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قانون رقم ( )27ل�سنة 2017
ب�إ�صدار قانون تنظيم القطاع العقاري
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1971ب�ش�أن التوثيق،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1972ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1973ب�ش�أن تنظيم الإعالنات،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1976بتنظيم مهنة ال َّداللة في العقارات،
وعلى قانون تنظيم المباني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراني ،المع َّدل بالقانون
رقم ( )6ل�سنة ،2005
وعلى المر�سوم بقانون رق��م ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا���ض��ي المع َّدة للتعمير
والتطوير ،المع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة ،2005
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )40ل�سنة  1999ب�ش�أن ت َملُّك مواطني دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأرا�ضي في دولة البحرين،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  2001ب�ش�أن ت َملُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية
والأرا�ضي،
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى قانون البلديات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى قانون الإج���راءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
االقت�صادية والمالية واال�ستثمارية ،المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )64ل�سنة ،2014
وعلى قانون الت�سجيل العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )13ل�سنة ،2013

العدد – 3325 :الخميس  3أغسطس 2017

وعلى القانون رقم ( )28ل�سنة  2014في �ش�أن التطوير العقاري،
وعلى القانون رقم ( )51ل�سنة  2014في �ش�أن تنظيم مزاولة المهن الهند�سية،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنه  2015ب�ش�أن تح�صيل ُكلفة �إن�شاء وتطوير البنية
التحتية في مناطق التعمير،
ن�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون ال َآتي ُّ

املادة الأولى

ُيعمل في �ش�أن تنظيم القطاع العقاري ب�أحكام القانون المرافق.

املادة الثانية

ُ -1يلغى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1976بتنظيم مهنة الدَّاللة في العقارات.
ُ -2تلغ���ى �أح���كام ِم ْلكية الطبقات وال�شق���ق المن�صو�ص عليها في المواد م���ن ( )814حتى ( )843من
القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة .2001
ُ -3يلغى القانون رقم ( )28ل�سنة  2014في �ش�أن التطوير العقاري.
-4كما ُيلغى كل ن�ص يخالف �أحكام القانون المرافق.

املادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من �أول ال�شهر التالي ل ُم ِ�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية ،على �أنْ ُيعمل
ب�أحكام مواد الباب الأول من هذا القانون من �أول ال�شهر التالي لتاريخ ن�شره.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتـاريـ ــخ 4 :ذي القعدة 1438هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 27 :يـوليـو 2017م
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قانون تنظيم القطاع العقاري
باب متهيدي
تعاريف ونطاق تطبيق القانون
مادة ()1
تعاريف

المعاني المبين َة قرينَ ُك ٍّل
في تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية
َ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما لم ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزيــر :الوزير الذي ي�صدر بت�سميته قرار من رئي�س مجل�س الوزراء.
الم�ؤ�س�سة :م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري المن�ش�أة تنفيذ ًا لأحكام المادة ( )3من هذا القانون.
مجل�س الإدارة �أو المجل�س :مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة.
رئي�س المجل�س :رئي�س مجل�س الإدارة.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
الجهاز :جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري.
ال�سجل العقاري :ال�سجل المن�ش�أ بموجب �أحكام قانون الت�سجيل العقاري ال�صادر بالقانون رقم
( )13ل�سنة .2013
التطوي ��ر العقاري :م�شاريع البيع عل���ى الخريطة ،و�أعمال م�شاريع تطوير العقارات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء وين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية.
المط ِّور :المط ِّور الرئي�سي �أو المط ِّور الفرعي.
المط� � ِّور الرئي�س ��ي :ال�شخ����ص الطبيع���ي �أو االعتب���اري َّ
المرخ�ص ل���ه بمزاولة �أعم���ال التطوير
العق���اري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة ،والذي َيعهد �إلى مط ِّور فرعي �أو �أكثر تطوير
جزء �أو �أكثر قائم بذاته من م�شروع تطوير عقاري.
المط ِّور الفرعي :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري َّ
المرخ�ص له بمزاولة �أعمال التطوير العقاري
ال���ذي َيعهد له المط ِّور الرئي�سي بموجب اتفاق بينهما تطوير جزء قائم بذاته من م�شروع تطوير
عقاري.
البي ��ع عل ��ى الخريطة :بي���ع ال ِو ْحدات العقارية المف��� َرزة على الخريطة قب���ل �إن�شائها �أو اكتمال
بنائها.
ح�س ��اب ال�ضمان ( :)escrow accountح�س���اب م�صرفي با�سم م�شروع التطوير العقاري لإيداع
المبالغ من المط ِّور والمودعين ،ويخ�ص�ص لبناء وتنفيذ م�شروع التطوير.
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�أمي ��ن ح�ساب ال�ضمان� :أحد البنوك َّ
المرخ����ص لها من ِق َبل م�صرف البحرين المركزي ويتولى
�إدارة ح�ساب ال�ضمان.
الم ْودعون� :أ�صحاب الح�ص�ص النقدية مثل المط ِّور ،المم ِّول ،الم�شتري والم�صرف �أو الم�ؤ�س�سة
المالية الدائنة لم�شروع التطوير العقاري.
الو�ساط ��ة العقاري ��ة :الو�ساط���ة وال�سعي في �إبرام العق���ود الواردة على العق���ارات المبنية وغير
المبنية ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
التثمي ��ن العق ��اري :عملية تقييم وتحديد القيمة ال�سوقية للعق���ارات المبنية وغير المبنيةِ ،و ْفق ًا
لأحكام هذا القانون.
العق ��ار الم�شت ��رك :كام���ل المبن���ى �أو � ُّأي جزء منه �أو الأر����ض �أو كالهما ،والتي يت���م تق�سيم � ٍّأي
منه���ا �إلى وحدات مخ�ص�صة للتمليك �أو االنتفاع الم�ستقل .ويتم تحديد جزء من ذلك المبنى �أو
الأر�ض ك�أجزاء م�شتركة.
الوح ��دة العقاري ��ة �أو الوح ��دة :الجزء المف َرز من العقار الم�شت���رك ،وي�شمل � َّأي جزء مف َرز على
الخريط���ة �أو �أي���ة �شق���ة �أو طاب���ق �أو جزء م���ن �أر�ض �أو بيت (في�ل�ا) مت�صل ببيت �آخ���ر �أو ب�شكل
م�ستقل ،تقع �ضمن عقار م�شترك.
الأجزاء الم�شت َركة :الأجزاء الم�شت َركة من العقار الم�شت َرك والمخ�ص�صة لال�ستخدام الم�شت َرك
لجميع مالكي و�شاغلي الوحدات العقارية في َّ
مخطط موقع العقار.
َّ
َّ
الم�سجل في ال�سجل العقاري والذي يب ِّين الوحدات و�أجزاءها
المخطط
مخط ��ط موقع العقار:
َّ
الم�شت َركة.
النظام الرئي�سي :ال�شروط والأحكام التي ِّ
تنظم تطوير و�إدارة العقار الم�شت َرك.
اتحاد ال ُم َّ
الك :االتحاد الذي ي� َّؤ�س�س من ِق َبل ُم َّالك الوحدات العقارية الواقعة في عقار م�شت َرك
ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون ،ويهدف ل�ضمان ُح ْ�سن االنتفاع بالعقار الم�شت َرك والوحدات العقارية،
وا�ستخدام و�صيانة الأجزاء الم�شت َركة من ِق َبل ال ُم َّالك ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
اتحاد ال ُم َّ
الك الرئي�سي :االتحاد الذي ي� َّؤ�س�س من مجموعة اتحادات ُم َّالك في م�شروع التطوير
العقاري ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
اتح ��اد ال ُم�ل َّ�اك المرك ��زي :االتح���اد الذي ي� َّؤ�س�س م���ن مجموعة اتحادات رئي�سي���ة في م�شروع
التطوير العقاري ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
النظ ��ام الأ�سا�س ��ي التح ��اد ال ُم�ل َّ�اك :القواعد والأح���كام ِّ
المنظمة التحاد ال ُم َّ
�ل�اك والتي ت�صدر
طبق ًا لأحكام هذا القانون.
ال�شاغل :م�ست�أجر الوحدة العقارية �أو المقيم �أو العامل فيها من غير المالك �أو �أ�صحاب الحقوق
العقارية.
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خدمات ال َمرافق :ت�شمل خدمات المياه  ،والغاز ،والكهرباء ،وتكييف الهواء ،والهاتف ،وكابالت
الكمبيوتر ،والتلفاز ،والإنترنت ،وال�صرف ال�صحي ،وت�صريف مياه الأمطار ،و�إزالة �أو التخل�ص
م���ن النفاي���ات �أو المخ َّلفات ،وت�سليم البري���د �أو الطرود �أو الب�ضائع ،و� ُّأي نظ���ام �أو خدمة �أخرى
مخ�ص�صة لتح�سين ال َمرافق في الوحدات والأجزاء الم�شتركة.
َّ
���اري يخ ِّول �صاحب الحق ف���ي ا�ستعمال العقار �أو
عيني عق ٌّ
ح ��ق االنتف ��اع ال ��وارد عل ��ى عقار :ح ٌّق ٌّ
الوحدة العقارية وا�ستغالله ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
ح ��ق ال ُم َ�س َ
عقاري يخ��� ِّول �صاح َبه الحق في �إقامة من�ش����آت �أو �أبنية على �أر�ض
عيني
ٌّ
اط َح ��ة :ح ٌّق ٌّ
الغير لمدة مح َّددة.
عقاري ال تقل مدته عن ع�شر �سنوات وال تزيد على ت�سع وت�سعين
عيني
ٌّ
الإيجار طويل الأمد :ح ٌّق ٌّ
�سنة ،مالم يتم االتفاق على تجديده.
ال َّرهْ ن الت�أميني :عقد به يك�سب الدائن حق ًا عيني ًا على عقار قائم فع ًال �أو حكم ًا يكون له بموجبه
�أن يتق���دم على الدائنين العاديي���ن والدائنين التال ْين له في المرتبة ف���ي ا�ستيفاء حقه من ذلك
العقار في � ِّأي يد يكون.
ال َّراهن :مالك العقار �أو �صاحب الحق العيني �أو م�شتري الوحدة العقارية من م�شاريع البيع على
الخريطة والم�سجل في �سجل قيد م�شاريع التطوير العقاري.
المرتهِن :الدائن الذي يك�سب حق ًا عيني ًا على عقار قائم فع ًال �أو حكم ًا ل�ضمان الوفاء َبدينه.

مادة ()2
نطاق تطبيق القانون

ت�سري �أحكام هذا القانون على العقارات الم�شت َركة والتطوير العقاري وجميع �أن�شطة القطاع
العقاري.

الباب الأول
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
الف�صل الأول
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة ومهامها و�صالحياتها و�شئونها املالية
مادة ()3
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة

ُتن�ش�أ م�ؤ�س�سة ت�سمى (م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري) تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية وتلحق
بالجهاز .وي�صدر مر�سوم بتنظيم الم�ؤ�س�سة وت�شكيل مجل�س �إدارتها وتحديد اخت�صا�صاته ،و�أداة
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تعيين الرئي�س التنفيذي وتحديد اخت�صا�صاته ،وكافة الم�سائل المتعلقة بالم�ؤ�س�سة ،على �أنْ
َّ
والمرخ�ص لهم بموجب القانون.
يكون من �ضمن مجل�س الإدارة ممثلون عن القطاع العقاري

مادة ()4
مهام امل�ؤ�س�سة و�صالحياتها

�أ -تتول���ى الم�ؤ�س�سة مبا�شرة كافة المهام وال�صالحيات الالزمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة،
ولها في �سبيل ذلك القيام بوجه خا�ص بما يلي:
 - 1و�ض���ع وتنفي���ذ خطة وطنية ب�ش�أن تنظي���م القطاع العقاري تت�ضم���ن اال�ستراتيجية وال�سيا�سة
العامة ب�ش�أن القطاع ،وذل���ك بمراعاة ت َو ُّجه الدولة وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وتن�شر في الجريدة الر�سمية.
 - 2ج ْم���ع وتحلي���ل البيان���ات والمعلوم���ات والإح�ص���اءات المتعلق���ة بتنظيم القط���اع العقاري في
المملك���ة ،بحيث تكون الم�ؤ�س�سة م�صدر ًا رئي�سي ًا للبيان���ات والمعلومات والإح�صاءات الدقيقة
فيما يخ�ص قطاع التطوير العقاري في المملكة.
وتعم���ل الم�ؤ�س�س���ة على تحديث تل���ك البيانات ب�ش���كل م�ستمر ومنتظم على نح���و يمثل الواقع
الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة.
و ُت ِعد الم�ؤ�س�سة في ه���ذا ال�ش�أن تقارير يتم ن�شرها بالو�سائل المنا�سبة ،والتي يحددها مجل�س
الإدارة ،على نحو يتيح للكافة فر�صة االطالع عليها.
 - 3اقت���راح برام���ج و�سيا�س���ات م���ن �ش�أنها النهو����ض بالقطاع العق���اري في الأم���ور الخارجة عن
اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ،وتزويد الجهات المعنية بها.
 - 4توعية وتقديم الإر�شاد للعاملين في القطاع العقاري.
ْ -5
و�ض���ع الأنظمة و�إ�صدار اللوائح التنفيذية والق���رارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،بما
في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدِّ د ما يلي:
�أ) قواعد و�إجراءات م ْنح وتجديد تراخي�ص �أن�شطة القطاع العقاري وتحديد فئاتها وال�شروط
التي ت�سري ب�ش�أن كل منها ومدة �سريان هذه التراخي�ص وكافة الأمور المتعلقة بها.
ب) قواعد و�إجراءات م ْنح وتجديد تراخي�ص م�شاريع التطوير العقاري وال�شروط التي ت�سري
ب�ش�أن كل منها ومدة �سريان هذه التراخي�ص وكافة الأمور المتعلقة بها.
ج) قواع���د و�إج���راءات م ْنح المط��� ِّور تراخي�ص بمزاول���ة �أعمال التطوير العق���اري وتجديدها
وال�شروط التي ت�سري ب�ش�أن كل منها ومدة �سريان هذه التراخي�ص وكافة الأمور المتعلقة
بها.
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د) �ضوابط �إجراء التفتي�ش لل َّت َح ُّقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا له.
هـ) ال�سجالت التي يجب على َّ
المرخ�ص لهم بالقطاع العقاري �إم�ساكها ،والبيانات والمعلومات
التي تد َّون بها.
و) قواع���د و�إج���راءات ف ْتح و�إدارة ح�ساب ال�ضم���ان لم�شروع التطوير العق���اري واعتماد �أمين
ح�ساب ال�ضمان.
 - 6اقتراح وتح�صيل الر�سوم المفرو�ضة على تراخي�ص �أن�شطة القطاع العقاري وم�شاريع التطوير
العق���اري ومكاتب الو�ساط���ة العقارية وال�شركات العاملة ف���ي �إدارة و�صيانة العقارات ،ور�سوم
تجديدها.
 - 7مراقب���ة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له،
واتخاذ التدابير ِو ْفق ًا لتلك الأحكام والتي تكفل االلتزام بها وب�شروط التراخي�ص ال�صادرة.
 - 8العمل كجهة مركزية يتم من خاللها التقدم بكافة الطلبات وتح�صيل كافة الر�سوم المتعلقة
بالتراخي�ص التي ت�صدر طبق ًا لأحكام هذا القانون ،وذلك كله بالتن�سيق مع الجهات المعنية.
 - 9العمل مع الجهات ذات ال�صلة على تب�سيط الإجراءات المتعلقة با�ست�صدار تراخي�ص م�شاريع
التطوير العقاري.
 - 10تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية ب�أحكام هذا القانون ون�شر ثقافة عن
كافة مج���االت القطاع العقاري ،و�إجراء ودعم البحوث والدرا�س���ات في هذا المجال ،والعمل
على اال�ستفادة من نتائجها.
 - 11تمثيل المملكة في الم�ؤتمرات المحلية �أو الإقليمية �أو الدولية ذات ال�صلة بالقطاع العقاري.
 - 12التعاون مع الجهات ال َّن ِظيرة في الدول الأخرى بالن�سبة للأمور ذات االهتمام الم�شترك.
� - 13إب���داء ال���ر�أي في م�شروع���ات القوانين المتعلق���ة بالقطاع العقاري واللوائ���ح والقرارات التي
�صدرها الجهات الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع.
ُت ِ
 - 14درا�سة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها؛ للنظر فيما �إذا كانت تت�ضمن �أية �أحكام
تع ِّوق النهو�ض بالقطاع العقاري من عدمه ،واقتراح تعديلها.
وفح ِ�صها والوقوف على
 - 15ت َل ِّق���ي البالغ���ات وال�شكاوى المتعلقة بمخالف���ة �أحكام هذا القان���ون ْ
مدى جديتها.
 - 16القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
ب  -في حالة ع ْزم الم�ؤ�س�سة على �إ�صدار �أية لوائح �أو اتخاذ �أية تدابير ذات ت�أثير ملمو�س ،ف�إنه يتع َّين
عليه���ا ع ْقد م�ش���اورات مع الجمهور والجه���ات المعنية ال�ستطالع �آرائهم قب���ل �إ�صدار �أيٍّ من تلك
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�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا ب�ش�أن تنظيم هذه الم�شاورات
اللوائح �أو اتخاذ �أيٍّ من تلك التدابير .و ُي ِ
يكف���ل للكاف���ة االطالع على تفا�صيل الم�شاورات الجارية وما تم �إب���دا�ؤه من �آراء ،وذلك من خالل
نقطة معلومات واحدة.
ج  -يج���وز بموج���ب قرار ي�صدر من مجل�س الوزراء  -بنا ًء على طل���ب الم�ؤ�س�سة � -إ�سناد بع�ض المهام
الم�ستحقة طبق ًا لأحكام
المنا�سبة �إلى �أيٍّ من الجهات الحكومية ،بما في ذلك تح�صيل الر�سوم
َ
هذا القانون.
ويجوز للم�ؤ�س�سة  -في �سبيل �أداء مهامها  -اال�ستعانة بمن تراه منا�سب ًا من ذوي الكفاءة
والخبرة المنا�سبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.
وفي حالة �إ�سناد مهمة تح�صيل الر�سوم �إلى جهة غير حكومية ،يجب الن�شر عن ذلك في
الجريدة الر�سمية.

مادة ()5
ميزانية امل�ؤ�س�سة ومواردها املالية

�أ  -تكون للم�ؤ�س�سة ميزانية م�ستقلة ،وتبد�أ ال�سنة المالية للم�ؤ�س�سة ببداية ال�سنة المالية للدولة وتنتهي
بنهايتها.
ب  -تتكون الموارد المالية للم�ؤ�س�سة مما ي�أتي:
المخ�ص�صة لها في الميزانية العامة للدولة.
 - 1االعتمادات
َّ
 -2ح�صيل���ة الر�سوم والإيرادات مقابل طلب���ات التراخي�ص و�أية خدمات ت�ؤديها الم�ؤ�س�سة ،وذلك
دون الإخالل ب�أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
 -3الغرامات التي ُت َح ِّ�صلها الم�ؤ�س�سة عن مخالفة �أحكام هذا القانون.
 -4الهبات والإعانات و�أية موارد �أخرى يقبلها مجل�س الإدارة بما ال يتعار�ض مع �أهداف الم�ؤ�س�سة.
�ستقط���ع الم�ؤ�س�س���ة من �إجمالي الر�سوم الت���ي ُت َح ِّ�صلها الن�سبة التي ي�ص���در بتحديدها قرار من
ج َ -ت ِ
َ
الم�ستقطع���ة �أو جزء منها لتمويل م�شاريعها
مجل����س الوزراء ،ويجوز للم�ؤ�س�سة االحتفاظ بالن�سبة
الم�ستقبلية ،وذلك بعد التن�سيق مع وزارة المالية وموافقة مجل�س الوزراء.
د  -م���ع مراعاة حكم الفق���رة (ج) من هذه المادة ،ي��� َو َّرد للخزانة العامة فائ����ض الميزانية من كافة
الموارد المالية الم�شار �إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لل�سنة المالية المنتهية.
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الف�صل الثاين
الرقابة
مادة ()6
الوزير امل�سئول عن �أعمال امل�ؤ�س�سة

يكون الوزير م�سئو ًال عن �أعمال الم�ؤ�س�سة �أمام ال�سلطة الت�شريعية.
وللوزير حق االعترا�ض على قرارات الم�ؤ�س�سة في الحدود التي يقررها مجل�س الوزراء.

الف�صل الثالث
ال َّت َظ ُّلم من القرارات والف�صل يف املنازعات العقارية
مادة ()7
ال َّت َظ ُّلم من القرارات

�أ  -يج���وز لكل ذي �ش�أن ال َّت َظلُّم من �أي ق���رار ي�صدر ا�ستناد ًا لأحكام هذا القانون ،وذلك خالل ثالثين
يوم ًا من تاريخ �إخطاره بهذا القرار.
ويكون ال َّت َظلُّم �إلى مجل�س الإدارة من القرارات ال�صادرة عن المجل�س ،وبالن�سبة للقرارات الأخرى
يكون ال َّت َظلُّم منها �إلى الرئي�س التنفيذي.
ويجب ال َبتُّ في ال َّت َظلُّم و�إخطار المتظ ِّلم بنتيجة ال َبتِّ فيه خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديمه.
ويج���وز للمتظ ِّلم الطعن في ق���رار ر ْف�ض ال َّت َظلُّم �أمام المحكمة المخت�ص���ة خالل ثالثين يوم ًا من
تاريخ �إخطاره بهذا القرار� ،أو فوات الميعاد المحدَّد لل َبتِّ في ال َّت َظلُّم دون �إخطار المتظ ِّلم بنتيجة
ال َبتِّ في َتظلُّمه.
ب 	-ال يج���وز الطع���ن �أمام المحكم���ة �إال بعد ال َّت َظلُّم من الق���رار و�صدور قرار بر ْف����ض ال َّت َظلُّم �أو فوات
الميعاد الم�شار �إليه في الفقرة ال�سابقة دون �إخطار.

مادة ()8
اخت�صا�ص غرفة البحرين لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية

�أ  -م���ع مراعاة �أح���كام الفق���رة (ج) من هذه الم���ادة ،تخت�ص غرف���ة البحرين لت�سوي���ة المنازعات
االقت�صادي���ة والمالية واال�ستثماري���ة بالف�صل على وجه ال�سرعة في المنازع���ات العقارية التالية،
متى زادت قيمة المطا َلبة على خم�سمائة �ألف دينار بحريني:
 - 1المنازع���ات النا�شئة عن البيع على الخريط���ة �أو حق االنتفاع �أو حق ال ُم َ�س َاط َحة �أو حق الإيجار
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طويل الأمد �أو حق الإيجار المنتهي بالتمليك �أو عقود الإيجار.
 - 2المنازعات المتعلقة باتحاد ال ُم َّالك.
�	- 3أي���ة نزاع���ات نا�شئة عن �أعم���ال �أو م�شاريع التطوير العقاري �أو الحق���وق العقارية التي ي�صدر
بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة ،وين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية.
ب  -ت�س���ري �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش����أن غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
االقت�صادي���ة والمالي���ة واال�ستثماري���ة واللوائح والق���رارات ال�ص���ادرة تنفيذ ًا له عل���ى المنازعات
المن�صو�ص عليها في �أحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة.
ج  -يج���وز للم�ؤ�س�سة ت�شكيل لجان و�ساط���ة للتوفيق وف�ض النزاعات العقارية ودي ًا ،وتتولى اللجان َّ
ف�ض
الن���زاع العقاري بالطرق الودية قبل نظره من ِق َبل غرفة البحرين لت�سوية المنازعات االقت�صادية
والمالية واال�ستثمارية �أو المحكمة المخت�صة ،بح�سب الأحوال ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إحالة النزاع �إليها.
وي�صدُر بتنظيم كافة �إجراءات وقواعد ور�سوم عمل لجان الو�ساطة وغير ذلك من م�سائل
قرار من مجل�س الإدارة.

الف�صل الرابع
التفتي�ش َّ
وال�ض ْبطية الق�ضائية والتحقيق وامل�ساءلة
مادة ()9
التفتي�ش َّ
وال�ض ْبطية الق�ضائية

�أ  -للمفت�شي���ن الذين يندبه���م الرئي�س التنفيذي من بين موظفي الم�ؤ�س�س���ة �أو المخت�صين من جهات
�أخرى للقيام ب�أعمال التفتي�ش لل َّت َح ُّقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون ال�سلطات الآتية:
 - 1دخول الأماك���ن ذات ال�صلة باخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة لمعاينتها وتفتي�شها واالطالع على الملفات
وال�سجالت والدفاتر ذات العالقة بعمل الم�ؤ�س�سة.
� - 2سماع �أقوال كل من ُي�شت َبه �أنَّ له �صلة بمو�ضوع التحقيق من العاملين في الأماكن الم�شار �إليها
في البند ( )1من هذه الفقرة.
ب  -لموظف���ي الم�ؤ�س�سة الذي���ن ي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت����ص ب�شئون العدل باالتفاق
مع رئي�س مجل�س الإدارة� ،صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم المن�صو�ص عليها في
هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
ج  -ال يج���وز للمفت�شين الم�شار �إليه���م في �أيٍّ من الفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادة دخول الأماكن
المخ�ص�صة لل�سكنى دون الح�صول على ت�صريح بذلك من النيابة العامة.
َّ
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د ُ -ي�شت َرط في المفت�ش المنتدب �أنْ يكون من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص والكفاءة المهنية.

مادة ()10
مبا�شرة التحقيق

�أ  -للم�ؤ�س�س���ة �أنْ ُتج ِ���ريَ تحقيق ًا �إداري ًا من تلقاء نف�سه���ا �أو بنا ًء على ما تتلقاه من بالغات �أو �شكاوى
جريَ تحقيق ًا �إذا قامت
جدي���ة ،لل َّت َح ُّقق من �أية مخالفة لأحكام هذا القانون م���ن عدمه .ولها �أنْ ُت ِ
تحم ُلها على االعتقاد ب�أن المخالفة على ْ
و�شك الوقوع.
لديها دالئل جدية ِ
ب -يج���وز للم�ؤ�س�س���ة �أنْ تطلب من َّ
المرخ�ص لهم بمزاولة �أن�شطة القطاع العقاري �أو م�شاريع التطوير
العق���اري كافة البيانات والإي�ضاحات والم�ستندات ،بما في ذل���ك البيانات ال�سرية �إذا ارت�أت �أنها
الزمة ال�ستكمال التحقيق ،كما للم�ؤ�س�سة ،في �سبيل �إنجاز عملها� ،أنْ تندب �أي ًا من م�أموري َّ
ال�ض ْبط
الق�ضائ���ي  -الم�ش���ار �إليه���م في الفقرة (ب) من الم���ادة ( )9من هذا القان���ون  -للقيام ب�أيٍّ من
المهام المخ َّولين ب�أدائها.
ج  -ي�صدر قرار من مجل����س الإدارة بتنظيم �إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها ،وقواعد
�إخط���ار َّ
المرخ�ص لهم بمزاولة �أن�شطة القط���اع العقاري �أو م�شاريع التطوير العقاري بالمخالفات
المن�سوبة �إليها ،مرفقة به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات ،وقواعد �إتاحة الفر�صة العادلة لجميع
الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن م�صالحهم ،بما في ذلك ع ْق ُد جل�سات لال�ستماع ولمناق�شة
الأط���راف المعنية و�شهوده���م ،وتمكينهم من ع ْر�ض �آرائهم وتقديم حججه���م و�أدلتهم مكتوبة �أو
�شفوي���ة .ويك���ون للأطراف المعني���ة الحق في اال�ستعان���ة بمحاميهم في كافة جل�س���ات و�إجراءات
التحقيق.

مادة ()11
التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

�أ  -م���ع عدم الإخ�ل�ال بالم�سئولية المدنية �أو الجنائية ،عند ثبوت المخا َلف���ة ت�أمر الم�ؤ�س�سة المخا ِلف
بالتوقف عن المخا َلفة و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها فور ًا �أو خالل فترة زمنية تحدِّ دها الم�ؤ�س�سة ،وفي
�صدر قرار ًا م�س َّبب ًا ت�سبيب ًا
حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحدَّدة ف�إنَّ للم�ؤ�س�سة �أنْ ُت ِ
كافي ًا ب�أحد التدابير الآتية:
�سح���ب الترخي����ص ال�ص���ادر من الم�ؤ�س�س���ة ِو ْفق ًا لأحكام ه���ذا القانون ،وذلك ف���ي حالة تعلُّق
ْ -1
المخا َلفة بهذا الترخي�ص.
حت�سب على �أ�سا�س يومي لح ْمل المخا ِل���ف على التو ُّقف عن المخا َلفة
 - 2توقي���ع غرام���ة تهديدية ُت َ
و�إزال���ة �أ�سبابها �أو �آثارها ،وذلك بما ال يجاوز �ألف دينار بحريني يومي ًا عند ارتكابه المخا َلفة
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لأول م���رة و�ألفي دينار بحرين���ي يومي ًا في حالة ارتكابه �أية مخالفة �أخرى خالل ثالث �سنوات
من تاريخ �إ�صدار قرار في حقه عن المخا َلفة ال�سابقة ،وفي جميع الأحوال ال يجوز �أنْ يتجاوز
مجموع الغرامة ع�شرين �ألف دينار بحريني.
 - 3توقيع غرامة �إجمالية بما ال يجاوز ع�شرين �ألف دينار بحريني.
ب  -ف���ي الحالتي���ن المن�صو�ص عليهما في البندين ( )2و( )3من الفق���رة (�أ) من هذه المادة يتع َّين
عن���د تقدير الغرامة مراع���اة َج�سامة المخا َلف���ة ،والع َنتَ الذي بدا من المخا ِل���ف ،والمنافع التي
جناه���اَّ ،
وال�ض���رر ال���ذي �أ�صاب الغي���ر نتيجة لذل���ك .ويكون تح�صي���ل الغرامة بالط���رق المق َّررة
الم�ستحقة للدولة.
لتح�صيل المبالغ
َ
ج  -يج���وز للم�ؤ�س�س���ة �أنْ تن�شر بيان��� ًا بالمخالفة التي ثب���ت و ُقوعها من ِق َبل المخال���ف وذلك بالو�سيلة
والكيفي���ة الت���ي يحدِّ دها القرار بما يتنا�سب مع َج�سامة المخا َلفة .على �أال يتم الن�شر �إال بعد فوات
ميع���اد الطع���ن في ق���رار الم�ؤ�س�سة بثب���وت المخا َلفة �أو �ص���دور حكم باتٍّ بثب���وت المخا َلفة وذلك
بح�سب الأحوال.
د � -إذا ر�أت الم�ؤ�س�سة �أنَّ التحقيق قد �أ�سفر عن وجود جريمة جنائية �أحالت الأوراق �إلى النيابة العامة.

مادة ()12
احلاالت امل�ستعجلة

الم�ستعجلة ،بنا ًء على طلب من الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،متى ثبت
�أ  -يجوز للم�ؤ�س�سة في الحاالت
َ
لها �أن هناك �أمارات قوية على �أن ا�ستمرار َّ
المرخ�ص له على نحو مع َّين قد ي�ؤدي �إلى �ضرر يتع َّذر
�صدر قرار ًا م�س َّبب ًا بما ي�أتي:
َتدَا ُر ُكه فيما بعد� ،أنْ ُت ِ
 - 1و�ض���ع قي���ود �أو ا�شتراطات على الخدم���ات التي يقدمها َّ
المرخ�ص له بمزاول���ة �أن�شطة القطاع
العقاري �أو م�شاريع التطوير العقاري.
 - 2الو ْق ُف الم�ؤقت لبع�ض �أن�شطة َّ
المرخ�ص له بمزاولة �أن�شطة القطاع العقاري �أو م�شاريع التطوير
العقاري وذلك لمدة ال تجاوز ثالثة �أ�شهر.
�ص���در الم�ؤ�س�س���ة القرار في �أيٍّ من الحاالت المن�صو�ص عليها ف���ي الفقرة (�أ) من هذه المادة،
ب ُ -ت ِ
َّ
والمرخ�ص ل���ه ،و�إتاحة الفر�صة
بع���د ِّاطالعه���ا على الأوراق و�سماع �أق���وال كل من �صاحب ال�ش�أن
لهما لع ْر�ض �آرائهما وتقديم حججهما وما لديهما من م�ستندات �أو �أوراق ،و�أية �أدلة �أو قرائن ت�ؤيد
وجهة نظرهما ،وذلك كله في المواعيد و ِو ْفق ًا للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س
الإدارة.
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الباب الثاين
�أن�شطة القطاع العقاري
الف�صل الأول
املط ِّورون العقاريون
مادة ()13
الرتخي�ص للمط ِّورين

�أ  -ال تجوز مزاولة �أعمال التطوير العقاري في المملكة �إال �إذا كان المط ِّور َّ
مرخ�ص ًا له ،ويكون الترخي�ص
للمط ِّوري���ن بمزاولة �أعمال التطوير العق���اري ِو ْفق ًا للأحكام والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار
من مجل�س الإدارة.
ب  -ينظ���م القرار �ش���روط و�ضوابط و�إجراءات م ْن���ح وتجديد وتعديل تراخي����ص المط ِّورين و�أنواعها
وفئاتها ومدة �سريانها.
ج  -يتقيد المط ِّور في مزاولة �أعمال التطوير العقاري بحدود الترخي�ص ال�صادر له.

مادة ()14
�سجل املط ِّورين

ُت ْم ِ�سك الم�ؤ�س�سة �سج ًال ي�سمى (�سجل المط ِّورين) ،ويكون عبارة عن �سجل ورقي �أو �إلكتروني
تد َّون فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�صة بالمط ِّورين.
وي�صدر قرار من مجل�س الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في ال�سجل
الورقي �أو الإلكتروني ،وال�ضمانات ال�لازم توا ُف ُرها في ال�سجل ،بما يكفل حماية البيانات
والمعلومات المد َّونة فيه ،وبيان �أية تغييرات تتم في هذه البيانات �أو المعلومات.
ويلتزم المط ِّور ب�إخطار الم�ؤ�س�سة عن �أي تغيير في البيانات والمعلومات الواردة في ال�سجل
وذلك خالل الفترة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ويكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من الجمهور وا�ستخراج �صورة م�ص َّدقة من المعلومات
المق َّيدة فيه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه ،وذلك بعد �سداد الر�سوم المقررة.

مادة ()15
التزامات وواجبات املط ِّورين

�أ  -ي�ص���در ق���رار من مجل����س الإدارة بتنظيم عمل والتزام���ات وواجبات المط ِّوري���ن ،ومد َّونة ال�سلوك
الواجب على المط ِّورين مراعاتها.
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ب  -يجب على المط ِّور تقديم �سجالته للم�ؤ�س�سة للت�أ�شير عليها ،وبالأخ�ص ال�سجل الذي تق َّيد فيه كافة
تفا�صيل العمليات التي �أجراه���ا والمبالغ التي تقا�ضاها وثمن المعاملة وتاريخ �إجرائها والبيانات
ال�شخ�صي���ة للمتعاقدي���ن وغير ذل���ك من معلومات �أو بيان���ات ي�صدر بتحديدها ق���رار من مجل�س
الإدارة.
ويج���ب على المط ِّور تقدي���م �سجالته للم�ؤ�س�سة للت�أ�شير عليها عند نهاي���ة كل �سنة مالية� ،أو خالل
المدة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ج  -يلت���زم المط��� ِّور ب�إن�شاء ح�ساب �ضمان لم�شاريع التطوير العق���اري التي ي�صدر بتحديدها قرار من
مجل�س الإدارة.
د  -ي�ص���در قرار من مجل����س الإدارة ،بالتن�سيق مع م�صرف البحرين المرك���زي ،بالقواعد والأحكام
وال�ضواب���ط الت���ي يجب مراعاتها عند �إن�شاء و�إدارة ح�ساب ال�ضم���ان الم�شار �إليه في الفقرة (ج)
من هذه المادة.
ه���ـ  -ال يجوز الحجز عل���ى المبالغ المودَعة في ح�ساب ال�ضمان الم�ش���ار �إليه في الفقرة (ج) من هذه
الم���ادة ل�صالح دائني المط ِّور ،كما ال يدخل م�شروع التطوير في ال�ضمان العام للدائنين في حالة
الحك���م ب�إ�شه���ار �إفال�س المط��� ِّور �إال للوفاء بااللتزام���ات المتعلقة بالم�شروع بم���ا في ذلك حقوق
الم�شترين.

مادة ()16
تغيري ال�شكل القانوين للمط ِّور

مع مراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001ال يجوز تغيير ال�شكل القانوني للمط ِّور �سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أم اعتباري ًا �إال بعد
االنتهاء من تنفيذ م�شروع التطوير العقاري وت�سليمه ،وبعد موافقة الم�ؤ�س�سة.

مادة ()17
َتعا ُر�ض امل�صالح

�أ  -يلت���زم المط��� ِّور عن���د مزاولة �أعمال���ه بالإف�صاح �إلى العمي���ل كتاب ًة �إذا كانت ل���ه م�صلحة �شخ�صية
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة تتعار�ض مع مقت�ضيات عمله.
ب  -ي�ص���در قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم كافة الم�سائل المتعلقة بتعا ُر�ض الم�صالح والأحوال التي
يجب الك�شف عنها.
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الف�صل الثاين
البيع على اخلريطة
مادة ()18
الرتخي�ص مل�شروع البيع على اخلريطة

�أ  -ال يجوز للمط ِّور البدء يف م�شروع بيع على اخلريطة �أو عر�ض وحدات على اخلريطة �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص مل�شروع البيع على اخلريطة وق ْيـده يف ال�سجل امل�شار �إليه يف املادة
( )19من هذا القانون.
ي�صدر نظام ًا خا�ص ًا مل�شاريع البيع على اخلريطة ال�صغرية ،وت�سري
ب  -يجوز ملجل�س الإدارة �أنْ ِ
�أحكام هذا الف�صل من هذا القانون على تلك امل�شاريع فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف
النظام.
ج  -مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�سئولية املدنية واجلنائية ،يلتزم َمن جمع �أموا ًال ،باملخالفة حلكم
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،بردِّها �إلى �أ�صحابها خالل مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر.

مادة ()19
�سِ جِ ل م�شاريع البيع على اخلريطة

�أ ُ -ين�ش����أ بالم�ؤ�س�س���ة �سجل ي�سمى (�سجل قيد م�شاريع البيع على الخريط���ة) ،ويكون عبارة عن �سجل
ورق���ي �أو �إلكتروني ُتق ََّيد فيه م�شاريع البيع العقاري على الخريطة ،والبيانات والمعلومات المتعلقة
بها ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
 - 1البيانات املتعلقة مبط ِّور امل�شروع ،واملط ِّور الفرعي �إنْ ُو ِجد ،وحقوقه والتزاماته جتاه
املط ِّور الرئي�سي والتي من �ش�أنها �أنْ ت�ؤثر يف حقوق والتزامات امل�شرتين.
 - 2الترخي�ص ال�صادر لم�شروع البيع على الخريطة.
 - 3البيانات والخطط والموا�صفات والت�صاميم والر�سوم المتعلقة بم�شروع البيع على الخريطة.
� - 4أيُّ توجي���ه �أو تقيي���د �أو ا�شت���راط �أو تدبير �أو عقوبة �صادرة من الم�ؤ�س�س���ة �أو �أية جهة مخت�صة
تتعلق بم�شروع البيع على الخريطة.
 - 5البيان���ات والتفا�صي���ل المتعلق���ة بح�ساب ال�ضمان �أو �أية �ضمانات مالي���ة �أو طرق تمويلية تتعلق
بم�شروع البيع على الخريطة.
 - 6الحقوق العينية الأ�صلية والت َبعية المترتبة على الم�شروع ،وما قد يطر�أ عليه من تغيير �أو على
ملكيته �أو على المط ِّورين القائمين به �أو غير ذلك من م�سائل.
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� - 7أية بيانات �أو معلومات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ب  -ي�ص���در بتنظي���م �سجل قيد م�شاري���ع البيع على الخريطة و�شروط و�إج���راءات القيد فيه قرار من
مجل�س الإدارة.
ج  -على الم�ؤ�س�سة �أنْ تخطر المط ِّور ب�أيِّ تعديل على البيانات والمعلومات المتعلقة بم�شروعه والمق َّيدة
في ال�سجل وذلك خالل مدة ال تجاوز �سبعة �أيام عمل.
خطر الم�ؤ�س�سةِ ،و ْفق ًا للنموذج المعد لذلك ،ب�أية بيانات �أو معلومات غير �صحيحة
د -على المط ِّور �أنْ ُي ِ
�أو غير دقيقة مق َّيدة في ال�سجل وذلك خالل مدة ال تجاوز ع�شرة �أيام عمل من تاريخ علمه بذلك.
هـ -يكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من الجمهور وا�ستخراج �صورة م�صدَّقة من البيانات والمعلومات
المق َّيدة فيه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه وذلك بعد �سداد الر�سوم المق َّررة.

مادة ()20
�إجراءات احل�صول على ترخي�ص
م�شروع البيع على اخلريطة

�أ  -يق���دم المط ِّور طل���ب الح�صول على ترخي����ص م�شروع البيع عل���ى الخريطة �إل���ى الم�ؤ�س�سةِ ،و ْفق ًا
للنموذج المعد لذلك ،مرفق ًة به الم�ستندات الآتية:
 -1وثيق���ة ملكي���ة الأر�ض �أو ما يقوم مقامها خالية م���ن �أية حقوق عينية� ،أو موافقة �أ�صحاب الحق
العيني على تنفيذ الم�شروع وبيع وحداته.
 - 2الت�صاميم الهند�سية الإن�شائية والمعمارية المعت َمدة.
 - 3ن�سخ���ة من النظام الرئي�س���ي مبينة فيه مراحل تنفيذ و�إنجاز الم�شروع و�أية ترتيبات �أو تق�سيم
للم�شروع.
 - 4ترخي�ص البناء ِو ْفق ًا لأحكام قانون تنظيم المباني.
 - 5ما يفيد الت�أ�شير بم�شروع البيع على الخريطة في �صحيفة الأر�ض بال�سجل العقاري.
 - 6ن�سخة من االتفاقات المبرمة بين المط ِّورين ،ذات ال�صلة بم�شروع البيع على الخريطة.
 - 7المعلومات والم�ستندات التي ت�شترطها الم�ؤ�س�سة والمتعلقة بر ْبط م�شروع البيع على الخريطة
َّ
المخطط الرئي�سي والبنية التحتية وال َمرافق العامة.
مع �إنجاز
 - 8برنامج تف�صيلي بالأعمال الإن�شائية والمعمارية و�أعمال الخدمات المتعلقة بم�شروع البيع على
الخريطة.
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 - 9كت���اب من مهند�س ا�ست�ش���اري َّ
مرخ�ص له من مجل�س تنظيم مزاولة المهن الهند�سية بتحديد
القيمة التقديرية لم�شروع البيع على الخريطة.
 -10البيانات الرئي�سية المتعلقة بطرق تمويل م�شروع البيع على الخريطة.
 -11الم�ستندات والمعلومات والبيانات الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ب  -يك���ون المط ِّور م�سئو ًال عن �سالمة كافة الم�ستندات والمعلومات والبيانات المقدَّمة للح�صول على
الترخي�ص.
ج  -ي�ص���در بتحديد �شروط و�ضوابط و�إجراءات الح�صول عل���ى ترخي�ص م�شروع البيع على الخريطة
وتجديده وتعديله قرار من مجل�س الإدارة.
�سحب الترخي�ص �إذا ثبت
د  -مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )10من هذا القانون ،يجوز للم�ؤ�س�سة ْ
لديه���ا �أن المط ِّور ال يبا�شر على نحو جدي تنفيذ م�شروع البيع على الخريطة ،وذلك ِو ْفق ًا للقواعد
وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

مادة ()21
الت�أ�شري مب�شروع البيع على اخلريطة يف ال�سجل العقاري

�أ  -يجب الت�أ�شير بم�شروع البيع على الخريطة في �صحيفة الأر�ض بال�سجل العقاري ،و�أنْ يقدم المط ِّور
للم�ؤ�س�سة ما يفيد ح�صول الت�أ�شير قبل الح�صول على الترخي�ص النهائي للم�شروع ،وعلى الجهاز
عدم تغيير هذا الت�أ�شير �إال بموافقة الم�ؤ�س�سة �أو بحكم ق�ضائي.
ب  -يج���ب الت�أ�شي���ر ف���ي �صحيفة الأر�ض المملوك���ة للمط ِّور الرئي�س���ي باالتفاقات المبرم���ة بينه وبين
المط ِّور الفرعي.

مادة ()22
طرق متويل م�شروع البيع على اخلريطة

�أ  -يحدد مجل�س الإدارة بقرار منه ،بعد � ْأخذ ر�أي م�صرف البحرين المركزي ،طرق تمويل م�شروعات
البي���ع عل���ى الخريطة ،وتحديد ن�سبة الودائ���ع المالية �أو ال�ضمانات البنكية م���ن القيمة التقديرية
للم�شروع.
المتح�صلة م���ن الم�شترين للوحدات
ب  -ال يج���وز للمط��� ِّور االعتماد ب�شكل كلي عل���ى الأموال والمبالغ
ِّ
العقاري���ة عل���ى الخريط���ة في تموي���ل الم�شروع .ويح���دِّ د مجل����س الإدارة ،بعد � ْأخ���ذ ر�أي م�صرف
البحري���ن المركزي ،الن�سبة المئوية من القيمة التقديرية لم�شروعات البيع على الخريطة التي ال
المتح�صلة من الم�شترين.
يجوز للمطور تجا ُو ُزها للح�صول على التمويل من المبالغ
ِّ
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مادة ()23
رهْ ُن م�شروع البيع على اخلريطة

برهن م�شروع البيع على الخريطة للح�صول على ق ْر�ض من م�ؤ�س�سة تمويل
�إذا قام المط ِّور ْ
َّ
مرخ�صة من ِق َبل م�صرف البحرين المركزي ،فيجب على هذه الم�ؤ�س�سة �إيداع مبلغ القر�ض في
ح�ساب ال�ضمان للم�شروع للت�صرف فيه ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
له.

مادة ()24
�إن�شاء ح�ساب �ضمان م�شروع البيع على اخلريطة

�أ ُ -ين�ش����أ ح�ساب �ضم���ان م�ستقل با�سم كل م�شروع من م�شاريع البيع عل���ى الخريطة باتفاق كتابي بين
المط��� ِّور و�أمي���ن ح�ساب ال�ضم���ان ،لتنظيم الأمور المالي���ة والإدارية والقانونية للم�ش���روع ،و�إيداع
المبالغ المقدَّمة من المط ِّور والمودعين ،ويحدد االتفاق �ضوابط �إدارة الح�ساب وحقوق والتزامات
الأطراف ،وتودع ن�سخة منه لدى الم�ؤ�س�سة.
�ص���در م�ص���رف البحرين المركزي ،باالتفاق م���ع الم�ؤ�س�سة ،القواعد ِّ
المنظم���ة لمزاولة ن�شاط
ب ُ -ي ِ
�أمي���ن ح�ساب ال�ضم���ان و�شروط وطريق���ة تعيينه و�صالحيات���ه والتزاماته وم�سئوليت���ه و�إجراءات
وال�ص ْرف والرقابة على الح�ساب.
الإيداع َّ
ج  -يج���ب عل���ى �أمين ح�ساب ال�ضمان تزوي���د الم�ؤ�س�سة بك�شوف دورية ب�إي���رادات ومدفوعات ح�ساب
ال�ضمان للم�شروع ،ولها �أن تطلب في �أي وقت من �أمين الح�ساب تزويدها بالمعلومات �أو البيانات
التي ترى �ضرورة ِّ
االطالع عليها ،ويجوز لها اال�ستعانة بمن تراه منا�سب ًا للتدقيق في تلك الك�شوف
�أو البيانات.
د ُ -ت ِع���د الم�ؤ�س�س���ة �سج ًال ي�سمى (�سج���ل �أمناء ح�ساب ال�ضم���ان لم�شروعات البي���ع على الخريطة)،
ويك���ون عبارة عن �سج���ل ورقي �أو �إلكتروني تق َّيد فيه �أ�سماء �أمناء ح�ساب ال�ضمان لكل م�شروع بيع
عل���ى الخريطة قيد التنفيذ ،ويحدِّ د مجل����س الإدارة �شروط و�إجراءات القيد في هذا ال�سجل وحق
ِّ
االطالع على البيانات والمعلومات المق َّيدة فيه.

مادة ()25
ال�ص ْرف من ح�ساب ال�ضمان
�أوجه َّ

لل�ص ْرف على �أغرا�ض �إن�شاء وتنفيذ و�إدارة م�شروع البيع على
خ�ص�ص ح�ساب ال�ضمان ح�صري ًا َّ
�أ ُ -ي َّ
الخريطة ،وال يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه ل�صالح دائني المط ِّور ،كما ال يدخل م�شروع
التطوير في ال�ضمان العام للدائنين في حالة الحكم ب�إ�شهار �إفال�س المط ِّور �إال للوفاء بااللتزامات
المتعلقة بالم�شروع بما في ذلك حقوق الم�شترين.
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ب  -يحتف���ظ �أمين ح�ساب ال�ضم���ان بن�سبة من القيمة الإن�شائية للم�شروع ،ي�صدر بتحديدها قرار من
مجل�س الإدارة ،بعد ح�صول المط ِّور على �شهادة الإنجاز ل�ضمان ُح ْ�سن تنفيذ �إ�صالح العيوب التي
قد تظهر بعد �إنجاز الم�شروع ،وال ُت�صرف تلك الن�سبة �إلى المط ِّور �إال بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ
ت�سلي���م �آخر وحدة للم�شتري���ن طبق ًا لحكم المادة ( )31من هذا القان���ون ،وت�سوية جميع �شروط
ُح ْ�سن التنفيذ خالل تلك ال�سنة.
ج  -يج���وز لمجل�س الإدارة ،بعد موافقة م�صرف البحري���ن المركزي ،تحديد ال�ضوابط واال�شتراطات
الت���ي يج���وز ِو ْفق ًا لها توزيع دفعة من الأرباح للمط ِّورين من ح�س���اب ال�ضمان .وفي جميع الأحوال،
يج���ب رد م���ا َت�س َّل َمه المط ِّور من �أرباح خالل �سنة من تاريخ َت�سلُّمه �إذا �أدى ذلك �إلى تع ُّثر �أو ت َو ُّقف
الم�شروع.

مادة ()26
ال َّت َ�ص ُّرف يف م�شروع البيع على اخلريطة

مع عدم الإخالل بحقوق الم ْودعينِّ ،
ينظم مجل�س الإدارة ال�شروط وال�ضوابط التي يجب
على المط ِّور مراعاتها عند الت�ص ُّرف في م�شروع البيع على الخريطة.

مادة ()27
�سجل ق ْيد البيع على اخلريطة

أ ُ -ين�ش����أ بالجه���از �سج���ل ي�سمى (�سجل ق ْيد البيع عل���ى الخريطة) ،ويكون عبارة ع���ن �سجل ورقي �أو
ومح ُو الق ْيد منه قرار من رئي�س الجهاز ،بالتن�سيق
�إلكتروني ي�صدر بتنظيمه و�إجراءات الق ْيد فيه ْ
مع الم�ؤ�س�سة ،ويق ِّيد المط ِّور فيه ما ي�أتي:
 -1ترخي�ص م�شروع البيع على الخريطة.
 -2الوحدات التي ي�شملها ترخي�ص التطوير.
 -3عقود بيع الوحدات ،وكافة الت�صرفات التي ترد على الحقوق النا�شئة عن عقد البيع.
 -4بيان تف�صيلي ب�أيِّ قيد يوجب القانون ق ْيده في �صحيفة العقار.
� -5أية بيانات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س الجهاز بالتن�سيق مع الم�ؤ�س�سة.
ب  -وف���ي جميع الأح���وال ،تقع على عاتق المت�ص ِّرف ف���ي الوحدة م�سئولية ق ْي���د الت�صرف في ال�سجل
الم�ش���ار �إلي���ه في الفقرة (�أ) من ه���ذه المادة ،و�إال جاز للمت�ص َّرف �إليه القي���ام بكل ما يلزم لق ْيد
الت�ص���رف ف���ي ال�سجل الم�شار �إليه على نفقة المت�ص ِّرف ،ما ل���م يقرر رئي�س الجهاز بالتن�سيق مع
الم�ؤ�س�سة خالف ذلك.
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مادة ()28
الإعالن

أ ُ -ي َ
حظر على المط ِّور �أو َّ
المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة العقارية الإعالن في و�سائل الإعالم المحلية
�أو الأجنبي���ة وب�أي���ة و�سيل���ة �إعالنية بما ف���ي ذلك الجرائد والمواق���ع الإلكتروني���ة �أو الم�شاركة في
المعار����ض داخل المملكة �أو خارجها ،للتروي���ج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة �إال بعد تمام
ق ْي���د تلك الوح���دات في ال�سجل الم�شار �إليه في المادة ال�سابقة م���ن هذا القانون ،والح�صول على
ترخي�ص بالإعالن من الم�ؤ�س�سة والجهات المعنية.
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا بتنظيم قواعد و�ضوابط الإعالن �أو الم�شاركة في المعار�ض ،والحاالت
ب ُ -ي ِ
الم�ستثناة من �شرط ق ْيد الوحدات والترخي�ص ،وذلك بغر�ض �إعداد الدرا�سات ال�سوقية للم�شروع
�أو غيرها من الأغرا�ض.

مادة ()29
عقود البيع على اخلريطة

�صدر قرار ًا بتنظيم �شروط و�أحكام وبيانات عقود بيع الوحدات العقارية
�أ  -يجوز لمجل�س الإدارة �أنْ ُي ِ
على الخريطة ،على �أنْ يت�ضمن ما يلي:
 - 1ال�شروط والأحكام المتعلقة بكيفية �إبرام عقود البيع.
 - 2الأح���كام والمعلوم���ات والبيان���ات التي يجب �إدراجها في عقود البي���ع بما في ذلك االلتزامات
والحقوق المتبادَلة بين المط ِّور الرئي�سي للم�شروع والمط ِّور الفرعي� ،إنْ ُو ِجد ،والتي من �ش�أنها
�أنْ ت�ؤثر في حقوق والتزامات الم�شتري.
 - 3ال�شروط وااللتزامات التي ال يجوز �إدراجها في عقود البيع.
لحجز الوحدة العقارية ،وطريق���ة االحتفاظ بالت�أمين
 - 4ال�ضواب���ط والقي���ود على مبلغ الت�أمي���ن ْ
وا�ستخدامه ،والأحوال التي يجب فيها على المط ِّور ردُّه للحاجز.
 - 5المدة �أو المدد التي يجوز للم�شتري فيها ا�ستعمال َخيار العدول عن العقد ،ومقدار الم�صروفات
�أو التعوي�ضات التي يلتزم بدفعها للمط ِّور عند ا�ستعمال َخيار العدول.
 - 6ج���دول �س���داد ال ُّد ْفعات المتعلق���ة بالوحدة العقاري���ة ،وذلك بح�سب مراحل تق���دُّم العمل في
الم�شروع.
 - 7تاريخ �إنجاز المط ِّور للوحدة العقارية وت�سليمها للم�شتري.
ف�سخ العق���د ون�سبة الغرام���ات المترتبة على
 - 8الأح���وال الت���ي يج���وز فيها للمط��� ِّور �أو الم�شتري ْ
الطرف ال ُم ِخل ،وذلك دون �إخالل بالحق في التعوي�ض عن المطالبة بالأ�ضرار.
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 - 9ال�شروط والأحكام المتعلقة بالأجزاء الم�شتركة.
� - 10أية بيانات �أو �أحكام �أو �شروط �أخرى ي�صدر بها قرار من مجل�س الإدارة.
�صدر ف���ي بع�ض �أنواع م�شروعات البيع على الخريطة نماذج لعقود بيع
ب  -يج���وز لمجل�س الإدارة �أنْ ُي ِ
وحداته���ا العقاري���ة ،وال يجوز للمط��� ِّور تعديل �أحكامها �أو �شروطها �إال في ح���دود ما ت�سمح به تلك
النماذج.
ج  -تكون الأحكام وال�شروط الواردة يف عقد البيع على اخلريطة غري نافذة يف حق امل�شرتي �إذا
كانت متعار�ضة مع الأحكام املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �أو مع مناذج
عقود البيع امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة.

مادة ()30
تنفيذ م�شروع البيع على اخلريطة

يلتزم المط ِّور بتنفيذ م�شروع البيع على الخريطة طبق ًا للت�صاميم الهند�سية الإن�شائية
والمعمارية المعت َمدة والم�ستندات التي ُم ِن َح الترخي�ص على �أ�سا�سها.
وال يجوز �إدخال تعديل في الم�شروع �إال �إذا كان هذا التعديل غير جوهري ،وذلك العتبارات
هند�سية �أو فنية مقبولة� ،أما �إذا كان التعديل جوهري ًا فال يكون �إال لظروف غير متو َّقعة �أو
لأ�سباب طارئة وبموافقة الجهات المخت�صة والم�ؤ�س�سة.
وذلك دون �إخالل بحق الم�شتري في التعوي�ض �أو �إنقا�ص الثمن بقدر ما نق�ص من م�ساحة
�أو قيمة وحدته العقارية �أو منفعتها.

مادة ()31
�إنـجاز وت�سليم الوحدات العقارية

�ص���در مجل�س الإدارة قرار ًا بتنظيم قواعد و�شروط �إنج���از وت�سليم الوحدات العقارية للم�شترين،
�أ ُ -ي ِ
بم���ا في ذلك �شهادة الإنجاز والجزاءات الإدارية والغرامات المالية المترتبة على �إخالل المط ِّور
بالتزامه ب�إنجاز وت�سليم الوحدة.
ب  -يلت���زم المط ِّور بعد �إنجاز الوحدة العقارية بالقيام بكاف���ة الأعمال التي تتفق مع مقت�ضيات ُح ْ�سن
الني���ة لت�سجيل الوحدة با�س���م الم�شتري ،وت�سليمه كاف���ة ال�شهادات وال�سن���دات والوثائق المتعلقة
بالوح���دة والأج���زاء الم�شترك���ة ،و�أدلة ت�شغي���ل الأجهزة والتركيب���ات وال�ضمانات المق��� َّررة لتلك
الأجهزة والتركيبات.
ج  -للم�شت���ري من المط ِّور الفرعي ح ُّق مطالبة المط ِّور الرئي�سي مبا�شرة ب�أداء ما يكون ثابت ًا في ذمته
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من التزامات تجاه المط ِّور الفرعي.

مادة ()32
ب ْيع امل�شرتي وحدته العقارية

في حالة قيام الم�شتري ببيع الوحدة العقارية على الخريطة ل�شخ�ص �آخر ،ال يجوز �أنْ تزيد
الم�صروفات الإدارية التي يتقا�ضاها المط ِّور الرئي�سي �أو الفرعي من المتعا ِقد مع الم�شتري
الأول على الن�سبة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة ،وت�سري �أحكام هذا القانون
على الم�شتري الجديد.

مادة ()33
رُّ
تعث �أو تو ُّقف م�شروع البيع على اخلريطة

�أ  -للم�ؤ�س�س���ة ف���ي حالة تو ُّقف �أو تع ُّثر المط���ور م�ؤقت ًا �أو نهائي ًا عن تنفيذ م�ش���روع البيع على الخريطة
لأيِّ �سب���ب م���ن الأ�سباب  -بعد � ْأخذ ر�أي �أمين ح�ساب ال�ضمان  -اتخاذ التدابير الالزمة لحماية
حقوق الم ْودعين ودائني الم�شروع ،بما ي�ضمن �إكمال الم�شروع �أو �إعادة الأموال لأ�صحابها ،بما في
ذلك اللجوء �إلى المحكمة المخت�صة للح�صول على حكم بتنفيذ الم�شروع بمعرفة �أحد المط ِّورين
على ح�ساب المط ِّور �أو بيع الم�شروع وتوزيع ح�صيلة البيع على الم ْودعين ودائني الم�شروع.
ب  -ي�صدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم حاالت و�أ�سباب التو ُّقف والتع ُّثر التي تجيز اتخاذ الإجراءات
المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة.

مادة ()34
�إدارة و�صيانة املط ِّور للوحدات العقارية

يتولى المط ِّور �إدارة و�صيانة الوحدات ال َم ِبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ الم�شروع
وت�سليمها �إلى الم�شترين ،مقابل تح�صيل التكاليف الفعلية مع ن�سبة ال تجاوز  %5من تلك التكاليف
كم�صاريف �إدارية ،وذلك ِو ْفق ًا للأ�س�س والن�سبة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

الف�صل الثالث
الو�ساطة العقارية
مادة ()35
الرتخي�ص مبزاولة الو�ساطة العقارية

أ ُ -ي َ
حظ���ر عل���ى �أيِّ �شخ�ص مزاولة مهنة الو�ساطة العقارية في المملكة �إال بعد ح�صوله على ترخي�ص
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م�سبق من الم�ؤ�س�سة طبق ًا لأحكام هذا القانون.
ب  -يك���ون الترخي�ص بمزاولة الو�ساطة العقارية ِو ْفق ًا للأحكام والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار
من مجل�س الإدارة.
ج ِّ -
ينظم القرار �شروط و�ضوابط و�إجراءات م ْنح وتجديد وتعديل تراخي�ص مزاولة الو�ساطة العقارية
و�أنواعها وفئاتها ومدة �سريانها.
د  -يتق َّيد َّ
المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة العقارية بحدود الترخي�ص ال�صادر له.

مادة ()36
�سجل الو�ساطة العقارية

تم�سك الم�ؤ�س�سة �سج ًال ي�سمى(�سجل الو�ساطة العقارية) ،ويكون عبارة عن �سجل ورقي
َّ
المرخ�ص لهم بمزاولة مهنة
�أو �إلكتروني تد َّون فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�صة عن
الو�ساطة العقارية.
وي�صدر قرار من مجل�س الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في ال�سجل
الورقي �أو الإلكتروني ،وال�ضمانات ال�لازم توافرها في ال�سجل ،بما يكفل حماية البيانات
والمعلومات المد َّونة فيه وبيان �أية تغييرات تتم في هذه البيانات �أو المعلومات.
َّ
المرخ�ص له بمزاولة مهنة الو�ساطة العقارية ب�إخطار الم�ؤ�س�سة عن �أي تغيير في
ويلتزم
البيانات والمعلومات الواردة في ال�سجل ،وذلك خالل الفترة التي ي�صدر بتحديدها قرار من
مجل�س الإدارة.
ويكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من الجمهور وا�ستخراج �صورة م�ص َّدقة من المعلومات
المق َّيدة فيه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر معين فيه ،وذلك بعد �سداد الر�سوم المق َّررة.

مادة ()37
التزامات وواجبات َّ
املرخ�ص له مبزاولة الو�ساطة العقارية

أ  -ي�ص���در قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم عم���ل والتزامات وواجبات َّ
المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة
العقاري���ة وبالأخ�ص القواعد والأحكام وال�ضوابط الواجب مراعاتها عند �إن�شاء ح�سابات للعمالء
�أو �إدارته���ا �أو ت�سلُّ���م �أمواله���م واالحتف���اظ بها ،وال�سج�ل�ات الواجب االحتفاظ به���ا في مقر عمل
َّ
المرخ�ص له ،ومد َّونة ال�سلوك الواجب على العاملين في الو�ساطة العقارية مراعاتها.
ب  -يج���ب عل���ى كل َّ
مرخ�ص له بمزاولة الو�ساط���ة العقارية �أنْ يم�سك �سج ًال يق ِّي���د فيه كافة تفا�صيل
عملي���ات الو�ساطة العقارية التي �أجراها والعموالت والمبالغ التي تقا�ضاها وثمن المعاملة وتاريخ
للمتعاقدين والعربون الذي ُد ِفع لإتمامها ،وغير ذلك من معلومات
�إجرائها ،والبيانات ال�شخ�صية
ِ
�أو بيانات ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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َّ
المرخ�ص له تقديم ال�سجل للم�ؤ�س�سة للت�أ�شير عليه عند نهاية كل �سنة مالية �أو
ويجب على
خالل المدة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة ،ويجوز للم�ؤ�س�سة �أنْ تحتفظ بن�سخة
منه.

مادة ()38
عمولة الو�سطاء العقاريني

�صدر قرار ًا بتحدي���د ن�سبة العموالت التي يج���وز َّ
للمرخ�ص له بمزاولة
�أ  -يج���وز لمجل����س الإدارة �أن ُي ِ
الو�ساطة العقارية تقا�ضيها عن �أعمال الو�ساطة العقارية �أو بع�ضها ،وذلك دون الإخالل بما يتفق
عليه َّ
المرخ�ص له مع العميل من �أتعاب �أو �أجور.
ب -يتقا�ض���ى َّ
تو�سط
المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة العقاري���ة عمولته منا�صفة من طرفي العقد الذي َّ
ف���ي �إبرامه ،ويكون كل من المتعاقدين م�سئو ًال تجاه الو�سيط العقاري بغير ت�ضامن بينهم عن د ْفع
الم�ستحقة عليه ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.
العمولة
َ
ج  -ال يج���وز َّ
للمرخ�ص له بمزاول���ة الو�ساطة العقارية ا�سترداد الم�صروف���ات التي �أنفقها على �أعمال
الو�ساطة العقارية ما لم يتم االتفاق على ذلك كتابة.
د  -ال ي�ستح���ق َّ
المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة العقاري���ة عمولته �إال �إذا �أدت و�ساطته �إلى �إبرام العقد،
وي�ستح���ق العمولة بمجرد �إبرام العقد ما لم يتم االتف���اق على خالف ذلك .ف�إذا كان وجود العقد
مع َّلق��� ًا عل���ى �ش ْرط واقف ،فال ي�ستحق َّ
المرخ�ص له عمولته �إال �إذا تح َّقق ال�شرط .وذلك كله ما لم
يتم االتفاق على خالف ذلك.
هـ  -مع عدم الإخالل بالتدابير التي يجوز للم�ؤ�س�سة اتخاذها طبق ًا لأحكام المادتين ( )11و( )12من
هذا القانون ،ال ي�ستحق َّ
المرخ�ص له بمزاولة الو�ساطة العقارية عمولته �أو ا�سترداد الم�صروفات
الت���ي �أنفقه���ا على �أعمال الو�ساطة العقاري���ة �إذا �صدرت منه �أفعا ٌل �أ�ض��� َّرت ب�أحد المتعاقدين� ،أو
�أدلى بمعلومات �أو وقائع عن العقار غير �صحيحة� ،أو �سكت ع ْمد ًا عن بيانها� ،أو ح�صل على منفعة
�أو ْوعد بمنفعة خالف ًا لمقت�ضيات ُح ْ�سن النية و�شرف التعامل.

مادة ()39
َتعا ُر�ض امل�صالح

�أ  -يلتزم َّ
المرخ�ص له عند مزاولة الو�ساطة العقارية بالإف�صاح �إلى العميل كتابة �إذا كانت له م�صلحة
�شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة تتعار�ض مع مقت�ضيات عمله.
ب 	-ال يجوز َّ
للمرخ�ص له �أو �أيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة ن�شاط الو�ساطة العقارية اال�شتراك
لزوجه �أو لأوالده م�صلحة �شخ�صية ،ما لم يب ِّين تلك الم�صلحة للطرف
في و�ساطة تكون له فيها �أو ِ
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الآخر وي�أذن له كتابة بذلك .وفي هذه الأحوال ال ي�ستحق َّ
المرخ�ص له عمولة على الو�ساطة ما لم
ُي َّت َفق كتابة على خالف ذلك.
ج  -ي�صدر قرار من مجل����س الإدارة بتنظيم كافة الم�سائل المتعلقة ب َتعا ُر�ض الم�صالح والأحوال التي
يجب الك�شف عنها.

مادة ()40
ت�أمني امل�سئولية

َّ
المرخ�ص لهم بمزاولة الو�ساطة العقارية الذين
يحدد مجل�س الإدارة �أي ًا من �أنواع �أو فئات
يجب �أنْ تتوافر لديهم بولي�صة ت�أمين عن �أخطاء المهنة ،وذلك ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي
ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

الف�صل الرابع
التثمني العقاري
مادة ()41
الرتخي�ص مبزاولة التثمني العقاري

�أ ُ -ي َ
حظ���ر على �أيِّ �شخ�ص مزاولة ن�شاط التثمين العق���اري في المملكة �إال بعد ح�صوله على ترخي�ص
م�سبق من الم�ؤ�س�سة طبق ًا لأحكام هذا القانون.
وي�صدر بتحديد �شروط و�ضوابط و�إجراءات م ْنح وتجديد وتعديل التراخي�ص ومدة �سريانها
قرار من مجل�س الإدارة.
ب  -يتقيد َّ
المرخ�ص له في مزاولة ن�شاط التثمين العقاري بحدود الترخي�ص ال�صادر له ،وال يجوز له
تعديل �أيٍّ من خدماته �إال بعد الح�صول على ترخي�ص م�سبق من الم�ؤ�س�سة و�أداء الر�سوم المق َّررة
لذلك.
�ص���در مجل����س الإدارة الق���رارات الالزمة بت�صنيف تراخي����ص ن�شاط التثمين �إل���ى �أنواع وفئات
ج ُ -ي ِ
بح�س���ب نوع المن�ش�آت وطبيعتها والغر�ض من التثمين العق���اري ،والأ�س�س الفنية في تقدير القيمة
ال�سوقية للمن�ش�آت ،وتحديد اال�شتراطات الالزمة لكل منها.
د ُ -ي َ
حظر الجمع بين مزاولة �أعمال مهنة الو�ساطة العقارية ومزاولة ن�شاط التثمين العقاري.
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مادة ()42
�سجل الـ ُم َث ِّمنني

تم�سك الم�ؤ�س�سة �سج ًال ي�سمى (�سجل ال ُم َث ِّمنين) يكون عبارة عن �سجل ورقي �أو �إلكتروني
َّ
المرخ�ص له بمزاولة ن�شاط التثمين العقاري.
تد َّون فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�صة عن
وي�صدر قرار من مجل�س الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في ال�سجل
الورقي �أو الإلكتروني ،وال�ضمانات ال�لازم توافرها في ال�سجل ،بما يكفل حماية البيانات
والمعلومات المد َّونة فيه وبيان �أية تغييرات تتم في هذه البيانات �أو المعلومات.
َّ
المرخ�ص له بمزاولة ن�شاط التثمين العقاري ب�إخطار الم�ؤ�س�سة عن � ِّأي تغيير في
ويلتزم
البيانات والمعلومات الواردة في ال�سجل ،وذلك خالل الفترة التي ي�صدر بتحديدها قرار من
مجل�س الإدارة.
ويكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من الجمهور وا�ستخراج �صورة م�ص َّدقة من الم�ؤ�س�سة
بالمعلومات المق َّيدة فيه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر معين فيه ،وذلك بعد �سداد الر�سوم
المق َّررة.

مادة ()43
التزامات وواجبات َّ
املرخ�ص له مبزاولة التثمني العقاري

�أ  -م���ع ع���دم الإخ�ل�ال بالفقرتي���ن (ب) و(ج) من هذه المادة ،يق���وم َّ
المرخ�ص ل���ه بمزاولة التثمين
العق���اري ب�أداء عمله بن���ا ًء على االتفاق المبرم بينه وبين المتعا ِقد ال���ذي يحدد التزامات ال ُم َث ِّمن
الم�ستحق له مقابل القيام بعمله.
وواجباته والأجر
َ
ب  -ي�ص���در قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم عمل والتزام���ات وواجبات َّ
المرخ�ص له بمزاولة التثمين
العق���اري ،وبالأخ�ص القواعد والأحكام وال�ضوابط والأ�س�س الفنية الواجب مراعاتها عند التثمين
العق���اري ،والم�ؤهالت الواج���ب توافرها في العاملين في �أعمال التثمي���ن العقاري لدى َّ
المرخ�ص
ل���ه ،وال�سج�ل�ات الواجب االحتفاظ بها في مقر عمل َّ
المرخ�ص ل���ه ،ومد َّونة ال�سلوك الواجب على
العاملين في التثمين العقاري مراعاتها.
ج  -يج���ب عل���ى كل َّ
مرخ�ص ل���ه بمزاولة التثمي���ن العقاري �أنْ يم�س���ك �سج ًال يق ِّيد في���ه كافة تفا�صيل
عملي���ات التثمين التي �أجراها ،على �أنْ تت�ضمن كل منه���ا و�صف العقار الخا�ضع للتثمين ،وقيمته،
والطريق���ة التي تم التو�صل بها �إل���ى التقييم ،وغير ذلك من معلومات �أو بيانات ي�صدر بتحديدها
قرار من مجل�س الإدارة.
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مادة ()44
َتعا ُر�ض امل�صالح

�أ  -يلت���زم َّ
المرخ����ص ل���ه �أو �أيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة ن�ش���اط التثمين العقاري بالحياد
والنزاه���ة في �إج���راء التثمين العقاري ،وبالإف�ص���اح �إلى العميل كتابة عم���ا �إذا كانت له م�صلحة
�شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة تتعار�ض مع مقت�ضيات عمله.
ب  -ال يجوز َّ
للمرخ�ص له �أو �أيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة ن�شاط التثمين العقاري اال�شتراك
لزوجه �أو لأوالده م�صلحة �شخ�صية ،ما لم يب ِّين
في عمليات التثمين العقاري التي تكون له فيها �أو ِ
تلك الم�صلحة للطرف الآخر ،وي�أذن له كتابة بذلك.
ج  -ي�ص���در قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم كافة الم�سائل المتعلقة ب َتعا ُر�ض الم�صالح والأحوال التي
يجب الك�شف عنها.

مادة ()45
ت�أمني امل�سئولية

َّ
المرخ�ص لهم بمزاولة التثمين العقاري الذين
يحدد مجل�س الإدارة �أي ًا من �أنواع �أو فئات
يجب �أنْ تتوافر لديهم بولي�صة ت�أمين عن �أخطاء المهنة ،وذلك ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي
ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

الف�صل اخلام�س
�إدارة العقارات
مادة ()46
الرتخي�ص لإدارة وت�شغيل العقارات

�أ  -يك���ون الترخي����ص لمزاول���ة ن�ش���اط �إدارة وت�شغيل العق���ارات ِو ْفق ًا للأحكام والقواع���د التي ي�صدر
بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
وينظم القرار �شروط و�ضوابط و�إجراءات م ْنح وجتديد وتعديل الرتاخي�ص ومدة �سريانها.
ب  -ي�ص���در قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم عم���ل والتزامات وواجبات َّ
المرخ�ص لهم بمزاولة ن�شاط
�إدارة وت�شغيل العقارات.
ج  -يتق َّيد َّ
المرخ�ص له بمزاولة ن�شاط �إدارة وت�شغيل العقارات بحدود الترخي�ص ال�صادر له ،وال يجوز
ل���ه تعديل خدماته �إال بع���د الح�صول على ترخي�ص م�سب���ق من الم�ؤ�س�س���ة و�أداء الر�سوم المق َّررة
لذلك.

العدد – 3325 :الخميس  3أغسطس 2017

الباب الثالث
ملكية العقارات امل�شرتكة
الف�صل الأول
العقارات امل�شرتكة
مادة ()47
ال�سجل اخلا�ص للعقارات امل�شرتكة

ت�سج���ل العق���ارات الم�شترك���ة والأر�ض المبن ُّي عليه���ا وما تحتويه من وحدات و�أج���زاء م�شتركة في
�أ َّ -
ال�سج���ل العقاري لدى الجهاز ،وي ِعد الجهاز �سج ًال خا�ص ًا للعق���ارات الم�شتركة ،ويكون عبارة عن
�سجل ورقي �أو �إلكتروني يق ّيد فيه ما يلي:
 - 1الأرا�ضي التي يملكها المط ِّورون ،والتي �ستقام عليها العقارات الم�شتركة.
 - 2الوحدات التي يبيعها المط ِّورون ،و�أ�سماء المالكين لها.
 - 3الت�صرفات التي ُتج َرى على الوحدة ،كالبيع وعقود الإيجار طويلة الأمد وحقوق االنتفاع والهبة
المن�شئ���ة �أو المق ِّررة �أو الناقلة
والو�صي���ة وال َّرهْ ن ،وغيرها م���ن الت�صرفات القانونية الأخرى ِ
للحق���وق العيني���ة� ،أو التي من �ش�أنها زوال �أيِّ حق من هذه الحقوق ،وكذلك الأحكام الق�ضائية
النهائية الم ْث ِبتة ل�شيء من ذلك ،والإقرارات بالتنازل عن مرتبة ق ْيد الحقوق العينية ال َّت َبعية.
� -4أية بيانات ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة باالتفاق مع الجهاز.
�صدر الجهاز من واقع البيانات المق َّيدة في ال�سجل ال�شهادات وال�سندات و�أية وثائق �أخرى تتعلق
ب ُ -ي ِ
بالوحدة ،وذلك بنا ًء على طلب ذوي ال�ش�أن ،ويحق لكل ذي م�صلحة االطالع على ال�سجل.

مادة ()48
تطوير م�شروع العقار امل�شرتك

أ  -في حالة تطوير م�شروع العقار الم�شترك على مراحل ،يب ِّين النظام الرئي�سي ترتيبات تق�سيم هذا
الم�شروع.
ب � -إذا اق ُت ِ�ص���ر العق���ار الم�شت���رك على جزء من �أيِّ م�ش���روع عقاري ،ولم يت�ضم���ن النظام الرئي�سي
وج َب عندئذ ت�سجيل نظام �إدارة المبنى
للم�ش���روع كيفية �إدارة هذا الجزء من الم�شروع العقاريَ ،
ق�صد بنظ���ام �إدارة المبنى ال�ش���روط والأحكام المتعلقة ب����إدارة المبنى
ف���ي ال�سج���ل العقاري .و ُي َ
والأر����ض في حالة تق�سيم المبنى وقطعة الأر�ض التي يق���ع عليها �إلى جزءين �أو �أكثر ،حيث ي َق َّ�سم
كل جزء بالطريقة التي تحدِّ دها الجهة المخت�صة وي�شكل جزء ًا من المبنى.
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مادة ()49
ج َّمع العقاري املغلق Gated Community
الـ ُم َ

�أ  -ي�ض���ع مجل����س ال���وزراء �أو الجه���ة الت���ي يف ِّو�ضها ،بنا ًء عل���ى اقتراح م���ن مجل����س الإدارة ،القواعد
وال�ش���روط العتب���ار م�ش���روع التطوي���ر العق���اري �أو العق���ار الم�شت���رك ُم َج َّمع��� ًا عقاري��� ًا مغلق��� ًا
) ،)Gated Communityوعل���ى وج���ه الخ�صو����ص اال�شتراط���ات الهند�سي���ة والمعماري���ة و�أعمال
الخدمات الالزم توافره���ا ،والتزامات المط ِّورين �أو ال ُملاَّ ك تجاه �شاغلي الوحدات العقارية ،بما
في ذلك توفير البنية التحتية.
ب  -ي�صدر قرار من الجهة التي يحددها مجل�س الوزراء باعتبار م�شروع تطوير عقاري �أو عقار م�شترك
م�ستوف للقواعد وال�شروط الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة من هذه المادة ُم َج َّمع ًا عقاري ًا
مع َّين،
ٍ
مغلق ًا (.)Gated Community
�ص���در الجهات الإدارية المخت�صة ،بعد � ْأخ ِ���ذ ر�أي مجل�س الإدارة،
ج  -ا�ستثن���ا ًء م���ن �أيِّ قانون �آخرُ ،ت ِ
ق���رار ًا بتحديد الر�سوم والتكالي���ف المالية لخدمات الكهرباء والم���اء والخدمات البلدية وغيرها
من الخدم���ات الحكومية التي يتم توفيرها للوحدات الموجودة ف���ي المجمعات العقارية المغلقة،
بمراع���اة مقدار الخدمات المقدَّمة من الجهات الإدارية المخت�صة وما تتحمله من نفقات ،وذلك
دون الإخ�ل�ال ب�أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  2015ب�ش�أن تح�صيل كلفة �إن�شاء وتطوير
البنية التحتية في مناطق التعمير.

مادة ()50
َ
مت ُّلك غري البحرينيني للعقارات امل�شرتكة

ت�سري �أحكام القوانين المتعلقة بت َملُّك غير البحرينيين للعقارات على ت َملُّك العقار
الم�شترك.

مادة ()51
النظام الرئي�سي والنظام الأ�سا�سي الحتاد الـ ُملاَّ ك

أ  -ي�ش���كل َّ
مخطط الموقع والنظام الرئي�س���ي والنظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك جزء ًا من �سند ملكية
العق���ار الم�شترك وتر َفق مع���ه ،ويحتفظ الجهاز بالن�سخة الأ�صلية من النظ���ام الرئي�سي في كافة
الأوقات.
ب  -يج���ب عل���ى مال���ك الوحدة التق ُّي���د – تجاه مالكي و�شاغل���ي الوحدات الأخرى واتح���اد ال ُملاَّ ك –
بالنظام الرئي�سي والنظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك.
ج  -يج���ب عل���ى �شاغ���ل الوحدة التق ُّي���د – تجاه مالكي و�شاغل���ي الوحدات الأخرى واتح���اد ال ُملاَّ ك –
بالنظام الرئي�سي والنظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك بقدر ما ت�سري �أحكامهما على ذلك ال�شاغل.
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مادة ()52
الأجزاء امل�ش َ
رتكة من العقار امل�شرتك

�أ  -م���ا ل���م يت�ضمن َّ
مخطط الموقع خالف ذلك ،تتكون الأج���زاء الم�شت َركة من الأر�ض و�أية �أجزاء من
مخ�ص�ص���ة لال�ستخدام الم�شت َرك من ِق َبل
العق���ار الم�شت��� َرك ال تقع �ضمن حدود �أية وحدة وتكون َّ
مالكي و�شاغلي الوحدة المبنية في مخطط الموقع ،وت�شمل بوجه خا�ص ما يلي:
 - 1الأج���زاء الهيكلي���ة للعق���ار الم�شت َرك بم���ا في ذلك الدعائ���م الرئي�سية والأ�سا�س���ات والأعمدة
والج���دران الهيكلي���ة والعتبات والأ�سق���ف وو�صالت الأ�سق���ف والرده���ات وال�ساللم وممرات
ال�ساللم ومخارج الطوارىء والمداخ���ل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية والواجهات
والأ�سطح.
 - 2مواقف ال�سيارات ُوغ َرف الحرا�سة والمرافق والمعدات الترفيهية وحمامات ال�سباحة والحدائق
ومراف���ق التخزي���ن والأماكن المخ�ص�صة ال�ستخدام اتحاد ال ُم�َّلأ اَّ ك �أو من يع ِّينه �أو يبرم معه
عقد ًا لإدارة العقار الم�شت َرك.
 - 3مع���دات و�أنظم���ة المرافق الرئي�سية بم���ا في ذلك مو ِّلدات الكهرباء و�أنظم���ة الإ�ضاءة و�أنظمة
ومعدات الغ���از والمياه الباردة وال�ساخنة والتدفئة والتبري���د و�أنظمة التكييف ومرافق تجميع
ومعالجة النفايات.
 - 4الم�صاعد والخزانات والأنابيب والمو ِّلدات ومداخن ومراوح ومجاري التهوية ووحدات �ضغط
الهواء و�أنظمة التهوية الميكانيكية.
� - 5أنابي���ب المياه الرئي�سية ومجاري ال�ص���رف ال�صحي و�أنابيب ومداخن الغاز و�أ�سالك ومجاري
الكهرباء التي تخدم ُملاَّ ك �أكثر من وحدة.
 - 6التجهيزات والتو�صيالت والمعدات والمرافق التي ي�ستخدمها ُملاَّ ك �أكثر من وحدة.
�	- 7أجهزة قيا�س تمديد �أو توريد خدمات ال َمرافق.
� - 8أي���ة �أجزاء �أو �أجه���زة �أو تجهيزات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار م���ن مجل�س الإدارة بمراعاة
طبيعة العقار الم�شترك.
ب  -م���ا ل���م يت�ضمن َّ
مخطط الموق���ع خالف ذلك ،تت�ضمن الأج���زاء الم�شت َركة من العق���ار الم�شت َرك
المك��� َّون م���ن �أر�ض ولي�س من مبنى �أو جزء منه �أية �أجزاء من العقار الم�شت َرك ال تقع �ضمن حدود
مخ�ص�صة لال�ستخدام الم�شترك من ِق َبل مالكي و�شاغلي الوحدات ،وت�شمل بوجه
�أية وحدة وتكون َّ
خا�ص ما يلي:
 - 1الط���رق وال���د َّوارات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الر�صي���ف ومجاري الت�صريف والجزر
الفا�صلة في الطريق والج�سور و�أنظمة الت�صريف وما يرتبط بها.
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 - 2البحي���رات والب���رك والقن���وات والمتنزهات والنوافي���ر والأ�شكال المائية والمج���اري المائية
الأخرى بما في ذلك كافة المعدات المرتبطة بها.
 - 3الم�ساحات الخ�ضراء والم�ساحات العامة و�ساحات اللعب.
 - 4الأ�س�ل�اك والكوابل والأنابي���ب ومجاري الت�صريف والقنوات والمكائ���ن والمعدات ،والتي يتم
بوا�سطتها تزويد الوحدات والأجزاء الم�شت َركة بخدمات ال َمرافق.
مخ�ص�ص���ة لال�ستخدام
� - 5أجه���زة قيا����س تمدي���د �أو توري���د خدمات ال َمراف���ق التي ُتعت َب���ر �أنها َّ
الم�شت َرك من ِق َبل مالكي و�شاغلي الوحدات.
� - 6أي���ة �أج���زاء �أو �أجهزة �أو تجهيزات �أخرى ي�صدر بتحديده���ا قرار من مجل�س الإدارة بمراعاة
طبيعة العقار الم�شت َرك.

مادة ()53
نطاق الوحدة �أو اجلزء من املبنى

�أ  -ما لم يحدد َّ
مخطط الموقع خالف ذلك ،ت�شمل كل وحدة في مبنى �أو جزء من مبنى كل �شيء يقع
داخ���ل الوحدة عدا خدمات ال َمرافق الموجودة فيها والتي تخ���دم الأجزاء الم�شت َركة �أو �أية وحدة
�أخرى ،وت�شمل الوحدة بوجه خا�ص ما يلي:
 - 1الأر�ضي���ات وم���واد و�أجزاء الأر�ضية حتى �أ�سف���ل قاعدة الو�صالت والهي���اكل الداعمة لأر�ضية
الوحدة.
 - 2الأ�سق���ف الم�ستعارة وكاف���ة �أنواع الأ�سقف والإ�ضافات التي ت�ش ِّكل ج���زء ًا من الق�سم الداخلي
للوح���دة والم�ساح���ات بين تل���ك الأ�سقف ،وكذلك الأ�سق���ف فوق الج���دران الداعمة والهياكل
داخل الوحدة والجدران التي تف�صل الوحدة عن بقية العقار الم�شترك و�أية وحدات �أو �أجزاء
م�شت َركة مجاورة.
 - 3الجدران غير الحاملة لل ِّث َقل والجدران غير الداعمة داخل الوحدة.
 - 4النوافذ والزجاج والتركيبات التي ت�ش ِّكل جزء ًا من النوافذ الداخلية و�أنظمة الإ�ضاءة والأبواب
و�إطاراتها وكافة المعدات والتركيبات التي تخدم الوحدة.
 - 5التو�صيالت الداخلية التي تخدم الوحدة.
 - 6التركيبات والتجهيزات التي ُي َر ِّكبها مالك �أو �شاغل الوحدة.
 - 7الإ�ضافات والتعديالت والتح�سينات المن َّفذة على الوحدة من وقت لآخر.
ب  -ما لم يحدد َّ
مخطط الموقع خالف ذلك ،ت�شمل كل وحدة من عقار م�شترك تتكون من �أر�ض ولي�س
م���ن مبنى ،كل �شيء يقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات ال َمرافق التي تخدم الأجزاء الم�شت َركة
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�أو �أية وحدة �أخرى.
ج ُ -تعت َب���ر الج���دران الفا�صلة بي���ن الوحدات المتج���اورة م�شت َركة بين كل المالكي���ن �إذا كانت �ضمن
الأجزاء الم�شت َركة.
وح َر ٍم منا�سبين عن الوحدات الأخرى والأجزاء الم�شت َركة.
د  -لكل وحدة الحق في الح�صول على دعم َ

مادة ()54
مِ ْلكية الأجزاء امل�ش َ
رتكة

ما لم يتم االتفاق على غير ذلك يكون لمالك كل وحدة والمط ِّور للوحدات غير المبيعة
ح�صة غير مف َرزة من الأجزاء الم�شت َركة ِو ْفق ًا للن�سب المبينة في النظام الرئي�سي.
وتح َّدد الن�سب على �أ�سا�س م�ساحة الوحدة من مجموع الم�ساحة الكلية للعقار الم�شت َرك
وطبيعة ا�ستخدام الوحدات ،و�أية معايير �أخرى ين�ص عليها النظام الرئي�سي.

مادة ()55
تق�سيم الأجزاء امل�ش َ
رتكة وال َّت َ�ص ُّرف فيها

ال يجوز ب� ِّأي حال من الأحوال تق�سيم الأجزاء الم�شت َركة �أو الت ََّ�ص ُّرف فيها �أو ببع�ضها ب�شكل
م�ستقل عن الوحدات التي تتعلق بها.
والت ََّ�ص ُّرف في الوحدة ي�شمل الت ََّ�ص ُّرف في ح�صة المالك في الأجزاء الم�شتركة.

مادة ()56
االنتفاع بالأجزاء امل�ش َ
رتكة

على مالك و�شاغل الوحدة و�ضيوفهم ا�ستخدام الأجزاء الم�شت َركة فيما �أُ ِع َّدت له وبطريقة ال
تم�س حقوق الآخرين في ا�ستخدام تلك الأجزاء �أو تزعجهم �أو ُت َع ِّر�ض �سالمتهم �أو �سالمة العقار
الم�شت َرك للخطر ،وذلك ِو ْفق ًا لأحكام النظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك.

الف�صل الثاين
ال َّت َ�ص ُّرف بوحدات العقار امل�ش َ
رتك
مادة ()57
ال َّت َ�ص ُّرف يف العقار القائم والوحدات اململوكة يف العقار

�أ  -يج���وز لمال���ك عقار قائ���م ب ْيع وحداته العقاري���ة �أو ال َّت َ�ص ُّرف فيها �إذا توافرت ف���ي العقار ال�شروط
الفنية والإن�شائية والمعمارية التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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ب  -يجوز لمالك الوحدة ب ْيع وحدته �أو ال َّت َ�ص ُّرف فيها ب�أيِّ �شكل من �أ�شكال ال َّت َ�ص ُّرف.

مادة ()58
تق�سيم الوحدات اململوكة يف العقار امل�ش َ
رتكة

ال يجوز تق�سيم �أية وحدة مملوكة في عقار م�شت َرك �إلى وحدتين �أو �أكثر �إال بموافقة الجهة
المخت�صة.

مادة ()59
ت�أجري الوحدة

ملزمين بالتق ُّيد بالنظام الرئي�سي
يجوز لمالك الوحدة ت�أجير وحدته ويبقى هو والم�ست�أجر َ
والنظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك تجاه مالكي و�شاغلي الوحدات الأخرى واتحاد ال ُملاَّ ك.

مادة ()60
حق الأف�ضلية

�أ  -لمال���ك الوح���دة على ال�شيوع في العقار الم�شترك حق الأف�ضلية في �شراء ح�صة المالك الآخر التي
فيحق لهم
يرغب ببيعها ل�شخ�ص من غير ال�شركاء ،على �أنه �إذا مار�س هذا الحق �أكثر من مالكِ ،
عندئذ ال�شراء بالتنا�سب مع الح�ص�ص المملوكة لكل منهم.
ب  -ال ين�ش����أ ح���ق الأف�ضلي���ة �إذا ت���م البيع بين الزوجي���ن �أو الأ�ص���ول �أو الفروع �أو الإخ���وة �أو الأخوات
وفروعهم �أو �إلى �أية �شركة مملوكة لأيٍّ منهم.

مادة ()61
ا�ستعمال حق الأف�ضلية

أ�  -حق الأف�ضلية ال يتجز�أ ،فال يجوز ا�ستعماله �أو التخ ِّلي عنه �إال ب�شكل كامل .وفي حال تعدُّد �أ�صحاب
ه���ذا الح���ق ا�ستعمل كل واحد ح َّقه بن�سبة الح�ص�ص التي يملكه���ا ،و�إذا �أ�سقط �أحدهم �أو بع�ضهم
ح َّقه انتقل ذلك الحق �إلى الباقين بالت�ساوي.
المر�سل لأ�صحاب
ب �	-إذا ثب���ت �أن البيع تم ب�شروط �أف�ضل للم�شتري من ال�شروط المب َّينة في الإ�شعار َ
حق الأف�ضلية جاز لهم مطالبة البائع بالتعوي�ض عما ِلحق بهم من �ضرر �أمام الق�ضاء.
ج  -ي�ص���در قرار من مجل�س الإدارة بتنظي���م ا�ستعمال حق الأف�ضلية والمدد الواجب مراعاتها وكيفية
الإخطار عن الرغبة في البيع �أو ال�شراء.
د  -ال ت�سري على العقارات الم�شت َركة الم�سجلة بمقت�ضى �أحكام هذا القانون الأحكام المتعلقة ُّ
بال�ش ْف َعة
المن�صو����ص عليها ف���ي المواد من ( )860حت���ى ( )873من القانون المدن���ي ال�صادر بالمر�سوم
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بقانون رقم ( )19ل�سنة .2001

الف�صل الثالث
احتاد الـ ُملاَّ ك
مادة ()62
�إن�شاء احتاد الـ ُملاَّ ك

أ ُ -ين�ش����أ اتح���اد ال ُم�َّل�كااَّ ك بحكم القانون عن���د ت�سجيل �أول بي���ع لوحدة في عقار م�شت���رك في ال�سجل
العقاري.
ب  -يتك���ون اتح���اد ال ُملاَّ ك م���ن مالكي وح���دات العقار الم�شت َرك بم���ا في ذلك الم�شت���ري في الإيجار
المنتهي بالتمليك ،والمط ِّور الرئي�سي �أو الفرعي بالن�سبة للوحدات غير ال َمبيعة.
ج  -تبد�أ ع�ضوية مالك الوحدة في اتحاد ال ُملاَّ ك من تاريخ توثيق عقد البيع با�سمه.
د  -يج���وز للم�ؤ�س�س���ة ،في حال���ة عدم وجود مدي���ر لالتحاد ،تعيين مدي���ر لإدارة اتح���اد ال ُملاَّ ك ِو ْفق
ال�صالحي���ات الت���ي تمنحها ل���ه الم�ؤ�س�سة ،وذلك في الم�شاري���ع العقارية الكب���رى �أو ال�سياحية �أو
الفندقية �أو لأيِّ من الأ�سباب التي ترى فيها الم�ؤ�س�سة تحقيق م�صلحة الم�شروع والمال ِكين.
�صدر مجل����س الإدارة قرار ًا بتنظيم كافة الأحكام
هـ  -م���ع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الف�صلُ ،ي ِ
المتعلق���ة باتح���اد ال ُم�َّل�اَّ ك وذلك بمراعاة طبيع���ة العق���ارات الم�شت َركة ،وبما يكف���ل حماية �أقلية
ال ُم�َّل�اَّ ك م���ن �سيطرة مال���ك �أو مط ِّور يمل���ك �أكثر من ن�صف الوح���دات العقاري���ة الم�شت َركة على
قرارات الجمعية العمومية.
و  -يج���وز �إن�شاء اتحاد رئي�سي �أو �أكثر يتكون من مجموعة اتحادات في م�شروع التطوير العقاري ،كما
�صدر مجل�س
يج���وز �إن�شاء اتحاد مرك���زي يتكون من مجموعة اتحادات رئي�سية ف���ي الم�شروع ،و ُي ِ
الإدارة قرار ًا بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة باالتحاد الرئي�سي واالتحاد المركزي.

مادة ()63

اكت�ساب ال�شخ�صية االعتبارية

�أ  -اتح���اد ال ُم�َّلاَاَّ ك م�ؤ�س�سة ال تهدف للربح ،ويكون لالتحاد �شخ�صي���ة اعتبارية م�ستقلة عن �شخ�صية
�أع�ضائه ،ويكون له حق التقا�ضي بهذه ال�صفة ،ويم ِّثله مدي ُره �أمام الق�ضاء والجهات الإدارية وفي
التعامل مع الغير.
ب  -يحق التحاد ال ُملاَّ ك ت َملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة؛ لتمكينه من القيام بالأعمال الالزمة
لتحقيق �أغرا�ضه ،وذلك ِو ْفق ًا ِلـما يحدِّ ده النظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك.
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ج  -ي�س���ري فيم���ا يتعلق باتح���اد ال ُملاَّ ك الأحكام التي ين�ص عليها هذا القان���ون والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له ،وكذلك النظام الرئي�سي والنظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك.
د  -م���ع مراع���اة �أحكام هذا القانون ،يحق التحاد ال ُملاَّ ك با�سمه وبالنيابة عن �أع�ضائه مقا�ضاة الغير
بم���ن فيه���م مالكو وحدات العقار الم�شت َرك و�شاغلوها ،وذلك عن���د �إخالل �أيٍّ منهم ب�أيِّ حكم من
�أحكام هذا القانون وبالنظام الأ�سا�سي لالتحاد.

مادة ()64
اجتماعات احتاد الـ ُملاَّ ك

�أ  -لمالك الوحدة وللمط ِّور بالن�سبة للوحدات غير ال َمبيعة الحق في الح�ضور والت�صويت في االجتماعات
العمومية التحاد ال ُملاَّ ك ِو ْفق ًا للنظام الأ�سا�سي لالتحاد.
ب  -يج���وز ع ْق���د االجتماع���ات العمومي���ة لالتحاد من خ�ل�ال �أيٍّ من و�سائ���ل االت�ص���ال الإلكترونية �أو
يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي:
الهاتفية ،على �أنْ َ
 - 1ال َّت َح ُّقق من هوية الم�شارك في االجتماع.
 - 2تمكين مالك الوحدة من الم�شاركة الكاملة في االجتماع ،كما لو كان حا�ضر ًا في مكان االجتماع،
وي�شمل ذلك الإلمام بكافة ما يدور في االجتماع و�إبداء الر�أي والم�شاركة في المناق�شات.
وجه �صحيح.
 - 3تدوين �أيِّ بيان �أو ت�صويت يدلي به الم�شارك في االجتماع على ْ
� - 4أية تدابير �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

مادة ()65
ا�ستعمال عبارة (احتاد الـ ُملاَّ ك)

يجب على كل اتحاد ُملاَّ ك �أنْ يذكر في �أوراقه �أو مرا�سالته عبارة (اتحاد ُملاَّ ك) ورقم
العقار الم�شترك وا�سم العقار �إنْ ُو ِجد.
مادة ()66
�إدارة وت�شغيل و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء امل�ش َ
رتكة

أ  -يتولى اتحاد ال ُملاَّ ك م�سئولية �إدارة وت�شغيل و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء الم�شت َركة.
ب  -يجوز التحاد ال ُملاَّ ك تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إلى �أيِّ �شخ�ص َّ
مرخ�ص له من ِق َبل الم�ؤ�س�سة طبق ًا
لأحكام المادة ( )46من هذا القانون ،وذلك مقابل �أتعاب و ِو ْفق �شروط ُي َّت َفق عليها.
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مادة ()67
اال�شرتاكات ال�سنوية لأع�ضاء احتاد الـ ُملاَّ ك

�أ  -يلت���زم كل مال���ك وح���دة من مالكي وح���دات العقار الم�شت���رك ،وكذلك يلتزم المط��� ِّور الرئي�سي �أو
الفرع���ي بالن�سبة للوحدات العقارية غي���ر ال َم ِبيعة بدفع ح�صته من اال�شت���راكات ال�سنوية لتغطية
م�صاري���ف �إدارة وت�شغيل و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء الم�شت َرك���ة وم�صاريف الت�أمين عليها ،وتحدَّد
تل���ك الح�ص���ة بن�سبة الم�ساحة الت���ي ت�ش ِّكلها الوحدة م���ن الم�ساحة الإجمالية للعق���ار الم�شت َرك،
وت�ؤخ���ذ بعي���ن االعتبار طبيعة ا�ستخدام الوحدة و�أية معايير �أخ���رى ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي
التحاد ال ُملاَّ ك.
ب  -ال يج���وز لأيِّ مال���ك وحدة �أو مط ِّور رئي�سي �أو فرعي �أنْ يتخلى ع���ن ح�صته في الأجزاء الم�شت َركة
ل َت َج ُّنب د ْفع ح�صته من اال�شتراكات ال�سنوية.
ج  -يج���وز للم�ؤ�س�س���ة بنا ًء على طلب من اتحاد ال ُملاَّ ك ،وبالتن�سي���ق مع الجهات المخت�صة ،ا�ستقطاع
اال�شت���راكات ال�سنوي���ة م���ع �أيٍّ من ر�سوم �أو مقاب���ل للخدمات الحكومية ،وتودَع ف���ي ح�ساب اتحاد
ال ُملاَّ ك.
�ستح���ق اال�شت���راكات ال�سنوي���ة من تاريخ َت َ�سلُّم الوح���دة �أو بعد �ستين يوم ًا من تاري���خ َت َ�سلُّم مالك
د ُ -ت َ
م�سج ًال بعلم الو�صول ب َت َ�سلُّم الوحدة.
الوحدة �إخطار ًا َّ
ويج���وز للم�ؤ�س�س���ة �أنْ تقرر تاريخ ًا �سابق ًا ال�ستحقاق اال�شت���راكات ال�سنوية والم�صاريف والنفقات
الالزمة لت�أ�سي�س اتحاد ال ُملاَّ ك.

مادة ()68
حق االمتياز

الم�ستحقة عن اال�شتراكات ال�سنوي���ة لأع�ضاء اتحاد ال ُملاَّ ك و�أي���ة التزامات مالية
أ  -يك���ون للمبال���غ
َ
�أخ���رى يتح َّملها المال���ك ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون والنظام الأ�سا�س���ي التحاد ال ُملاَّ ك امتياز على
الوحدة العقارية ال َم ِبيعة ،ويبقى االمتياز قائم ًا حتى و�إنْ انتقلت ملكية الوحدة �إلى �شخ�ص �آخر.
ب � -إذا امتن���ع مال���ك الوحدة عن �سداد ح�صته من اال�شتراكات ال�سنوية لأع�ضاء اتحاد ال ُملاَّ ك �أو �أية
التزام���ات مالية �أخرى ُتف َر�ض عليه ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون �أو النظام الأ�سا�سي التحاد ال ُملاَّ ك
�صدر قرار ًا ب�إلزامه بال�سداد خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار
كان لمدير االتحاد �أنْ ُي ِ
م�سجل بعلم الو�صول بال مظ���روف .ولمالك الوحدة الطعن في القرار خالل المدة
بموج���ب كتاب َّ
المذك���ورة �أم���ام المحكمة المخت�ص���ة .وفي حالة عدم الطع���ن في الميعاد المح���دَّد يحوز القرار
حج َّي���ة وقوة ال�سند التنفيذي ،ويت���م التنفيذ بمقت�ضاه �أمام قا�ضي التنفي���ذ المخت�ص ،وذلك بعد
تذيي���ل القرار بال�صيغة التنفيذية من المحكم���ة المخت�صة بعد ال َّت َح ُّقق من �صحة الإخطار وفوات
ميعاد الطعن في القرار �أو �صدور حكم نهائي ب�ش�أنه.
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مادة ()69
�إحداث تعديالت يف الوحدة �أو الأجزاء امل�ش َ
رتكة

�أ  -م���ع مراعاة حكم الم���ادة ( )58من هذا القان���ون ،ال يجوز لمالك الوح���دة �أو ل�شاغلها �إجراء �أية
تعدي�ل�ات �أو تغييرات عل���ى الهيكل �أو المظهر الخارجي لوحدته �أو �أيِّ ج���زء من العقار الم�شت َرك
بم���ا ي�ؤث���ر جوهري ًا على الوحدة �أو �أيِّ جزء من الأج���زاء الم�شت َركة في العقار الم�شت َرك �أو مظهره
الخارج���ي ،ما ل���م ُي َن�ص على خالف ذلك في �أح���كام النظام الأ�سا�سي التح���اد ال ُملاَّ ك والنظام
الرئي�سي.
ب  -ف���ي حالة مخالفة حك���م الفقرة (�أ) من هذه المادة تقع على المخال���ف م�سئولية �إ�صالح ال�ضرر
النا�شىء على نفقته الخا�صة وبالطريقة التي ي َت َط َّلبها اتحاد ال ُملاَّ ك .وفي حالة َتخلُّفه عن القيام
بذلك يتولى اتحاد ال ُملاَّ ك �إ�صالح ال�ضرر وا�سترداد تكاليف الإ�صالح من المخالف.

مادة ()70
جلان الو�ساطة

يجوز للم�ؤ�س�سة ت�شكيل لجان و�ساطة للتوفيق ِّ
وف�ض النزاعات ودي ًا بين ُملاَّ ك العقارات
الم�شت َركة �أو بين اتحاد ال ُملاَّ ك و�أحد �أع�ضائه.
وي�صدر بتنظيم كافة �إجراءات وقواعد ور�سوم عمل لجان الو�ساطة وغير ذلك من م�سائل
قرار من مجل�س الإدارة.

الف�صل الرابع
التزامات املط ِّور
مادة ()71
م�سئولية املط ِّور

دون الإخالل ب�أية �أحكام ِّ
منظمة لم�سئولية المقاول من�صو�ص عليها في القوانين الأخرى،
تكون م�سئولية المط ِّور على النحو الآتي:
خطره بها
�أ ُ -ي�س����أل المط��� ِّور عن العيوب التي تظهر في الأجزاء الهيكلي���ة من العقار الم�شت َرك والتي ُي ِ
اتح���اد ال ُم�َّل�اَّ ك �أو مالك �أي���ة وحدة .وت�ستمر م�سئولي���ة المط ِّور مدة ع�شر �سن���وات تبد�أ من تاريخ
ح�صوله على �شهادة الإنجاز للم�شروع الذي قام بتطويره.
ب  -م���ع مراع���اة �أحكام المادة ( )34م���ن هذا القانون ،ت�ستمر م�سئولية المط��� ِّور عن �ضمان �إ�صالح
�أو ا�ستب���دال التركيب���ات ال َم ِعيبة ف���ي العقار الم�شت َرك لمدة �سنة من تاري���خ الح�صول على �شهادة
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الإنج���از للم�ش���روع الذي قام بتطويره �أو جزء من���ه ،وت�شمل هذه التركيب���ات الأعمال الميكانيكية
والكهربائية والتركيبات ال�صحية وتركيبات ال�صرف ال�صحي وما �شابه ذلك ،كل ذلك ما لم ُيت َفق
على مدة �أطول.
ج  -يج���وز �أنْ ِتح���ل م�سئولية المقاول الرئي�س���ي �أو الفرعي محل م�سئولية المط��� ِّور فيما يخ�ص �أحكام
�صدرها مجل�س الإدارة ،وذلك دون
الفقرتي���ن (�أ) و(ب) م���ن هذه المادة و ِو ْفق ًا للقرارات الت���ي ُي ِ
الإخالل بم�سئولية المط ِّور.
َّ
المخطط
د  -تقع على عاتق المط ِّور م�سئولية توفير البنية التحتية فيما يخ�ص الأرا�ضي التي تقع �ضمن
الرئي�سي للم�شروع ويجرى بيعها للغير ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.
ه���ـ  -ت�س���ري �أحكام المادتي���ن ( )24و( )25من هذا القان���ون على الأموال الم ْودعة م���ن قبل المط ِّور
والم ْودعين على ح�ساب البنية التحتية للم�شروع.
و  -مع مراعاة �أحكام الفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادة ،لي�س في هذا القانون ما يمنع �أو ي�ؤثر على
�أي���ة حق���وق �أو �ضمانات مكفولة لمالك الوح���دة بموجب �أيِّ ت�شريع �آخر تجاه المط��� ِّور الرئي�سي �أو
الفرعي للعقار.

الف�صل اخلام�س
الت�أمني على العقار امل�ش َ
رتك
مادة ()72
الت�أمني على العقار امل�ش َ
رتك

يلتزم اتحاد ال ُملاَّ ك بالت�أمين على العقار الم�شت َرك �ضد مخاطر الهالك �أو ال َّت َه ُّدم �أو
الحريق �أو � ٍّأي من المخاطر الت�أمينية ،وبما يكفل �إ�صالحه �أو �إعادة بنائه .ويكون االتحاد هو
الم�ستفيد من هذا الت�أمين ،وذلك ِو ْفق ًا للقواعد وال�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها
قرار من مجل�س الإدارة.

مادة ()73
الت�أمني �ضد امل�سئولية

يلتزم اتحاد ال ُملاَّ ك بترتيب ت�أمين �ضد الم�سئولية عن الأ�ضرار والإ�صابات الج�سدية التي
تلحق بمالكي و�شاغلي الوحدات متى كانت ناتجة ب�سبب العقار الم�شت َرك ،وذلك ِو ْفق ًا للقواعد
وال�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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مادة ()74
احت�ساب �أق�ساط الت�أمني

الم�ستحقة على مالكي الوحدات �ضمن تكلفة اال�شتراكات ال�سنوية
ح�سب �أق�ساط الت�أمين
َ
ُت َ
لأع�ضاء اتحاد ال ُملاَّ ك الواجبة ال َّد ْفع التحاد ال ُملاَّ ك.

الباب الرابع
ال َّت َ�ص ُّرفات العقارية
الف�صل الأول
ال َّت َ�ص ُّرفات واحلقوق الواجب ق ْيدها
مادة ()75
ت�سجيل ال َّت َ�ص ُّرفات واحلقوق العقارية

المن�شئة �أو المق َّررة �أو الناقلة للحقوق العينية
أ  -يجب �أنْ تق َّيد في ال�سجل العقاري جميع ال َّت َ�ص ُّرفات ِ
العقاري���ة الأ�صلية وال َّت َبعي���ة �أو التي من �ش�أنها زوال �أيِّ حق من ه���ذه الحقوق ،وكذلك ال َّت َ�ص ُّرفات
ال���واردة عل���ى العقارات ال َم ِبيعة على الخريطة وحق االنتفاع وح���ق ال ُم َ�س َاطحة وحق الإيجار طويل
الأم���د والإيجار المنتهي بالتملي���ك ،وكذلك الأحكام الق�ضائية النهائي���ة المث ِبتة ل�شيء من ذلك.
ويترت���ب على عدم الق ْيد في ال�سجل العق���اري �أنَّ الحقوق المذكورة ال تن�ش�أ وال تتق َّرر وال تنتقل وال
تتغير وال تزول ،ال بين ذوي ال�ش�أن وال بالن�سبة �إلى غيرهم.
ب  -ت�سري �أحكام قانون الت�سجيل العقاري على ق ْيد ال َّت َ�ص ُّرفات المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من
هذه المادة.

الف�صل الثاين
احلقوق العينية العقارية
مادة ()76
جواز الت�صرف باحلق العقاري

المكتملة �أو
يحق للمط ِّور �أو مالك العقار �أو �صاحب الحق العقاري ال َّت َ�ص ُّرف بالعقارات
ِ
ال َم ِبيعة على الخريطة بجميع �أوجه ال َّت َ�ص ُّرفات العقارية .وال يجوز لمالك العقار �أو �صاحب الحق
العقاري تغيير طبيعة الحق العقاري �أو تجا ُوز ال�سلطات الممنوحة بموجب �أحكام القانون.
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مادة ()77
حق االنتفاع الوارد على عقار

�أ  -يج���وز ل�صاحب حق االنتفاع لمدة تزيد على ع�شر �سن���وات ،ال َّت َ�ص ُّرف فيه بما في ذلك رهْ ُنه بغير
�إذن المال���ك ،ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ه���ذه المدة .وال يجوز م ْنع �صاحب حق االنتفاع
م���ن الت�صرف في حق���ه �إال ل�سبب م�شروع .ويح���ل المت�ص َّرف �إليه محل �صاح���ب حق االنتفاع في
حقوقه والتزاماته ،ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.
ب  -يجوز لمالك العقار �أو الوحدة العقارية رهْ نُ عقاره �أو الوحدة �إذا ر َّتب حق انتفاع عليه وبغير �إذن
�صاحب حق االنتفاع ،ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.
ج 	-ال يجوز �أنْ تزيد مدة حق االنتفاع على ت�سع وت�سعين �سنة.
د  -ف���ي حالة هالك العقار �أو الوحدة المنت َف���ع بها يجوز االتفاق كتابة على انتقال حق االنتفاع �إلى ما
قد يقوم مقامه من ِع َو�ض.
هـ  -ينتهي حق االنتفاع:
 - 1بانق�ضاء خم�سين �سنة ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.
 - 2بهالك العقار �أو الوحدة المنت َفع بها مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة.
 - 3بتنازل المنت ِفع.
 - 4بموجب حكم ق�ضائي نهائي بانتهاء حق االنتفاع.
 - 5باتحاد �صفتي المالك والمنت ِفع ما لم تكن للمالك م�صلحة في بقائه ك�أنْ تكون ال َّر َقبة مرهونة.

مادة ()78
حق الـ ُم َ�س َ
اطحة

�أ 	-ال يجوز �أنْ تزيد مدة ال ُم َ�س َاطحة على ت�سع وت�سعين �سنة.
مبان �أو من�ش����آت ،وله �أنْ يت�صرف فيها
ب  -يمتل���ك �صاحب حق ال ُم َ�س َاطح���ة ما �أحدثه في الأر�ض من ٍ
مقترنة بحق ال ُم َ�س َاطحة ،ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.
ج  -يج���وز ل�صاح���ب حق ال ُم َ�س َاطحة لمدة تزي���د على ع�شر �سنوات ،ال َّت َ�ص ُّرف في���ه بما في ذلك رهْ ُنه
بغي���ر �إذن المال���ك ،م���ا لم يتم االتفاق كتابة عل���ى خالف هذه المدة .وال يج���وز م ْنع �صاحب حق
ال ُم َ�س َاطحة من ال َّت َ�ص ُّرف في حقه �إال ل�سبب م�شروع.
د -ويحل المت�ص َّرف �إليه محل �صاحب حق ال ُم َ�س َاطحة في حقوقه والتزاماته ،ما لم يتم االتفاق كتابة
على خالف ذلك.
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هـ  -يج���وز لمالك الأر�ض رهْ نُ �أر�ضه �إذا ر َّتب ح���ق ُم َ�س َاطح ٍة عليها بغير �إذن �صاحب حق ال ُم َ�س َاطحة،
ما لم يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.
و 	-ال ينتهي حق ال ُم َ�س َاطحة بزوال البناء �أو المن�ش�آت قبل انتهاء المدة.
ز  -عند انتهاء حق ال ُم َ�س َاطحة� ،إذا �أحدث �صاحب حق ال ُم َ�س َاطحة بنا ًء �أو من�ش�آت ،كان لمالك الأر�ض
حدث
عند انق�ضاء حق ال ُم َ�س َاطحة �إ َّما مطالبته بهدْم البناء �أو �إزالة المن�ش�آت �أو �أنْ ي َت َم َّلك ما ا�س ُت ِ
بقيمة الهدم �أو الإزالة �إنْ كان هدْمه �أو �إزالته م�ضر ًا ب�أر�ضه.
ف�إنْ كان الهدْم �أو الإزالة ال ي�ضر بالأر�ض فلي�س ملالك الأر�ض �أنْ يبقيه بغري ر�ضا �صاحب حق
املُ َ�س َاطحة ،وذلك كله ما مل يتم االتفاق كتابة على خالف ذلك.

مادة ()79
حق الإيجار طويل الأمد

يخ�ضع عقد الإيجار طويل الأمد لنف�س الأحكام المتعلقة بحق االنتفاع ،ما لم يتم االتفاق
على خالف ذلك.
الباب اخلام�س
ال َّرهْ ن الت�أميني
الف�صل الأول
نطاق ال َّرهْ ن الت�أميني وانعقاده
مادة ()80
نطاق ال َّرهْ ن الت�أميني

�أ  -ت�س���ري �أح���كام ه���ذا الباب على رهْ ���ن العق���ارات والوحدات العقاري���ة �إذا كانت تتعل���ق ببيع على
الخريطة �أو عقار م�شترك �أو وحدة مملوكة على ُّ
ال�ش ُيوع �أو حق ُم َ�س َاطحة �أو حق �إيجار طويل الأمد
�أو حق انتفاع �أو غير ذلك من الت�صرفات التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ب  -يك���ون مح���ل ال َّرهْ ���ن الت�أميني العقا ُر بكامل���ه �أو ح�ص ٌة �شائع ٌة في���ه� ،أو ح ٌق عين��� ٌي �أ�صل ٌّي �أو وحدة
عقارية م ِبيعة على الخريطة.
ج  -ت�سري �أحكام القانون المدني ،فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في �أحكام هذا الباب.

مادة ()81
انعقاد ال َّرهْ ن الت�أميني

ً
باط�ل�ا كل اتفاق على
أ  -ال ينعق���د ال َّرهْ ���ن الت�أمين���ي �إال بورقة ر�سمية وبعد ق ْي���ده لدى الجهاز ،ويقع
خالف ذلك.
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ب  -يلتزم ال َّراهن بدفع نفقات ال َّرهْ ن ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

مادة ()82
الدائن املرتهِن

يجوز لمجل�س الإدارة �أنْ ي�شترط في بع�ض �أنواع ال َّر ْهن الت�أميني الخا�ضعة لأحكام هذا
المرتهن م�ؤ�س�س َة تمويل َّ
مرخ�صة من ِق َبل م�صرف البحرين المركزي
القانون �أنْ يكون الدائن
ِ
لمزاولة ن�شاط التمويل العقاري بالمملكة.

مادة ()83
ال َّراهن

مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )98من هذا القانون ،يجب �أنْ يكون ال َّراهن مالك ًا للعقار
المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة و�أه ًال للت ََّ�ص ُّرف فيها.
رهن ًا لم�صلحة المدين.
ويجوز �أنْ يكون ال َّراهن نف�س المدين �أو كفي ًال عيني ًا يقدم ْ

مادة ()84
محل ال َّرهْ ن الت�أميني

�أ  -يج���ب �أنْ يكون العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة رهْ ن ًا ت�أميني ًا قائم ًا وموجود ًا فع ًال �أو
حكم ًا على الخريطة عند انعقاده.
ب  -ال يجوز �أنْ يقع ال َّرهْ ن الت�أميني �إال على عقار �أو وحدة عقارية ي�صح التعامل فيها ،وبيعها ا�ستقال ًال
بالمزاد العلني.
ج  -يجب �أنْ يكون العقار �أو الوحدة العقارية المرهونة مع َّين ًا تعيين ًا دقيق ًا من حيث طبيعته وموقعه في
ع ْقد ال َّرهْ ن ذاته �أو في ع ْقد ر�سمي الحق ،و�إال وقع ال َّرهْ ن باط ًال.
د  -ي�شم���ل ال َّرهْ ن الت�أميني ملحقات العقار �أو الوح���دة العقارية المرهونة من �أبنية ِوغرا�س وعقارات
بالتخ�صي�ص ،وكل ما ُي�ستحدَث عليها من من�ش�آت الحقة على �إبرام عقد ال َّرهْ ن ما لم يتم االتفاق
على خالف ذلك.

مادة ()85
مقابل ال َّرهْ ن الت�أميني

يجب �أن يترتب ال َّر ْهن �ضمان ًا َلدين مح َّدد وثابت في الذمة ،ويجوز �أن يترتب �ضمان ًا َلدين
م�ستقبلي �أو احتمالي �أو مع َّلق على �شرط� ،أو �أنْ يترتب �ضمان ًا العتماد مفتوح �أو لفتح ح�ساب
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جارٍ ،على �أنْ يتح َّدد في ع ْقد ال َّر ْهن مبلغ ال َّدين الم�ضمون �أو الحد الأق�صى الذي ينتهي �إليه
هذا ال َّدين.

الف�صل الثاين
الآثار القانونية لل َّرهْ ن الت�أميني
مادة ()86
ال َّت َ�ص ُّرف يف محل ال َّرهْ ن

المرتهن على ال َّراهن عدم الت ََّ�ص ُّرف في العقار المرهون �أو الوحدة
ي�شترط الدائن
ِ
يجوز �أنْ ِ
العقارية المرهونة ب� ِّأي نوع من الت ََّ�ص ُّرفات �أو ترتيب حق عيني عليها �إال بعد الح�صول على
موافقته.
وال ي�صح ال�شرط ما لم يكن مبني ًا على باعث قوي و�سبب م�شروع.

مادة ()87
بطالن �شروط ال َّرهْ ن

المرتهن الحق عند عدم ا�ستيفاء ال َّدين وقت حلول �أجله
يقع باط ًال كل اتفاق يجعل للدائن
ِ
في �أنْ يتم َّلك العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة بال َّدين �أو ب� ِّأي ثمن كان� ،أو في �أنْ
يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي ف َر�ضها القانون ،حتى لو كان هذا االتفاق قد �أُ ِبرم بعد ال َّر ْهن.
ولكن يجوز بعد حلول �أجل ال َّدين �أو ق�سط منه االتفاق على �أنْ ينزل المدين ال َّراهن لدائنه
عن العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة وفا ًء لدينه.

مادة ()88
�إدارة العقار املرهون

أ  -لل َّراه���ن الح���ق في �إدارة العقار المره���ون ،ولـه ق ْب�ض ثماره وكافة �إيراداته �إل���ى وقت ْ
و�ضع �إ�شارة
الحجز على ق ْيد العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة.
ْ
بحجز �إيراد العقار المرهون �أو الوح���دة العقارية المرهونة اعتبار ًا من
ب  -يج���وز للمحكمة �أنْ ت�أم���ر ْ
تاريخ ق ْيد دعوى تنفيذ ال َّرهْ ن �إذا تب َّين لها �أن ال َّراهن يماطل في �سداد دينه �إ�ضرار ًا بالمرت ِهن.

مادة ()89
هالك �أو تلف العقار املرهون

�إذا هلك العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة �أو تلف ل ِّأي �سبب كان ،انتقل ال َّر ْهن
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بمرتبته �إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعوي�ض ،ومبلغ الت�أمين ،ومقابل اال�ستمالك للمنفعة
العامة.

مادة ()90
التنفيذ على �أموال ال َّراهن غري املدين

رهن
�إذا كـان ال َّراهــن �شخ�ص ـ ًا �آخــر غيــر المدين فال يجــوز التـنفيذ على �أمواله �إال ما َ
منها .وال يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يق�ضي بغير ذلك.

مادة ()91
التنازل عن ال َّرهْ ن

أ  -ال يك���ون ال َّرهْ ن ناف���ذ ًا في حق الغير �إال �إذا ُق ِّيد ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون قبل �أن يك�سب هذا الغير
حق ًا عيني ًا على العقار.
ب  -للدائن المرت ِهن تحويل حقه الم�ضمون بال َّرهْ ن لآخر ب�شرط موافقة المدين وت�سجيل �سند التنازل
لدى الجهاز.
ج  -يج���وز للدائ���ن المرت ِهن �أنْ يتنازل عن مرتبة رهْ ِنه بمق���دار دَينه �إلى دائن �آخر له رهْ ن مق َّيد على
ذات العقار المرهون .وفي هذه الحالة يحل كل من المرت ِهن المتنا ِزل والمتنا َزل له محل الآخر.

مادة ()92
قيمة ال َّرهْ ن الت�أميني

قت�صر �أثر ال َّر ْهن الت�أميني على المبلغ المح َّدد في ع ْقد ال َّر ْهن ما لم ين�ص القانون �أو
ُي َ
االتفاق على خالف ذلك.

مادة ()93
حق ال َّت َقدُّ م

المرتهنون حقوقهم ِق َبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون �أو
ي�ستوفي الدائنون
ِ
الوحدة العقارية المرهونة �أو من المال الذي ح َّل محلهما بح�ســب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد
�أج َروا القيد في يوم واحد.

مادة ()94
حتديد مرتبة ال َّرهْ ن

تح َّدد مرتبة ال َّرهنْ بالرقم التتابعي للت�سجيل لدى الجهاز ،ف�إذا تق َّدم �أ�شخا�ص متعدِّ دون
في وقت واحد لت�سجيل رهونهم �ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون ت�سجيل هذه الرهون
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تحت رقم واحد ،و ُيعت َبر ه�ؤالء الدائنون في مرتبة واحدة.

مادة ()95
حق ت َت ُّبع العقار املرهون

رهن ًا ت�أميني ًا حق ت َت ُّبع العقار المرهون في يد � ِّأي حائز له ال�ستيفاء دينه
للدائن
ِ
المرتهن ْ
عند حلول �أجل الوفاء بعد �إعذاره بدفع ال َّدين� ،إال �إذا اختار الحائز �أنْ يقوم بوفاء ال َّدين �أو
يط ِّهر العقار من ال َّرهن �أو �أنْ يتخلى عنه .و ُيعت َبر حائز ًا للعقار كل َمن انتقلت �إليه بعد ال َّر ْهن
ملك َّيتُه �أو ترتَّب له � ُّأي حق عيني قابل لل َّر ْهن دون �أنْ يكون م�سئو ًال م�سئولية �شخ�صية عن ال َّدين
الم�ضمون بال َّر ْهن.

مادة ()96
�ضمان العقار املرهون

ي�ضمن ال َّراهنُ العقا َر المرهونَ رهن ًا ت�أميني ًا ،وهو م�سئول عن �سالمته كام ًال حتى تاريخ
وفاء ال َّدين.
وللمرتهن �أنْ يعتر�ض على كل نق�ص في �ضمانه و�أنْ يتخذ من الإجراءات القانونية ما يحفظ
ِ
حقه ،على �أنْ يرجع بالنفقات على ال َّراهن.
املادة ()97
انق�ضاء ال َّرهْ ن الت�أميني

ينق�ضي ال َّر ْهن الت�أميني:
 - 1بانق�ضاء الدَّين الم�ضمون ،ويعود معه �إذا زال ال�سبب الذي انق�ضى به ال َّديـن دون �إخــالل بالحقوق
التي يكون الغير َح َ�سن النية قد ك�سبها في الفترة ما بين انق�ضاء الدَّين وعودته.
� - 2إذا تم���ت �إجراءات التطهير انق�ضى حق ال َّرهْ ���ن الت�أميني نهائي ًا ،ولو زالت لأيِّ �سبب من الأ�سباب
ِم ْلكية الحائز الذي ط َّهر العقار.
� - 3إذا ِب ْي��� َع العق���ار المرهون ب ْيع ًا جبري ًا بالم���زاد العلني �سوا ًء كان ذلك ف���ي مواجهة مالك العقار �أو
الحائز �أو الحار�س الذي ُ�س ِّلم �إليه العقار عند ال َّت ْخ ِلية ،ف�إن حقوق ال َّرهْ ن على هذا العقار تنق�ضي
ب�إي ـ ـ���داع الثم���ن الذي ر�س���ا به الم���زاد �أو بد ْفعه �إلى الدائني���ن المق َّيدين الذي���ن ت�سمح مرتبتهم
با�ستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
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الف�صل الثالث
رهون خا�صة
مادة ()98
رهْ ن احلقوق العينية

مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من المادة ( )77والفقرة (د) من المادة ( )78من هذا
القانون ،يجوز ل�صاحب الحق العيني على العقار �أو الوحدة العقارية مثل حق االنتفاع �أو حق
ال ُم َ�س َ
رهنُ المنفعة على العقار �أو
اطحة �أو الإيجار طويل الأمد متى زادت مدته على ع�شر �سنوات ْ
الوحدة العقارية المنت َفع بها رهن ًا ت�أميني ًا عن مدة االنتفاع �أو ال ُم َ�س َ
اطحة �أو الإيجار طويل الأمد.
ويجوز لمجل�س الإدارة تعديل مدة ال َّر ْهن بقرار منه.

مادة ()99
انق�ضاء ال َّرهْ ن على احلق العيني

رهنُ الحق العيني وتلغى القيود من �سجالت الجهاز بانق�ضاء ال َّدين الم�ضمون
ينق�ضي ْ
بال َّر ْهن �أو بانتهاء مدة هذا الحق العيني.

مادة ()100
رهْ ُن الوحدات امل َ ِبيعة على اخلريطة

ره ُنها رهن ًا ت�أميني ًا للوفاء بثمن
يجوز لم�شتري الوحدات العقارية ال َم ِبيعة على الخريطةْ ،
م�سجلة في �سجل ق ْيد البيع
�شراء الوحدة العقارية� ،شريطة �أنْ تكون تلك الوحدات �أو العقارات َّ
المرتهن بدفع مبلغ الق ْر�ض في ح�ساب الم�شروع.
على الخريطة ،و�أن يقوم الدائن
ِ

الف�صل الرابع
�إجراءات التنفيذ على العقار املرهون
مادة ()101
مبا�شرة �إجراءات التنفيذ على العقار املرهون

رهن ًا ت�أميني ًا �أو لخ َلفه العام �أو الخا�ص �أنْ يبا�شر �إجراءات التنفيذ على
للدائن
ِ
المرتهن ْ
العقار المرهون وب ْيعه �إذا لم ي�ؤ َّد ال َّدين في ميعاده� ،أو �إذا تح َّقق �شرط يق�ضي بحلول الأجل
م�سجل بعلم
قبل انق�ضاء ذلك الميعاد� ،شريطة �إنذار المدين �أو الكفيل �أو حائز العقار بكتاب َّ
الو�صول قبل ثالثين يوم ًا من تقديم طلب التنفيذ �إلى قا�ضي التنفيذ المخت�ص.
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مادة ()102
ب ْيع العقار املرهون باملزاد العلني

في حالة تخلُّف المدين ال َّراهن �أو خ َلفه العام �أو الكفيل العيني عن الوفاء بال َّدين خالل
�صدر قا�ضي التنفيذ المخت�ص بنا ًء على
المدة المذكورة في المادة ( )101من هذا القانونُ ،ي ِ
بالحجز على العقار المرهون تمهيد ًا لب ْي ِعه بالمزاد العلني ِو ْفق ًا
المرتهن قرار ًا
طلب الدائن
ِ
ْ
للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير المع ِني ب�شئون العدل ،باالتفاق مع
رئي�س مجل�س الإدارة .وين�شر القرار في الجريدة الر�سمية.

مادة ()103
ت�أجيل بيع العقار املرهون باملزاد العلني

مع مراعاة حكم المادة ( )102من هذا القانون� ،إذا طلب المدين �أو كفيله العيني من
قا�ضي التنفيذ المخت�ص �إرج��اء البيع بالمزاد العلني ،فيجوز له �إجابة الطلب بت�أجيل البيع
لمدة ال تتجاوز �ستين يوم ًا ولمرة واحدة فقط� ،إذا تب َّين له �إمكانية �سداد المدين ال َّراهن لل َّدين
عطي هذه المهلة �أو �أنَّ ب ْيع العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة قد
الم�ستحق عليه �إذا �أُ ِ
َ
ي�س ِّبب للمدين �ضرر ًا ج�سيم ًا.

مادة ()104
�إمتام ب ْيع العقار باملزاد العلني

مع مراعاة �أحكام المواد ( )101و( )102و( )103من هذا القانون� ،إذا لم ي�ؤ َّد ال َّدين
خالل المهلة المح َّددة ،يتم ب ْيع العقار المرهون �أو الوحدة العقارية المرهونة بالمزاد العلني في
مدة �أق�صاها ثالثون يوم ًا من تاريخ انق�ضاء الأجل الم�شار �إليه في تلك المواد ح�سب الأحوال.

مادة ()105
�أداء الدَّين من ثـمن العقار املرهون

رهن ًا ت�أميني ًا من ثمن الوحدة العقارية �أو العقار المرهون �أو
ت�ؤ َّدى ديون الدائنين
ِ
المرتهنين ْ
من المال الذي َّ
حل محلُّه طبق ًا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد �أج َروا الت�سجيل في يوم واحد ،و�إذا
كاف ل�سداد ال َّدين ،فللدائن الحق في مطالبة المدين بباقي ال َّدين.
كان ثمن البيع غير ٍ
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الباب ال�ساد�س
امل�سئولية اجلنائية
مادة ()106
العقوبات

يعا َقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار بحريني وال
تجاوز خم�سين �ألف دينار بحريني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،كل من:
�	-1أن�ش�أ �أو �أدار من�ش�أة لمزاولة �أن�شطة �أو م�شاريع التطوير العقاري بدون ترخي�ص.
 -2قام ب�أن�شطة القطاع العقاري والتطوير العقاري بدون الح�صول على ترخي�ص ب�ش�أنها.
 -3باع �أو ع َر�ض للبيع وحدة على الخريطة دون ق ْيدها في �سجل ق ْيد البيع على الخريطة.
م�شتر دون وجه حق مع علمه بذلك.
 -4باع وحدة عقارية على الخريطة لأكثر من ٍ
 -5ق���ام بتوجيه دع���وة للجمهور ب�أية و�سيلة بغر�ض الإعالن عن ب ْيع وح���دات عقارية على الخريطة �أو
الترويج بالمخالفة لحكم المادة ( )28من هذا القانون.
 -6ح�صل با�ستعمال طرق احتيالية على ترخي�ص من الم�ؤ�س�سة.
 -7ق���دَّم �إل���ى الم�ؤ�س�س���ة بيانات كاذب���ة �أو م�ض ِّللة �أو على خ�ل�اف الثابت في ال�سج�ل�ات �أو البيانات �أو
الم�ستندات التي تكون تحت ت�صرفه.
حج���ب عن الم�ؤ�س�سة �أي���ة بيانات �أو معلوم���ات �أو �سجالت �أو م�ستندات من تل���ك التي يتع َّين عليه
َ -8
تزويد الم�ؤ�س�سة بها �أو تمكينها من االطالع عليها للقيام بمهامها المق َّررة بموجب هذا القانون.
 -9ت�س َّبب في �إعاقة �أو تعطيل عمل مف ِّت�شي الم�ؤ�س�سة �أو �أيِّ تحقيق تكون الم�ؤ�س�سة ب�صدد �إجرائه.

مادة ()107
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعا َقب ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا
�إذا ار ُت ِكبت با�سمه �أو لح�سابه �أو لمنفعته �أية جريمة من الجرائم المن�صو�ص عليها في المادة
ت�ص ُّرف �أو امتناع �أو موافقة �أو ت ََ�ستُّر �أو �إهمال ج�سيم
( )106من هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة َ
من � ِّأي ع�ضو مجل�س �إدارة �أو � ِّأي م�سئول مفو�ض �آخر  -في ذلك ال�شخ�ص االعتباري – �أو ممن
يت�صرف بهذه ال�صفة ،بغرامة ال تقل عن �ألفي دينار بحريني وال تجاوز مائة �ألف دينار بحريني.
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الباب ال�سابع
�أحكام متفرقة
مادة ()108
الر�سوم

ي�صدر قرار من مجل�س ال��وزراء بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة ،بتحديد فئات الر�سوم
الم�ستحقة على الخدمات والطلبات والتراخي�ص ال�صادرة طبق ًا لأحكام هذا القانون.
َ
ويجوز لمجل�س الوزراء بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة ،تحديد ح�صيلة الر�سوم على �أ�سا�س
�إجمالي ال َّد ْخل ال�سنوي َّ
للمرخ�ص له الناتج عن هذا الترخي�ص ،على �أال تجا ِوز ن�سبة هذه الر�سوم
 %1من �إجمالي ال َّد ْخل ال�سنوي الم�شار �إليه.

مادة ()109
توفيق الأو�ضاع

َّ
والمرخ�ص لهم ب�إدارة
على المط ِّورين العقاريين والو�سطاء العقاريين وال ُم َث ِّمنين العقاريين
وت�شغيل العقارات القائمين وقت العمل بهذا القانون ،توفيق �أو�ضاعهم طبق ًا لأحكامه خالل فترة
ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

