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موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري

 قر�ر رقم )3( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

ب�ساأن تنظيم �مل�ساور�ت مع �جلمهور و�جلهات �ملعنية بالقطاع �لعقاري 

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري: 

بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )2٧( ل�شنة 20١٧، 

وعلى الأخ�س الفقرة )ب( من املادة )4( منه، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

قرر �الآتي: 

مادة )1( 

نطاق �ل�سريان 

ت�شري اأحكام هذا القرار على امل�شاورات التي ُتـعَقـد مع اجلمهور واجلهات املعنية بالقطاع 

ـ�س لهم طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )2٧(  العقاري واملرخَّ

ل�شنة 20١٧. 

مادة )٢( 

عقد �مل�ساور�ت 

القطاع  على  ملمو�س  تاأثري  ذات  تدابري  اأو  قرارات  اأو  لوائح  اأي  اإ�شدار  قبل  املوؤ�ش�شة  على 

ـ�س لهم، اأن تقوم بعْقـد م�شاورات مع اجلمهور واجلهات املعنية بالقطاع العقاري  العقاري واملرخَّ

ـ�س لهم، ل�شتطالع اآرائهم قبل اإ�شدار اأيٍّ من تلك اللوائح والقرارات والتدابري من خالل  واملرخَّ

املوقع الر�شمي للموؤ�ش�شة. 

مادة )3( 

�لن�سر على �ملوقع �الإلكرتوين للموؤ�س�سة 

العقاري  القطاع  على  امللمو�س  التاأثري  ذات  والتدابري  والقرارات  اللوائح  اأحكام  ُتـن�َشـر 

التي تعتزم املوؤ�ش�شة اإ�شدارها على املوقع الإلكرتوين الر�شمي للموؤ�ش�شة يف ق�شم خا�س ي�شمى 

تفا�شيل  على  الطالع  للكافة  تتيح  واحدة  معلومات  نقطة  الق�شم  هذا  ويكون  )امل�شاورات(، 

امل�شاورات وما يتم اإبداوؤه فيها من اآراء.   
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مادة )4( 

�ملدة �لزمنية للم�ساور�ت 

اأحكام  ن�ْشـر  تاريخ  اأيام عمل من  �شبعة  تقل عن  ل  للم�شاورات  زمنية  املوؤ�ش�شة مدة  د  حتدِّ

اللوائح والقرارات والتدابري التي تعتزم اإ�شدارها على املوقع الإلكرتوين الر�شمي لها. 

مادة )5(  

�الطلع على نتائج �مل�ساور�ت 

دة للم�شاورات، بالإعالن عن ملخ�س نتائج امل�شاورات  تقوم املوؤ�ش�شة بعد انتهاء املدة املحدَّ

على املوقع الإلكرتوين الر�شمي لها.  

مادة )6( 

�لنفاذ 

وُيـعمل به من  اأحكام هذا القرار،  التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري تنفيذ  على الرئي�س 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة للموؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري 

       �سلمان بن عبد�هلل بن حمد �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: ٣ ذي القعدة ١44٣هـ

الـمــــوافــــــق: 2 يـــونـيـــــــــــو 2022م


