
 

 

 2022قرار رقم )( لسنة  

 2018( لسنة  2بتعديل القرار رقم ) 

 بشأن تراخيص مشاريع التطوير العقاري

 

 : رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري 

 ، 2017( لسنة  27طالع على قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم ) بعد اإل

 مؤسسة التنظيم العقاري، بتنظيم  2017( لسنة  69وعلى المرسوم رقم )

 ، بشأن تراخيص مشاريع التطوير العقاري  2018( لسنة  2وعلى القرار رقم ) 

 وبعد التنسيق مع مصرف البحرين المركزي،

 وبعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، 

 وبناًء على عْرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري،
 

 قرر اآلتي: 

 األولىالمادة 

بشأن تراخيص   2018( لسنة 2إلى القرار رقم )   تضاف مادة جديدة برقم )( بشـأن التمويل من المشترين

 : نصها اآلتي   ،مشاريع التطوير العقاري

 
 مادة)( 

  التمويل من المشترين 
 

العقارية في  بشكل كلي على األموال والمبالغ المتحصلة من مشتري الوحدات   اإلعتماد  يحظر على المطور  -أ

  .مشاريع البيع على الخريطة لتمويل المشروع
 

اإل   -ب  للمطور  بنسبة عتماد على  يجوز  المشروع  المشترين إلنشاء  المتحصلة من  القيمة    % 70 المبالغ  من 

للمشروع    اإلنشائية من القيمة     %30نسبة  بـ   يكون للمطور المطالبةعلى أن    ،للمشروع كحد أقصى  اإلنشائية 

 تسليم الوحدة العقارية. عند  

 

 المادة الثانية 
 

بشأن تراخيص مشاريع التطوير العقاري،   2018( لسنة 2)  ( من القرار رقم 38يُستبدل بنص المادة رقم )

 النص اآلتي: 
 

 



 

 

 

 

 ( 38مادة)

 خطة الدفع 

ونسبة إنجاز  يحدد عقد البيع إجمالي سعر الوحدة العقارية، والمدفوعات المرحلية المرتبطة بتقدم العمل 

 المشروع بشرط أال تتجاوز المدفوعات المرحلية جدول الدفع اآلتي: 

 

 نسبة سداد الدفعات  نسبة اإلنجاز  مراحل تقدم العمل 

مستوى االنشاء صفر عند وقت إبرام   1
 العقد الملزم

 % 10دفعة مبدئية  

 % 20 % 20إتمام  2

 % 30 % 30إتمام  3

 % 40 % 40إتمام  4

 % 50 % 50إتمام  5

 % 60 % 60إتمام  6

 % 70 % 70إتمام  7

 % 70 % 80إتمام  8

 % 70 % 90إتمام  9

 % 100 التسليم  10
 

 

 الثالثةالمادة 

 على الرئيس التنفيذي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري

 عبدهللا بن حمد آل خليفة سلمان بن 

 هـ 1439جمادي اآلخرة   13صدر بتاريخ:  

 م 2018مارس   1الموافق:  
 


