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خ ـــــ النُ  سَ  

ـــخ  النسخة  التغي�ي   التار�ـ

والمطور�ن   العقار�ة  المهن  لمزاو�ي   السلوك�ة  القواعد  لمدونة  األو�  النسخة 
ن     العقار�ني

1.0 
1 /3 /2018 

 

النسخة الثان�ة لمدونة القواعد السلوك�ة لمزاو�ي المهن العقار�ة المرخص لهم من  
ات التال�ة: قبل مؤسسة التنظ�م العقاري  والق�ام بالتغي�ي  

من    تغي�ي  -1 المرخصة  العقار�ة  النشاطات  ل�شمل كافة  المدونة  محتوى 
ن   العقار�ني الوسطاء  �شمل  ح�ث كانت  العقاري  التنظ�م  مؤسسة  قبل 

ن فقط.    والمطور�ن العقار�ني
 ع� أفضل   إضافة -2

�
بعض الواجبات العامة الجد�دة للمرخص لهم استنادا

اهة واإلستقالل�ة والموضوع�ة واإلمتثال وتع��ز  ن الممارسات العالم�ة كال�ن
 الق�م البيئ�ة.  
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  عامة نظرة
 المقدمة  

  دیسمبر   3بتاریخ    اوتم تحدیثھ.    2018مارس    1  تاریخ  من  اً بدءقواعد السلوكیة لمؤسسة التنظیم العقاري  المدونة  ب  تم العمل
دلیالً   تعد.  2020 كلیات  وبالمسؤ  المدونة  العقاریة  المھن  لمزاولي  والمطورین وااللتزامات  المبیعات  ووكالء    الوسطاء 

و القرارات المنظمة لھ    بشأن تنظیم القطاع العقاري  2017لسنة  )  27(    قانون رقمال  بموجب  والمثمنین العقاریین  العقاریین
    .لمھنتھم ھمتفانیتثبت مدى إلتزامھم والتي ، والصادرة من قبل مؤسسة التنظیم العقاري

 التعار�ف المستخدمة    

سیاق النص  م یقتِض ل بشأن تنظیم القطاع العقاري ما 2017لسنة ) 27(تشمل المدونة التعاریف التالیة بموجب القانون رقم 
 : خالف ذلك

 . عقاريأو االعتباري الذي یمارس نشاط   الشخص الطبیعي: الطلبمقدم 

لترخیص كما ھو مقرر من التنظیم العقاري للحصــول على ترخیص أو تجدید  مؤســســةالطلب من مقدم الطلب إلى  : الطلب

 .   آلخر قبل المؤسسة من وقتٍ 

 . المتعلقة بالعقارات المبنیة وغیر المبنیة واألراضيالشخص الطبیعي الذي یسعى إلتمام إبرام العقود :  الوسیط العقاري

 . الواردة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة وفقاً ألحكام القانونبرام العقود الوساطة والسعي في إ:  الوساطة العقاریة

التنظیم العقاري بما في مؤـسـسة المھني المـستمر كما ھو محدد من قبل  إلتزامات التطویر:  برنامج التطویر المھني المـستمر

 . التدریببرامج ووالندوات  ذلك الدورات

 . مملكة البحرین حكومةاریة المفعول التي تصدر من قبل بطاقة ھویة وطنیة س: البطاقة الذكیة

ر الرئی:  العقاري المطور ر الفرعيسي والمطّوِ   . المطّوِ

 . حكومة مملكة البحرین: الحكومة

  . مملكة البحرین: المملكة

 . بإصدار قانون تنظیم القطاع العقاري وأي قانون أو قرار تابع لھ 2017لسنة ) 27(القانون رقم :  القانون

ً التنظیم العقاري مؤسسة التخویل الصادر عن  : الترخیص ألحكام  الذي یسمح لمقدم الطلب بممارسة أنشطتھ العقاریة وفقا

 . ھون والقرارات التابعة لالقان

 .  مقدم الطلب الحاصل على الترخیص: المرخص لھ

  عین من قبل المرخص لھ لیراقب مدى التزام المرخص لھھو الشــخص الذي یُ  : و مكافحة غســـل األموال   لتزاماإل مســـئول

 . بقوانین مملكة البحرین وبقانون وقرارات المؤسسة ومدونة القواعد السلوكیة لمزاولي المھن العقاریة

وزارة الصــناعة والتجارة والســیاحة في مملكة البحرین أو أي جھات ذات عالقة أو : وزارة الصــناعة والتجارة والســیاحة

 . صلة تكون لھا صالحیة في أي وقت مستقبالً 
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من قبل المطور،  على الخریطة بناًء على الخرائط المقدمة قصد بھا بیع الوحدات العقاریة المفرزةی:  البیع على الخریطة 

 .  إكتمال بنائھا أو قبل إنشائھا

ھو نوع من أنواع التأمین ضد المسؤولیة، یھدف لحمایة : التأمین ضد المسؤولیة المھنیة / تأمین التعویض المھني 

البة من قبل العمیل مطن تحمل التكالیف الكاملة ضد ال م األشخاص الذین یقدمون إستشارات أو خدمات مھنیة  الشركات أو

فشل األداء المزعوم والخسائر المالیة   التغطیةتشمل  . التعویضات التي یحكم بھا في قضیة مدنیة كھذهعن اإلھمال و

  . البولیصة والسھو الناتج عن تقدیم الخدمات من قبل صاحب  والخطأ

أو  ) المثمنین(أو التثمین العقاري ) الوسطاء(أو الوساطة العقاریة ) المطورین(نشاط التطویر العقاري : النشاط العقاري

أو أي نشاط آخر مطروح من قبل المؤسسة من ) مدیر إتحاد المالك(، أو إدارة إتحاد المالك )مدیر العقار(إدارة العقارات 

 . وقت آلخر

 . الشخص الطبیعي أو األعتباري المرخص لھ بمزاولة نشاط إدارة وتشغیل العقارات : ري المدیر العقا 

 . أي عملیة التقییم وتتضمن تحدید قیمة السوق للعقار المبني وغیر المبني:  التثمین العقاري

السوق للعقار المبني  م بعملیة التقییم وتتضمن تحدید قیمة أي الشخص الطبیعي أو اإلعتباري الذي یقو: المثمن العقاري

 . وغیر المبني

 العقاراتراء ومد العقاریین الوسطاء ووكالء المبیعات والمطورین العقاریین والمثمنین ھم  : مزاولي المھن العقاریة 

 . قبل مؤسسة التنظیم العقاري لھم المرخص ومدراء اتحادات المالك

 . العقاري الذي تم تأسیسھا بموجب أحكام القانون التنظیممؤسسة : المؤسسة

ــخص الطب: مبیـعاتالوكـیل   ابع ل  یعي الموظف أو المتـعاـقد أوالشــ ــیط  الـت لبیع العـقارات المبنـیة وغیر المبنـیة أو عـقاري  وســ

 . األراضي

رالشخص الطبیعي أو االعتباري المرخَّص لھ  : المطور الفرعي تطویر جزء  مزاولة أعمالالرئیسي  الذي یَعھد لھ المطّوِ

 . بموجب االتفاق المشترك بینھماقائم بذاتھ من مشروع تطویر عقاري 

 . الشركة التي توفر الدعم المالي والمھني لتسھیل المعاملة العقاریة / ھو الشخص  : الخدمات دمزو

 .  لھ المرخص مع التعامل في یرغب أوأي شخص طبیعي أو اعتباري یتعامل  :العمیل

 مزاو�ي المهن العقار�ة  تطبيق مدونة القواعد السلوك�ة ع�  

 

بتقدیم الخدمات العقاریة    قومونالذین ی  2017لسنة    27المشمولین بالقانون    مزاولي المھن العقاریة  فئات    یجب على جمیع
سطاء على الوالمدونة  طبق  وت.  و المجلدات التوجیھیة الصادرة من قبل المؤسسة  االلتزام بھذه المدونةفي مملكة البحرین  

أو كشركاتالمطوو العاملین بصفة فردیة  المبیعات  و  رین  تابعین لوكالء  أو  العاملین كأفراد  و    وسطاء عقاریینالعقاریین 
 . اریین ومدراء العقارات ومدراء إتحادات المالك العاملین كأفراد أو شركاتالمثمنین العق
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  العامة الواجبات
خ�ص الصادر من قبل المؤسسة  ام بمزاولة النشاط العقاري وفق ال�ت ف  االل�ت

جمیع المرخص لھم ممارسة أي نشاط خارج حدود ونطاق الرخصة الممنوحة لھم من قبل المؤسسة وذلك   یحظر على
، ومنھا على سبیل المثال ال  بإصدار قانون التنظیم العقاري والقرارات الصادرة تنفیذاً  2017لسنة  27بموجب قانون رقم 

 بإصدار قانون التنظیم العقاري 2017) لسنة 27القانون رقم (  الحصر استثمار أموال الغیر حیث یتعارض ذلك مع
بشأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة  2019) لسنة  3رقم ( ات الصادرة تنظیماً لھ وباألخص القرارالقرارو

فضالً عن تعارضھا مع قوانین   غسل األموال وتمویل االرھاب في أعمال المرخص لھم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري،
 قرارات مصرف البحرین المركزي. و

   العم�ل لمصلحة الت�ف  

 . التصرف بحسن النیة ومراعاة مصلحة العمیل في المعامالت العقاریة المھن العقاریة یجب على مزاولي

اهة  ف    واالستقالل�ة ال�ف
 . یجب على مزاولي المھن العقاریة أن یمارسوا أنشطتھم باستقاللیة تامة، ونزاھة

   والدقة والمهارة جتهاد  اإل  

 . لمصلحة العمیل یجب على مزاولي المھن العقاریة اإلجتھاد والدقة والمھارة عند التصرف

   المصداق�ة   

عامالت التي تتم بین العمیل  التحلي بالمصداقیة في جمیع المعند التصرف لمصلحة العمیل یجب على مزاولي المھن العقاریة 
 . خرىراف األُ واألط

 الموضوع�ة   

في جمیع المعامالت التي تتم بین  وضوعیة یجب على مزاولي المھن العقاریة عند التصرف لمصلحة العمیل التحلي بالم
 . خرىالعمیل واألطراف األُ 

 اإلحالة والتوص�ات 

 : ما یلياإلفصاح كتابیاً عن  معین على العمیل العمل مع مزود خدمات على مزاولي المھن العقاریة الذي یقترحون
 

 . مزاولي المھن العقاریة ومزود الخدمة  أي عالقة أو صلة أو إتفاق مالي أو عمولة أو إنتساب بین •
 . أي تعارض مصالح محتمل، وطبیعة ھذا التعارض المحتمل •

   خصوص�ة / ��ة المعلومات  

 :  عن المعلومات السریة كالتالي التصرف لمصلحة العمیل عدم اإلفصاح  عند یجب على مزاولي المھن العقاریة 
   ذات الطابع السري أ, المعلومات السریة بطبیعتھا.المعلومات  •



 

 
 

Page 7 of 12 
 

  المحدد سریتھا من قبل الشخص المزود للمعلومات. المعلومات  •
 (المتعارف علیھا). المعلومات التي یعلم مزاولي المھن العقاریة بأنھا سریة •

سواًء بشكل    سریتھایجب على مزاولي المھن العقاریة أو المطورین العقاریین عدم اإلفصاح عن المعلومات التي حددت  
 :  مباشر أو غیر مباشر إلى أي شخص آخر، ما عدا في الحاالت التالیة

 . اإلفصاح عن ھذه المعلومات واجب بحكم القانونإذا كان    •
ً لدى العمیل علم تام بھذا اإلإذا كان  •  . فصاح وقد وافق علیھ كتابیا

   العمالء تعل�مات 

 : اليبالتیجب على مزاولي المھن العقاریة  عند التصرف لمصلحة العمیل القیام 

 . ومناسب بعد إستالم التعلیمات كاٍف توفیر الخدمات أو المعلومات خالل وقتٍ   •
 . التصرف بما یتوافق مع التعلیمات المقبولة والمنطقیة من قبل العمیل  •

    الغش أو  اإلحت�ا�ي  السلوك 

یجب على مزاولي المھن العقاریة  عند التصرف لمصلحة العمیل عدم القیام باإلحتیال أو الغش أو أي سلوك قد یؤدي إلى  
 . وفقاً للقوانین الدستوریة في المملكة أحدھما

   مقبول  الغ�ي  السلوك 

فقاً للقوانین الدستوریة في  یجب على مزاولي المھن العقاریة عند التصرف لمصلحة العمیل عدم القیام بسلوك غیر مقبول و
 . المملكة

    والمهن�ة األمانة 

  . في جمیع التعامالت مع العمیلو النزاھة باألمانة والمھنیة  یجب على مزاولي المھن العقاریة  اإللتزام

  اإلمتثال 

میع القرارات ولج  2017لسنة   27قانون رقم و ل لمدونة القواعد السلوكیة یجب على مزاولي المھن العقاریة االمتثال
باإلضافة إلى جمیع القوانین والقرارات ذات الصلة الصادرة من مملكة  المتعلقة بالترخیص الصادر لھم من قبل المؤسسة

 . البحرین. 

   تع��ز الق�م البيئ�ة  

 . القیم البیئیة المحافظة على حث المرخص لھم على تعزیز القیم البیئیة والمحافظة على توفیر بیئة مستدامة تعمل على

  المشاركة 

 . المرخص لھم من قبل مؤسسة التنظیم العقاري عمالء المرخص لھم على تقدیم مقترحات وآلیات لتحسین خدماتالتشجیع 

 تعارض المصالح   

ً یلتزم المرخص لھ عند مزاولة الوساطة العقاریة باإلفصاح إلى العمیل كتاب إذا كانت لھ مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر  یا
 . مباشرة تتعارض مع مقتضیات عملھ أو إذا كان البائع ذو صلة قرابة بھ
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 :  في الحاالت التالیة یعتبر المھني العقاري ذو صلة قرابة للبائعو 
 أنشطة البائع التجاریة  إن كانت لدیھ مصلحة إداریة في أي من شركات أو •
 إذا كان من أقاربھ من الدرجة األولى.  •

 

ف   الموظفني
اف و�دارة     ف  إ�ش  الموظفني

 كالتالي لعقاریة  بممارسة األنشطة العقاریةیقوم مزاولي المھن ا  : 
 . مرخص عقاريط وسیلدى مرخص أو موظف  تابع لوسیط عقاري وكیل المبیعات كفرد عمل  •
 .  كأفراد اریین الذین یعملونالوسطاء والمطورین العقو  وكالء المبیعات •
 . ري الذي یعمل كشركة أو مؤسسةالوسیط أو المطور العقا •
 . المثمنین العقاریین الذین یعملون كأفراد  •
 . مزاولي المھن العقاریة اآلخرین الذین یقومون بتزوید خدمات عقاریة للقطاع •

 
 سواء  التعاقد معھ بأن كل شخص یتم توظیفھ أوضمان الخطوات الالزمة لإتخاذ   یجب على مزاولي المھن العقاریة

 : بالتاليیلتزم أن  بمقابل أو غیر مقابل

 
 قانون وقرارات المؤسسة .   •
 . القواعد السلوكیة لمؤسسة التنظیم العقاري كما ھي مبینة في ھذا المستندمدونة  •
 . قبل المؤسسة من ت التنظیمیة المھنیة كما ھي ملزمةالمتطلباالمعاییر و •
 . معاییر البحرین للتثمین في حالة المثمنین العقاریین •

 

 العقاریة    مزاولي العمل معھم    المھن  أو  أو    الذین یقومون بتوظیف األفراد  أو  سواء بمقابل  على أساس تعاقدي 
 . المبرمة من قبل ھؤالء األفراد إنتساب مسؤولین عن معاییر المعامالت

 

  المطور في السوق للوسیط أو  "كوكیل"العقاري  المطوروكیل المبیعات ملتزم باإلجتھاد للوسیط أو . 

 

 وك  ونیتعاقد  نالذی  ینالعقاری  ینالمطور  أو  اءطالوس مسؤول   ءالمع  الوكالء  عمل    معاییرعن    ینمبیعات  ھؤالء 
 . ملیھعإلشراف وا

 

 علیھم    ،تبا مك  الذین یعملون في   ومدراء اتحاد المالك ومدراء العقارات  والمثمنین المطورین العقاریین  الوسطاء و
 . یتم فیھ القیام بأعمالھموبشكل متكرر الحضور للمكان الذي 
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امات المرخص لهم المذكورة ف ي  بعض إل�ت
�ف

 القرارات الصادرة من قبل المؤسسة  
  یتناسب   بما  المؤسسة  قبل  من  الصادرة  القرارات  مراجعة  العقاري   التنظیم  مؤسسة  قبل  من  لھم  المرخص  جمیع  على  یتوجب

 القرارات    وجمیع  المؤسسة  قانون.  القرارات  ھذه  مواد  في  ماجاء  لكل  اإلمتثال  على  والحرص  وتراخیصھم،  اختصاصاتھم  مع
  الصفحة   على  الموجود  التشریعات   تبویب   تحت  www.rera.gov.bh  المؤسسة  موقع  على  موجودة  لھ  تنفیذاً   الصادرة
 . الرئیسیة

 

اخ�ص المهن�ة     إلزام�ة ال�ت

یكونوا مرخصین من قبل  العقارات أو یعملون في المملكة أن یقومون ببیع یجب على جمیع مزاولي المھن العقاریة الذین
  . التنظیم العقاريمؤسسة 

 
 . ال یمكن بیع أو تسویق عقار بدون رخصة من قبل المؤسسة •
ــة محــددة بشــكل واضــح • ــب والمســتندات المطلوب ــة الطل ــات مــن خــالل نظــامعملی ــدیم الطلب ــتم تق  خــدمات ، وی

 اإللكترونیة. للحكومة الوطنیة البوابة العقاري عبر التنظیم لمؤسسة التراخیص
ً مراجعة و تطبق الرسوم وتتم •  . تجدید الرخص سنویا
 . سیتم عرض سجل لجمیع المرخص لھم من قبل المؤسسة على موقع المؤسسة اإللكتروني  •

ي لمؤسسة التنظ�م العقاري   
 القرار النهائئ

 .  بحق الموافقة على الطلب أو رفضھ تحتفظ المؤسسة

   التح��ض المحظور  

 : التحریض على إخالل ما یليیجب على مزاولي المھن العقاریة عدم التحریض او محاولة 

 اإلنابة للتصرف    •

 . عقد بیع أي عقار أو عمل تجاري  •

 اإلعالن  

 یجب، أن یكون المطور العقاري مرخص من قبل المؤسسة حتى یتمكن من الحصول على رخصة اإلعالن یجب •

،  البیع على الخریطةعالن من المؤسسة للتسویق أو اإلعالن عن مشاریع إ  رخصة العقاري المطور لدى یكون أن

 . المطور الحصول على رخصة إعالن منفصلة لكل مشروع بیع على الخریطة على یجب

بإمكان الوسیط العقاري، باإلتفاق مع المطور العقاري، التقدم للحصول على رخصة إعالن لمشروع البیع على  •

   .الخریطة 

 

http://www.rera.gov.bh/
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 اإلنابة للت�ف   

لحساب العمیل كتابیاً، والتوقیع علیھا باإلجماع من قبل مزاولي المھن العقاریة  بالتصرف   یجب تحدید التعلیمات •
 . ویجب أن تحدد مستندات التعاقد الرسوم والواجبات والشروط بوضوح. والعمیل

لیس بإمكان مزاولي المھن العقاریة الذین الیملكون اإلنابة للتصرف أن یتصرفوا كوكالء أو ممثلین مبیعات أو  •
 . عمیلمثمنین لل

 . یجب أن یوثق أي تغییر یطرأ على اإلنابة كتابیاً، كتعدیل على المستند األصلي من قبل وكیل المبیعات •
 

 األدلة الماد�ة   

ذات الصلة بالمعاملة  و الوثائق  المستنداتیجب على مزاولي المھن العقاریة إتخاذ كافة الجھود للتأكد من جمیع  •
 . شخص مختصكأن یتحقق منھا  ) األدلة المادیة(

األدلــة المادیــة  والتــي قــد تــؤثر علــى شــخص غیــر مــدرك لھــذه  إبــالغ أيیجــب علــى مزاولــي المھــن العقاریــة  •
 . معامالتھ وتعامالتھ بشكل مباشر  

 التحقق من ه��ة العم�ل   

 : الذین یتلقون التعلیمات لعرض العقارات للبیع ما یلي یجب على مزاولي المھن العقاریة 

المشتري بتفاصیل ترخیصھم من قبل مؤسسة التنظیم العقاري أو إذا كان وكیل المبیعات، تفاصیل ورقم  تزوید  •
، حیث یجب استخدام ھذه المعلومات في جمیع  رخصتھ و تفاصیل ورقم رخصة الوسیط العقاري التابع لھ

 . االتصاالت مع العمیل خالل فترة التعاقد
 : البیع، یجب بذل كافة الجھود للتحقق من ما یليبعد استالم التعلیمات وقبل إبرام عقد  •

o  ھویة العمیل أو الشخص الذي یدعي بأنھ ممثل العمیل . 
o مكافحة غسل األموال التحقق من اإللتزام باإلجراءات والقوانین الحالیة بشأن . 

ام مكافحة غسل األموال    ف  إل�ت

ً  یراه من تعیین لھ،  مرخص  كل على یجب •   غسل ومكافحة إلتزام  كمسئول لدیھ العاملین المختصین من مناسبا
  غسل  ومكافحة إلتزام كمسئول نفسھ تعیین لھ  للمرخص  فیمكن فردیة مؤسسة لھ  المرخص  كان حال في األموال؛
 . األموال

یكون مسئول اإللتزام ومكافحة غسل األموال مسؤوالً عن إمتثال المرخص لھ بقانون وقرارات المؤسسة، بما  •
بشأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة  2019) لسنة 3لتزمات التي جاء بھا القرار رقم (فیھا اإل

 غسل األموال وتمویل اإلرھاب في أعمال المرخص لھم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري.  

 التواصل مع العم�ل   

 : عند التصرف للعمیل یجب على مزاولي المھن العقاریة

  . بكافة المعلومات المطلوبة في اقرب وقت ممكنابالغ العمیل  •
في جمیع   )وإذا كان وكیل مبیعات، رقم رخصتھ ورقم رخصة الوسیط العقاري التابع لھ (توفیر رقم الترخیص  •

 . )الت مع العمیلااإلتص
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  یة الصادرةالتواصل خالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا وفقاً للمعاییر المھنیة الموضحة في مدونة القواعد السلوك
 . من المؤسسة

 

 العمولة والم�وفات  

والعمیل، ویحق للمؤسسة إصدار قرار لتحدید الحد   مزاولي المھن العقاریة على التفاوض بین اً تحدد نسبة العمولة بناء
 .  األقصى للعمولة

رصدة إن تم اإلتفاق األإال بإتفاق كتابي وتقدم مزاولي المھن العقاریة إسترداد المصروفات المدفوعة  لیس بإمكان •

 . على ذلك

 . بإبرام العقد أو البیع الیحق لمزاولي المھن العقاریة فرض رسوم أو عمولة إال عند إنتھاء عملھم •

ریقة تسببت بالضرر ألحد المتعاقدین أو الیحق لمزاولي المھن العقاریة الحصول على عمولة إذا تم التصرف بط •

 بمعلومات غیر صحیحة عن العقار في حالة تزویدھم

أن یطلبوا أو یستلموا تعویض عن مصروفات تكبدوھا لإلعالن كلوحات اإلعالن الیحق لمزاولي المھن العقاریة  •

 : أو المنشورات والتسویق إال في الحاالت التالیة

o  وافق العمیل على دفعھا ً    . كتابیا

o طلبھ كتعویض مزاولي المھن العقاریة  حدد العقد الحد األقصى الذي بإمكان . 

o حدد الحد األقصى للتعویض في مستند التعاقد مع العمیل . 

امات المطور العقاري      ف  إل�ت

اإلحتفاظ بسجالت التراخیص الصادرة لمشاریع التطویر العقاري بما تحویھ من اسم المشروع وموقعھ  •
والخدمات المقدمة، والمرافق الملحقة بھ وعدد الوحدات العقاریة وحجمھا، ونسبة البیع بالمشروع، وذلك لمدة  

 سبع سنوات.  
ر العقاري، وإبالغھا بأي سبب قد یؤدي إلى  إبقاء المؤسسة مطلعة على المراحل المنجزة في مشروع التطوی •

 تأخیر موعد إنجازه بالطریقة التي تحددھا المؤسسة  
 تزوید المؤسسة بجدول المبیعات الشھریة في نھایة كل شھر بالشكل الذي تحدده.   •
 تقدیم تقریر شامل للمؤسسة عن المبیعات في نھایة كل سنة مالیة.   •
ء المشروع یتضمن كل تصرفات بیع الوحدات العقاریة، وأسماء تقدیم تقریر شامل للمؤسسة عند انتھا •

المشترین، مع مراعاة تغییر أسماء المشترین إذا تمت أكثر من عملیة بیع في المراحل األولى إلنشاء المشروع 
 حتى تسلیم ھذه الوحدات.  

 عمل�ة بيع المطور    

المحتملین الوقت الكافي التخاذ قرار شراء الوحدات العقاریة اعطاء المشترین  یجب على جمیع مزاولي المھن العقاریة 
التوقعات معلومات المشروع المالیة،  یشمل في مشاریع البیع على الخریطة وتقدیم بیان اإلفصاح عن المشروع على أن

 . المشتري  بشأن الصیانة والنظام األساسي ومعلومات بشأن حقوق والتزامات

مع المشتري المحتمل وذلك لحجز الوحدة العقاریة التي  )  عقد الحجز(إبرام عقد یسمى  مرفي باديء األ یجب على المطور
من قبل المشتري المحتمل، وعلى المشتري مراجعة ھذه المعلومات خالل سبعة أیام تمھیداً إلبرام   تم إختیارھا بشكل محدد
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ل الفترة المتفق علیھا، یحق للمطور بیع  إذا لم یستجب المشتري المحتمل خال. عقد إلزامي مع المطور إلتمام البیع
 . الوحدات العقاریة لمشتري آخر

 مشار�ــــع البيع ع� الخ��طة    –حسابات الضمان  

 . یجب على المطور العقاري إنشاء حساب ضمان منفصل لكل مشروع

 یتم إدارة ھذا الحساب من قبل أمین حساب ضمان مرخص من قبل مصرف البحرین المركزي ومعتمد من قبل .1
 . مؤسسة التنظیم العقاري

یجب أن یتم الدفع ألمین حساب  . ال یمكن للوسطاء العقاریین قبول مدفوعات مباشرة لمشاریع البیع على الخریطة .2
 . الضمان ولیس للوسیط  العقاري

على المطورین العقاریین المرخص لھم إتمام جمیع العملیات العقاریة من خالل حساب الضمان الخاص بكل  .3
 . مشروع، وذلك فیما عدا المشاریع ذات رخصة إعالن البحث المیداني 

الضمان باستثناء المطورین العقاریین الملزمین بإیداع جمیع األموال ، بما في ذلك األموال النقدیة لحساب  .4

یحظر على المرخص لھم إتمام أیھ عملیات نقدیة یتجاوز مبلغھا ألفي دینار بحریني إال   فإنھ ،الخاص بالمشروع

   من خالل النظام المصرفي.

امات   ف    الوس�ط العقاري ووك�ل المب�عات إل�ت

معامالت العقاریة  یجب على جمیع الوسطاء العقاریین ووكالء البیعات العاملین لدیھم اإللتزام بتسلیم سجل ال •
 .  بشكل ربع سنوي للمؤسسة، وضمان احتوائھ على جمیع المعلومات والتفاصیل المطلوبة

امات   ف   المثمن العقاري إل�ت

التقریر الربع سنوي: على كل مثمن عقاري تسلیم تقریر معامالت التثمین العقاري بشكل ربع سنوي للمؤسسة   •
یتضمن تفاصیل جمیع أعمالھ خالل السنة وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده المؤسسة، وبما یكفل الخحفاظ على  

لترخیص السنوي الصادر لھ من قبل  سریة المعلومات الشخصیة للعمیل، ویعتبر ھذا من متطلبات طلب تجدید ا
 المؤسسة.  

حفظ السجالت: یجب على المثمن حفظ السجالت الخاصة بأعمالھ، على أن تحتوي على تفاصیل العقار،  •
وقیمتھ، وطریقة التثمین، والفواتیر المستخدمة، والحسابات، والكشوفات، والبیانات، واألوراق األخرى ذات  

 عن خمس سنوات.   العالقة بالترخیص، لمدة ال تقل

امات   ف    مدير إتحاد المالك إل�ت

 لجمیع الشروط المنصوص علیھا في القرار بما یساعده على أداء واجباتھ بشفافیة.  اإلمتثال •

امات   ف  مدير العقارات  إل�ت

یلتزم المدیر العقاري بأن یقوم بمزاولة نشاط إدارة وتشغیل العقارات طبقاً ألحكام القرار، ومدونة السلوك وأن   •
 یؤدي عملھ بنزاھة وأمانة.  

 تقریراً دوریاً إلى المؤسسة قبل تقدیم تجدید طلب الترخیص السنوي.   تقدیمیجب على المدیر العقاري  •
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