمــة مــن قبلهم – علــى األعضاء 

أثنــاء انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الثانــي للتصويــت علــى تعييــن مديــر العقــار مــن بينهم.  

6.  تعيــن الجمعيــة العامــة مديــر العقــار مــن بيــن المرشــحين علــى ضــوء البيانــات المقدمــة مــن الرئيــس، وفــي حــال عــدم ترّجــح األصــوات 

الازمــة لتعييــن أحــد المرشــحين، فيتــم تعييــن المرشــح الــذي يختــاره الرئيــس.  

المادة الثامنة عشرة: الشروط الواجب توافرها في المدير

1.  أال يقل عمر المدير – في حال كان شخًصا طبيعًيا – عن واحد وعشرون عامًا. 

2.  أن يتمتع بكامل األهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا. 

3.  أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

4.  أن ال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة. 



المادة التاسعة عشرة: التزامات المدير 

1. يجــب أن يــؤدي المديــر أعمالــه بأمانــة وإخــاص وأن يراعــي مصالــح العقــار، وأال تكــون لــه أي مصلحــة بعمــل أو عقــد يتــم مــع جمعيــة 

المــاك إال بعــد اإلفصــاح عــن هــذه المصلحــة وأخــذ الموافقــة  المســبقة مــن الجمعيــة العامــة. 

2. على المدير أن يحتفظ بسجل يكون متاًحا الطاع الجمعية العامة ورئيسها في أي وقت، يتضمن التالي:

 أ-كافة إيصاالت دفع مبالغ اإلشتراكات وفق المشار إليه في الفقرة )5( من المادة السادسة من هذا النظام.  

 ب-كافة الخطابات والمستندات الخاصة بجمعية الماك الواردة إليه – بما في ذلك الفواتير واإليصاالت واألختام والمصروفات. 

ــة  ــة بخمس ــة العام ــاد الجمعي ــدد النعق ــد المح ــل الموع ــة، وقب ــنة مالي ــة كل س ــن نهاي ــا م ــن يوًم ــة وأربعي ــال خمس ــر خ ــى المدي 3. عل

وأربعيــن يوًمــا علــى األقــل، إعــداد الوثائــق التاليــة وتزويــد كًا مــن الجمعيــة العامــة والهيئــة العامــة للعقــار بهــا، ووضعهــا تحــت 

ــد:  ــابات – إن وج ــع الحس ــرف مراج تص

 أ-القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية. 

 ب-تقريًرا عن نشاط جمعية الماك. 

 ج-تقريًرا عن المركز المالي لجمعية الماك. 

4. يكــون المديــر مســؤوال عــن تعويــض الضــرر الــذي ينشــأ عــن تقصيــره أو مخالفتــه ألحــكام النظــام، وتترتــب المســؤولية علــى جميــع 

المديريــن - فــي حــال تعددهــم - إذا نشــأ ذلــك الضــرر بســبب قــرار صــدر بإجماعهــم.  أمــا القــرارات التــي تصــدر بأغلبيــة اآلراء فــا يســأل 

عنهــا المديــرون المعارضــون متــى أثبتــوا اعتراضهــم صراحــة فــي محضــر االجتمــاع الــذي صــدر فيــه القــرار.  وال يعــد الغيــاب عــن حضــور 

االجتمــاع ســببًا لإلعفــاء مــن المســؤولية إال إذا ثبــت عــدم علــم المديــر الغائــب بالقــرار أو عــدم تمكنــه مــن االعتــراض عليــه بعــد علمــه.  

المادة العشرون: قرارات المدير:

1. دون إخــال بمــا تقضــي بــه األنظمــة ذات الصلــة، تكــون قــرارات المديــر وعقــود التعامــات التــي يبرمهــا فيمــا يتعلــق بالعقــار – وفًقــا 

للصاحيــات المخولــة لــه – بعــد اعتمادهــا مــن الهيئــة ســندًا تنفيذيــًا فــي مواجهــة المــاك وفقــًا للضوابــط التاليــة:

 أ-أال يكون له أو ألحد من أقربائه حتى الدرجة الرابعة أي مصلحة في العقد أو القرار. 

 ب-أن تكون القرارات وعقود التعامات في حدود الصاحيات الممنوحة له. 

2. فــي حــال تعــدد المــدراء تثبــت مداوالتهــم وقراراتهــم فــي محضــر موقــع منهــم جمعيــًا، وتــدون هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص 

يكــون متاًحــا لاطــاع. 



المادة الحادية والعشرون: مهام المدير وصالحياته

1. يقــوم المديــر بتوفيــر المــواد والخدمــات واألعمــال الازمــة للعقــار ومــا يلــزم لصيانتــه، واإلشــراف علــى العامليــن والمقاوليــن 

المتعاقــد معهــم فيمــا يتعلــق بشــؤون العقــار. 

2. يتولى المدير مهمة تحصيل مبالغ االشتراكات السنوية من الماك وغيرها من موارد الجمعية المقررة نظامًا. 

3. للمدير الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الازمة لذلك وفقًا للصاحيات الممنوحة له. 

4. يمثل مدير العقار جمعية الماك أمام الغير.  

5. يجوز للمدير بقرار مكتوب منه أن يفوض بعض صاحياته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة. 

6. يقوم المدير بإدارة المرافق واألجزاء المشتركة بما يحقق المصلحة العامة لكافة الماك. 

7. للمديــر اســتام المبالــغ التــي تــرد إلــى جمعيــة المــاك وإيداعهــا فــي حســاب الجمعيــة وتقديــم إيصــاالت مختومــة بعــد التوقيــع 

عليهــا مــن قبلــه. 

8. للمديــر الدعــوة لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة بشــكل مباشــر فــي حــال طلــب مــن رئيــس الجمعيــة ذلــك ولــم يســتجب األخيــر لطلبــه 

خــال ثاثــة أيــام. 

المادة الثانية والعشرون: أجر المدير

تمنــح جمعيــة المــاك لمديــر العقــار أجــًرا قــدره    ريــال فــي الســنة مقابــل إدارتــه للعقــار، تدفــع لــه وفــق اآلليــة 

المتفــق عليهــا بينــه وبيــن الجمعيــة العامــة. 

المادة الثالثة والعشرون: إجراءات إبراء ذمة المدير 

1. يتــم إبــراء ذمــة المديــر عــن الســنة الماليــة المنقضيــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة الصــادر بموافقــة المــاك ممــن تمثــل نســبة 

ــه،  ــن قبل ــا م ــب تقديمه ــر الواج ــة التقاري ــتام كاف ــد اس ــرزة، وبع ــة المف ــدات العقاري ــاحة الوح ــي مس ــن إجمال ــم 90 % م ملكيته

والتأكــد مــن اســتيفائه اللتزاماتــه العقديــة والنظاميــة. 

2. فــي جميــع األحــوال، ال تبــرأ ذمــة المديــر مــن أي معلومــات يقدمهــا تكــون خاطئــة أو مضللــة، أو مــن تقصيــره المتعمــد أو مخالفتــه 

للنظــام.  



الباب الرابع: أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون: إدارة األجزاء المشتركة واستخداماتها

1. يشــترك كل مالــك فــي تكاليــف صيانــة وإدارة األجــزاء المشــتركة، كًا بقدرنســبة مســاحة الجــزء المفــرز الــذي يملكــه الــى إجمالــي 

مســاحة األجــزاء المفــرزة فــي العقــار. 

2. يشــترك المــاك المســتفيدون حصــرًا مــن بعــض األجــزاء المشــتركة فــي تكاليــف صيانتهــا وإدارتهــا كًا بقــدر نســبة مســاحة الجــزء 

المفــرز الــذي يملكــه إلــى إجمالــي مســاحة األجــزاء المفــرزة المســتفيدة مــن تلــك األجــزاء المشــتركة. 

3. على المالك القيام بالصيانة الازمة لوحدته المفرزة - ولو لم يكن ينتفع بها - لمنع إلحاق ضرر بالعقار. 

4. يكــون إجــراء األعمــال داخــل أي وحــدة عقاريــة مفــرزة حفظــًا لســامة العقــار، أو لتحســين االنتفــاع باألجــزاء المشــتركة أو صيانتهــا – 

إذا دعــت الضــرورة لذلــك – وفــق األحــكام اآلتيــة:

 أ-إشــعار مالــك الوحــدة قبــل البــدء باألعمــال بعشــرة )10( أيــام علــى األقــل، ويجــب أن يتضمــن اإلشــعار نــوع األعمــال والمــدة المحددة 

إلنجازها. 

 ب-أن يتم إعادة الحال في الوحدة إلى ما كان عليه فور انتهاء األعمال، وخال المدة المحددة في اإلشعار. 

ــدر  ــال، إال بالق ــك األعم ــذ تل ــن تنفي ــئة ع ــة ناش ــف إضافي ــدة أي تكالي ــك الوح ــل مال ــدة، ال يتحم ــك الوح ــات مال ــال بالتزام  ج-دون اإلخ

الــذي يكــون فيــه مســؤواًل عــن الضــرر الــذي لحــق بالعقــار. 

ض مالــك الوحــدة أو شــاغلها – إذا تطلــب األمــر – عــن الضــرر الواقــع عليــه   د-مــع مراعــاة حكــم الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة، يعــوَّ

بســببب إخائــه الوحــدة وقــت تنفيــذ األعمــال، بمــا يعــادل أجــرة المثــل لتلــك الوحــدة، ويشــمل التعويــض أي تكاليــف إضافيــة 

ــل.  ــكان بدي ــي م ــة ف ــاغلها لإلقام ــدة أو ش ــك الوح ــا مال تحمله

5. فــي حــال وجــود عــدادات مشــتركة ألي مــن الخدمــات العامــة بيــن وحــدات عقاريــة مفــرزة أو أجــزاء مشــتركة؛ يلتــزم كل مالــك بســداد 

القيمــة التــي تحددهــا الجمعيــة العامــة.  

المادة: الخامسة والعشرون: مراجعة الحسابات

1. يجــب علــى جمعيــة المــاك تعييــن مراجــع حســابات مرخــص لــه بالعمــل فــي المملكــة بقــرار تعييــن يتضمــن مكافآتــه ومــدة عملــه، 

وذلــك فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

 أ-إذا كان العقار يتضمن مائة وحدة عقارية مفرزة فأكثر. 

 ب-إذا كان حجم الموجودات المالية لجمعية الماك  يتجاوز مبلغ المليون ريال. 

2. ال يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات وعضوية الجمعية العامة أو أي عمل آخر متصل بالعقار. 

ــا لــه حتــى الدرجــة  3. ال يجــوز أن يكــون مراجــع الحســابات شــريكًا ألحــد أعضــاء الجمعيــة العامــة فــي أي مشــروع أو عامــًا لديــه أو قريًب

الرابعــة. 



المادة السادسة والعشرون: صالحيات مراجع الحسابات

1. لمراجــع الحســابات – فــي أي وقــت – االطــاع علــى كافــة الدفاتــر والســجات الخاصــة بجمعيــة المــاك وغيــر ذلــك مــن الوثائــق 

الازمــة، ولــه طلــب البيانــات واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا مــن الجمعيــة العامــة أو المديــر، وفــي حــال واجــه مراجــع 

ــر يقدمــه للجمعيــة العامــة.   ــات فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقري الحســابات أي صعوب

ــن  ــدة م ــبية المعتم ــر المحاس ــًا للمعايي ــاك، وفق ــة الم ــن جمعي ــنوًيا ع ــًرا س ــة تقري ــة العام ــى الجمعي ــابات عل ــع الحس ــرض مراج 2. يع

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، يضّمــن فيــه مــا تبيــن لــه مــن مخالفــات ألحــكام نظــام الملكيــة أو الئحتــه التنفيذيــة أو 

ــدت.   ــي – إن وج ــام األساس النظ

3. يعــد قــرار الجمعيــة العامــة باعتمــاد تقاريــر المديــر والقوائــم الماليــة المقدمــة منــه، باطــًا فــي حــال لــم يتــم االطــاع المســبق علــى 

التقريــر ذو العاقــة الصــادر مــن مراجــع الحســابات – إن وجــد. 

المادة السابعة والعشرون: السنة المالية للجمعية 

1. تبدأ السنة المالية لجمعية الماك من أول شهر    وتنتهي في نهاية شهر    من كل سنة ميادية.  

2. تبــدأ الســنة الماليــة األولــى مــن تاريــخ تســجيل جمعيــة المــاك وتنتهــي فــي نهايــة شــهر   مــن ســنة   

ميــادي. 

المادة الثامنة والعشرون: التوقيع على العقود وااللتزامات المالية

1. للمديــر إبــرام العقــود الازمــة لتوفيــر الخدمــات األساســية للعقــار – كخدمــات الميــاه والكهربــاء والصيانــة العامــة والنظافة – بشــكل 

مباشر. 

2. فيمــا عــدا العقــود المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، علــى المديــر أن يأخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة قبــل التوقيــع 

علــى أي عقــد يقــرر التزاًمــا علــى جمعيــة المــاك. 

ــرام العقــود الضروريــة التــي تكــون فــي ســياق أعمالــه المعتــادة دون  3. اســتثناًء مــن حكــم الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، للمديــر إب

ــى أن  ــاك، عل ــة الم ــار أو جمعي ــى العق ــرًرا عل ــوري ض ــع الف ــدم التوقي ــي ع ــال كان ف ــي ح ــبقة، ف ــة المس ــة العام ــة الجمعي موافق

ــع.   ــخ التوقي ــن تاري ــن م ــال يومي ــرم خ ــد المب ــن العق ــورة م ــا بص ــك ويزوده ــة بذل ــة العام ــعر الجمعي يش

المادة التاسعة والعشرون: إدراج السجالت في المنصة اإللكترونية 

يجــب علــى الجمعيــة العامــة إدراج كافــة الوثائــق والتقاريــر والســجات المتعلقــة بالعقــار فــي الصفحــة الخاصــة بجمعيــة مــاك العقــار، 

عبــر المنصــة اإللكترونيــة المخصصــة لذلــك مــن قبــل الهيئــة العامــة للعقــار.  



المادة الثالثون: السلوك العام في العقار 

1. يلتزم جميع ماك العقار والمستخدمين ألي من مرافقه وأجزائه باآلداب العامة واألنظمة المرعية وحسن الجوار. 

2. ال يحــق للمالــك التخلــي عــن التزاماتــه تجــاه العقــار أو جمعيــة المــاك – ســواًء فيمــا يخــص الوحــدة العقاريــة التــي يملكهــا أو األجــزاء 

المشــتركة - تحــت أي مســوغ ولــو أبــدى رغبتــه بعــدم االنتفــاع باألجــزاء المشــتركة. 

3. علــى المــاك التأكــد مــن حســن اســتخدام األجــزاء المشــتركة مــن قبلهــم ومــن يســتضيفون، وأن يحرصــوا علــى حفــظ حقــوق باقــي 

المــاك وأولويتهــم فــي اســتخدام مواقــف الســيارات.  

4. على الماك عدم إحداث ضجيج مزعج في العقار وتحري الوقار والحشمة.  

5. علــى المــاك عــدم تــرك بــاب المصعــد مفتوًحــا بعــد اســتخدامه، أو تعليقــه لحيــن االنتهــاء مــن محادثــة أو عمــل معيــن، كمــا يجــب 

علــى كل مالــك تنظيــف المصعــد بعــد الفــراغ مــن اســتخدامه بطريقــة تركــت فيــه آثــاًرا أو مخلفــات. 

6. ال يجــوز تــرك طعــام للحيوانــات فــي األجــزاء المشــتركة داخــل العقــار، كمــا ال يجــوز تجهيــز أي مــا يــؤدي إلــى قطونهــم أو بقائهــم 

فــي هــذه األجــزاء المشــتركة.  

ــاك  ــى الم ــة عل ــكام المنطبق ــة األح ــق – لكاف ــبما ينطب ــرزة – حس ــم المف ــاغلين لوحداته ــتيفاء الش ــن اس ــد م ــاك التأك ــى الم 7. عل

ــادة.   ــذه الم ــي ه ــواردة ف ال

المادة الحادية والثالثون: مسؤولية المالك عن االلتزامات المتعلقة بوحدته

ــات  ــا أمــام جمعيــة المــاك والغيــر بجميــع الحقــوق والواجب فــي حــال تأجيــر الوحــدة العقاريــة المفــرزة مــن العقــار، يظــل المالــك ملزًم

ــتركة.   ــزاء المش ــرزة وباألج ــة المف ــدة العقاري ــة بالوح المتعلق

المادة الثانية والثاثون: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

تطبــق أحــكام نظــام الملكيــة والئحتــه التنفيذيــة علــى أي مالــم يــرد بــه نــص خــاص، ويســود نظــام الملكيــة المذكــور كل مــا يتعــارض 

معــه مــن أحــكام.  

المادة الثالثة والثالثون: إجراءات انقضاء جمعية المالك وتصفيتها 

1. تنقضي جمعية الماك في الحاالت التالية: 

 أ-إذا زال العقار أو هلك. 

 ب-إذا آلت ملكية الوحدات العقارية المفرزة إلى مالك واحد أو مالكين. 

 ج-إذا ُنزعت ملكية العقار للمصلحة العامة. 



 د-في حال انقضاء مدة إيجار العقار مع المالك - في حال كانت الجمعية مؤسسة من قبل المستأجرين باالتفاق مع المالك. 

2. تتولى الجمعية العامة تصفية جمعية الماك، وتحتفظ بشخصيتها االعتبارية بالقدر الازم للتصفية. 

3. يجب إتمام التصفية خال ستين يومًا من تاريخ االنقضاء. 

4. تنتهي سلطات مدير العقار عند البدء بإجراءات التصفية، مالم تقرر الجمعية العامة خاف ذلك. 

5. يجــوز أن يقــوم بالتصفيــة مصــف واحــد أو أكثــر - مــن المــاك أو مــن غيرهــم - بقــرار مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يشــمل ذلــك القــرار 

ســلطات المصفــي وأتعابــه - إن وجــدت - والمــدة المحــددة لــه بمــا ال يتجــاوز المــدة المحــددة فــي الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة.  

6. يكون المصفي مسؤواًل عن الضرر الذي يلحق الماك أو جمعية الماك بسبب خطئه أو تجاوزه لحدود صاحياته. 

7. يجــب علــى الجمعيــة العامــة ومديــر العقــار - ومراجــع الحســابات إن وجــد - تقديــم القوائــم الماليــة لجمعيــة المــاك ومركزهــا 

المالــي وجميــع المســتندات ذات العاقــة للمصفــي خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تعيينــه. 

8. علــى المصفــي أن يســّدد جميــع ديــون جمعيــة المــاك مــن واقــع الميزانيــة، وفــي حــال عــدم كفايتهــا فيتــم تقســيم الموجــودات 

بيــن الدائنيــن قســمة غرمــاء وفــق األســس النظاميــة، أمــا فــي حــال وجــود فائــض؛ فيتــم إرجاعــه للمــاك كًا بحســب نســبة حصتــه مــن 

العقار. 

9. يمثل المصفي جمعية الماك أمام كافة الجهات. 

ــال  ــاء أعم ــخ انته ــن تاري ــا م ــن يوًم ــال ثاثي ــه خ ــام ب ــا ق ــًا عم ــًرا مفص ــاك تقري ــة والم ــة العام ــدم للجمعي ــي أن يق ــى المصف 10. عل

التصفيــة، علــى أن يشــمل بياًنــا بكافــة التصرفــات والمصروفــات المدفوعــة مدعوًمــا بالمســتندات. 

المادة الرابعة والثالثون: األوراق الرسمية 

يجب ذكر اسم جمعية الماك ورقم تسجيلها على جميع محرراتها ومطبوعاتها وسجاتها. 

المادة الخامسة والثالثون: حق االطالع على السجالت

لــكل مالــك فــي العقــار االطــاع - فــي أي وقــت - علــى كل مــا يتعلــق بجميعــة المــاك مــن دفاتــر وســجات ورصيــد – بنفســه أو  مــن 

خــال مــن يفوضــه بذلــك. 

المادة السادسة والثالثون: اللغة المعتمدة

ــة،  ــة العربي ــة باللغ ــة العام ــا الجمعي ــي توجهه ــر الت ــات والتقاري ــات والبيان ــعارات والمكاتب ــات واإلش ــن والمراس ــع العناوي ــون جمي تك

ويجــوز اختيــار لغــة أخــرى باإلضافــة إلــى اللغــة العربيــة، وترســل أو تســلم بحســب مــا ُاتفــق عليــه.   



المادة السابعة والثالثون: تعديل النظام األساسي 

ــس  ــى رئي ــب إل ــه طل ــرزة توجي ــة المف ــدات العقاري ــاحة الوح ــي مس ــن إجمال ــم 25 % م ــبة ملكيته ــل نس ــن تمث ــاء الذي ــق لألعض 1. يح

الجمعيــة العامــة إلدراج مقتــرح تعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد هــذا النظــام األساســي فــي جــدول بنــود المواضيــع التــي ســيتم 

مناقشــتها فــي االجتمــاع القــادم، للتصويــت عليــه مــن قبــل األعضــاء، ويجــب علــى رئيــس الجمعيــة العامــة إدراج هــذا الموضــوع فــي 

جــدول بنــود االجتمــاع القــادم وطرحــه لتصويــت األعضــاء عليــه.  

2. يقــوم مقتــرِح التعديــل – أو أحــد مقترحــي التعديــل فــي حــال التعــدد – باســتعراض النصــوص المقتــرح التعديــل إليهــا أثنــاء االجتمــاع، 

لتصويــت األعضــاء عليهــا والتقريــر حيــال األمــر.  

3. فــي حــال موافقــة الجمعيــة العامــة علــى التعديــات المقترحــة – أو جــزء منهــا، يــدّون فــي محضــر االجتمــاع المــواد الموافــق علــى 

تعديلهــا، مــع تدويــن نصوصهــا فــي المحضــر قبــل التعديــل وبعــده.  

المادة الثامنة والثالثون: تاريخ التوقيع

تم توقيع هذا النظام في تاريخ   الموافق  

المادة التاسعة والثالثون: مستند النظام األساسي 

يتــم إيــداع نســخة مــن مســتند هــذا النظــام فــي مــكان ظاهــر داخــل العقــار، كمــا يتــم إدراجــه فــي المنصــة اإللكترونيــة المشــار إليهــا 

فــي المــادة التاســعة والعشــرون مــن هــذا النظــام. 

المادة األربعون: التحكيم

أي منازعــة أو خــاف أو مطالبــة تنشــأ عــن هــذا النظــام أو تتعلــق بــه، فيتــم تســويتها عــن طريــق التحكيــم بــإدارة المركــز الســعودي 

للتحكيــم العقــاري وفــق قواعــد التحكيــم الخاصــة بــه. 

والله ولي التوفيق. 


