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 قانون رقم )27( ل�سنة 2017
باإ�سدار  قانون تنظيم القطاع العقاري

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 
وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات،
وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

للة في العقارات، وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1976 بتنظيم مهنة الدَّ
وعلى قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته،

ل بالقانون  وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، المعدَّ
رقم )6( ل�شنة 2005،

للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 
ل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، والتطوير، المعدَّ

التعاون  مجل�س  دول  مواطني  تَملُّك  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )40( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 
لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأرا�شي في دولة البحرين،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 2001 ب�شاأن تَملُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية 
والأرا�شي،

وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
 2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية والمالية وال�شتثمارية، المعدَّ
وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، 
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وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2014 في �شاأن التطوير العقاري،
 وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 في �شاأن تنظيم مزاولة المهن الهند�شية،

البنية  وتطوير  اإن�شاء  ُكلفة  ب�شاأن تح�شيل  ل�شنه 2015  رقم )25(  بقانون  المر�شوم  وعلى 
التحتية في مناطق التعمير،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ  اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأولى
ُيعمل في �شاأن تنظيم القطاع العقاري باأحكام القانون المرافق.

املادة الثانية
للة في العقارات. 1- ُيلغى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1976 بتنظيم مهنة الدَّ

2- ُتلغـــى اأحـــكام ِمْلكية الطبقات وال�شقـــق المن�شو�س عليها في المواد مـــن )814( حتى )843( من 
القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001.

3- ُيلغى القانون رقم )28( ل�شنة 2014 في �شاأن التطوير العقاري.
4-كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام القانون المرافق.

املادة الثالثة
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
ي �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية، على اأْن ُيعمل  به من اأول ال�شهر التالي لُم�شِ

باأحكام مواد الباب الأول من هذا القانون من اأول ال�شهر التالي لتاريخ ن�شره.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 4 ذي القعدة 1438هـ
المـــــــوافـــــق: 27 يـوليـو 2017م
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قانون تنظيم القطاع العقاري
باب متهيدي

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

مادة )1(
تعاريف

ُكلٍّ  المبينَة قريَن  المعانَي  التالية  للكلمات والعبارات  القانون يكون  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الوزي��ر: الوزير الذي ي�شدر بت�شميته قرار من رئي�س مجل�س الوزراء.

الموؤ�س�سة: موؤ�ش�شة التنظيم العقاري المن�شاأة تنفيذًا لأحكام المادة )3( من هذا القانون.
مجل�ص الإدارة اأو المجل�ص: مجل�س اإدارة الموؤ�ش�شة.

رئي�ص المجل�ص: رئي�س مجل�س الإدارة.
الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة.

الجهاز: جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
ال�سجل العقاري: ال�شجل المن�شاأ بموجب اأحكام قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم 

)13( ل�شنة 2013.
التطوي���ر العقاري: م�شاريع البيع علـــى الخريطة، واأعمال م�شاريع تطوير العقارات التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء وين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية.
ر الفرعي. ر الرئي�شي اأو المطوِّ ر: المطوِّ المطوِّ

�س لـــه بمزاولة اأعمـــال التطوير  ر الرئي�س���ي: ال�شخ�ـــس الطبيعـــي اأو العتبـــاري المرخَّ المط���وِّ
ر فرعي اأو اأكثر تطوير  العقـــاري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة، والذي َيعهد اإلى مطوِّ

جزء اأو اأكثر قائم بذاته من م�شروع تطوير عقاري.
�س له بمزاولة اأعمال التطوير العقاري  ر الفرعي: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري المرخَّ المطوِّ
ر الرئي�شي بموجب اتفاق بينهما تطوير جزء قائم بذاته من م�شروع تطوير  الـــذي َيعهد له المطوِّ

عقاري.
البي���ع عل���ى الخريطة: بيـــع الِوْحدات العقارية المفـــَرزة على الخريطة قبـــل اإن�شائها اأو اكتمال 

بنائها.
ح�س���اب ال�سمان )escrow account(: ح�شـــاب م�شرفي با�شم م�شروع التطوير العقاري لإيداع 

ر والمودعين، ويخ�ش�س لبناء وتنفيذ م�شروع التطوير. المبالغ من المطوِّ
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�ـــس لها من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي ويتولى  اأمي���ن ح�ساب ال�سمان: اأحد البنوك المرخَّ
اإدارة ح�شاب ال�شمان.

ل، الم�شتري والم�شرف اأو الموؤ�ش�شة  ر، المموِّ المْودعون: اأ�شحاب الح�ش�س النقدية مثل المطوِّ
المالية الدائنة لم�شروع التطوير العقاري. 

الو�ساط���ة العقاري���ة: الو�شاطـــة وال�شعي في اإبرام العقـــود الواردة على العقـــارات المبنية وغير 
المبنية ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. 

التثمي���ن العق���اري: عملية تقييم وتحديد القيمة ال�شوقية للعقـــارات المبنية وغير المبنية، ِوْفقًا 
لأحكام هذا القانون. 

العق���ار الم�ست���رك: كامـــل المبنـــى اأو اأيُّ جزء منه اأو الأر�ـــس اأو كالهما، والتي يتـــم تق�شيم اأيٍّ 
منهـــا اإلى وحدات مخ�ش�شة للتمليك اأو النتفاع الم�شتقل. ويتم تحديد جزء من ذلك المبنى اأو 

الأر�س كاأجزاء م�شتركة.
الوح���دة العقاري���ة اأو الوح���دة: الجزء المفَرز من العقار الم�شتـــرك، وي�شمل اأيَّ جزء مفَرز على 
الخريطـــة اأو اأيـــة �شقـــة اأو طابـــق اأو جزء مـــن اأر�س اأو بيت )فيـــال( مت�شل ببيت اآخـــر اأو ب�شكل 

م�شتقل، تقع �شمن عقار م�شترك.  
الأجزاء الم�ستَركة: الأجزاء الم�شتَركة من العقار الم�شتَرك والمخ�ش�شة لال�شتخدام الم�شتَرك 

ط موقع العقار. لجميع مالكي و�شاغلي الوحدات العقارية في مخطَّ
ل في ال�شجل العقاري والذي يبيِّن الوحدات واأجزاءها  ط الم�شجَّ ���ط موقع العقار: المخطَّ مخطَّ

الم�شتَركة.
م تطوير واإدارة العقار الم�شتَرك. النظام الرئي�سي: ال�شروط والأحكام التي تنظِّ

ك الوحدات العقارية الواقعة في عقار م�شتَرك  �س من ِقَبل ُمالَّ اتحاد الُمالَّك: التحاد الذي يوؤ�شَّ
ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ويهدف ل�شمان ُح�ْشن النتفاع بالعقار الم�شتَرك والوحدات العقارية، 

ك ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. وا�شتخدام و�شيانة الأجزاء الم�شتَركة من ِقَبل الُمالَّ
�س من مجموعة اتحادات ُمالَّك في م�شروع التطوير  اتحاد الُمالَّك الرئي�سي: التحاد الذي  يوؤ�شَّ

العقاري ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
�س مـــن مجموعة اتحادات رئي�شيـــة  في م�شروع  ك المرك���زي: التحـــاد الذي  يوؤ�شَّ اتح���اد الُم���الَّ

التطوير العقاري ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
ك والتي ت�شدر  مة لتحاد الُمـــالَّ ك: القواعد والأحـــكام المنظِّ النظ���ام الأ�سا�س���ي لتح���اد الُم���الَّ

طبقًا لأحكام هذا القانون.
ال�ساغل: م�شتاأجر الوحدة العقارية اأو المقيم اأو العامل فيها من غير المالك اأو اأ�شحاب الحقوق 

العقارية.
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خدمات الَمرافق: ت�شمل خدمات المياه ، والغاز، والكهرباء، وتكييف الهواء، والهاتف، وكابالت 
الكمبيوتر، والتلفاز، والإنترنت، وال�شرف ال�شحي، وت�شريف مياه الأمطار، واإزالة اأو التخل�س 
مـــن النفايـــات اأو المخلَّفات، وت�شليم البريـــد اأو الطرود اأو الب�شائع، واأيُّ نظـــام اأو خدمة اأخرى 

�شة لتح�شين الَمرافق في الوحدات والأجزاء الم�شتركة. مخ�شَّ
ل �شاحب الحق فـــي ا�شتعمال العقار اأو  ح���ق النتف���اع ال���وارد عل���ى عقار: حقٌّ عينيٌّ عقـــاريٌّ يخوِّ

الوحدة العقارية وا�شتغالله ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
ل �شاحَبه الحق في اإقامة من�شـــاآت اأو اأبنية على اأر�س  ح���ق الُم�َساَطَح���ة: حقٌّ عينيٌّ عقاريٌّ يخـــوِّ

دة. الغير لمدة محدَّ
الإيجار طويل الأمد: حقٌّ عينيٌّ عقاريٌّ ل تقل مدته عن ع�شر �شنوات ول تزيد على ت�شع وت�شعين 

�شنة، مالم يتم التفاق على تجديده.
ْهن التاأميني: عقد به يك�شب الدائن حقًا عينيًا على عقار قائم فعاًل اأو حكمًا يكون له بموجبه  الرَّ
اأن يتقـــدم على الدائنين العادييـــن والدائنين التالْين له في المرتبة فـــي ا�شتيفاء حقه من ذلك 

العقار في اأيِّ يد يكون.
اهن: مالك العقار اأو �شاحب الحق العيني اأو م�شتري الوحدة العقارية من م�شاريع البيع على  الرَّ

الخريطة والم�شجل في �شجل قيد م�شاريع التطوير العقاري.
المرتِهن: الدائن الذي يك�شب حقًا عينيًا على عقار قائم فعاًل اأو حكمًا ل�شمان الوفاء بَدينه.  

مادة )2(
نطاق تطبيق القانون

ت�شري اأحكام هذا القانون على العقارات الم�شتَركة والتطوير العقاري وجميع اأن�شطة القطاع 
العقاري.

الباب الأول 
موؤ�س�سة التنظيم العقاري

الف�سل الأول
اإن�ساء املوؤ�س�سة ومهامها و�سالحياتها و�سئونها املالية

مادة )3(
اإن�ساء املوؤ�س�سة

ال�شخ�شية العتبارية وتلحق  لها  العقاري( تكون  التنظيم  ت�شمى )موؤ�ش�شة  ُتن�شاأ موؤ�ش�شة   
بالجهاز. وي�شدر مر�شوم بتنظيم الموؤ�ش�شة وت�شكيل مجل�س اإدارتها وتحديد اخت�شا�شاته، واأداة 
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اأْن  على  بالموؤ�ش�شة،  المتعلقة  الم�شائل  وكافة  اخت�شا�شاته،  وتحديد  التنفيذي  الرئي�س  تعيين 
�س لهم بموجب القانون.  يكون من �شمن مجل�س الإدارة ممثلون عن القطاع العقاري والمرخَّ

مادة )4(
مهام املوؤ�س�سة و�سالحياتها

اأ- تتولـــى الموؤ�ش�شة مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الالزمة لتنظيم القطاع  العقاري في المملكة، 
ولها في �شبيل ذلك القيام بوجه خا�س بما يلي:

 1 - و�شـــع وتنفيـــذ خطة وطنية ب�شاأن تنظيـــم القطاع  العقاري تت�شمـــن ال�شتراتيجية وال�شيا�شة 
ه الدولة وخطط التنمية القت�شادية والجتماعية،  العامة ب�شاأن القطاع، وذلـــك بمراعاة تَوجُّ

وتن�شر في الجريدة الر�شمية.
2 - جْمـــع وتحليـــل البيانـــات والمعلومـــات والإح�شـــاءات المتعلقـــة بتنظيم  القطـــاع  العقاري في 
المملكـــة، بحيث تكون الموؤ�ش�شة م�شدرًا رئي�شيًا للبيانـــات والمعلومات والإح�شاءات الدقيقة 

فيما يخ�س قطاع التطوير العقاري في المملكة.
  وتعمـــل الموؤ�ش�شـــة على تحديث تلـــك البيانات ب�شـــكل م�شتمر ومنتظم على نحـــو يمثل الواقع 

الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة.
وُتِعد الموؤ�ش�شة في هـــذا ال�شاأن تقارير يتم ن�شرها بالو�شائل المنا�شبة، والتي يحددها مجل�س    

الإدارة، على نحو يتيح للكافة فر�شة الطالع عليها.
3 - اقتـــراح برامـــج و�شيا�شـــات مـــن �شاأنها النهو�ـــس بالقطاع العقـــاري في الأمـــور الخارجة عن 

اخت�شا�س الموؤ�ش�شة، وتزويد الجهات المعنية بها.
4 - توعية وتقديم الإر�شاد للعاملين في القطاع العقاري.

ـــع الأنظمة واإ�شدار اللوائح التنفيذية والقـــرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، بما  5 - و�شْ
د ما يلي:  في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدِّ

اأ( قواعد واإجراءات مْنح وتجديد تراخي�س اأن�شطة القطاع العقاري وتحديد فئاتها وال�شروط 
التي ت�شري ب�شاأن كل منها ومدة �شريان هذه التراخي�س وكافة الأمور المتعلقة بها. 

ب( قواعد واإجراءات مْنح وتجديد تراخي�س م�شاريع التطوير العقاري وال�شروط التي ت�شري 
ب�شاأن كل منها ومدة �شريان هذه التراخي�س وكافة الأمور المتعلقة بها.

ر تراخي�س بمزاولـــة اأعمال التطوير العقـــاري وتجديدها  ج( قواعـــد واإجـــراءات مْنح المطـــوِّ
وال�شروط التي ت�شري ب�شاأن كل منها ومدة �شريان هذه التراخي�س وكافة الأمور المتعلقة 

بها.
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ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات  د( �شوابط اإجراء التفتي�س للتََّحقُّ
ال�شادرة تنفيذًا له. 

�س لهم بالقطاع العقاري اإم�شاكها، والبيانات والمعلومات  هـ( ال�شجالت التي يجب على المرخَّ
ن بها.  التي تدوَّ

و( قواعـــد واإجـــراءات فْتح واإدارة ح�شاب ال�شمـــان لم�شروع التطوير العقـــاري واعتماد اأمين 
ح�شاب ال�شمان.

6 - اقتراح وتح�شيل الر�شوم المفرو�شة على تراخي�س اأن�شطة القطاع العقاري وم�شاريع التطوير 
العقـــاري ومكاتب الو�شاطـــة العقارية وال�شركات العاملة فـــي اإدارة و�شيانة العقارات، ور�شوم 

تجديدها.
7 - مراقبـــة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، 

واتخاذ التدابير ِوْفقًا لتلك الأحكام والتي تكفل اللتزام بها وب�شروط التراخي�س ال�شادرة.
 8 -  العمل كجهة مركزية يتم من خاللها التقدم بكافة الطلبات وتح�شيل كافة الر�شوم المتعلقة 
بالتراخي�س التي ت�شدر طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك كله بالتن�شيق مع الجهات المعنية.
9 - العمل مع الجهات ذات ال�شلة على تب�شيط الإجراءات المتعلقة با�شت�شدار تراخي�س م�شاريع 

التطوير العقاري.
10 - تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية باأحكام هذا القانون ون�شر ثقافة عن 
كافة مجـــالت القطاع العقاري، واإجراء ودعم البحوث والدرا�شـــات في هذا المجال، والعمل 

على ال�شتفادة من نتائجها.
11 - تمثيل المملكة في الموؤتمرات المحلية اأو الإقليمية اأو الدولية ذات ال�شلة بالقطاع العقاري.

ِظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام الم�شترك. 12 - التعاون مع الجهات النَّ
13 - اإبـــداء الـــراأي في م�شروعـــات القوانين المتعلقـــة بالقطاع العقاري واللوائـــح والقرارات التي 

ُت�شِدرها الجهات الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع.
14 - درا�شة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها؛ للنظر فيما اإذا كانت تت�شمن اأية اأحكام 

ق النهو�س بالقطاع العقاري من عدمه، واقتراح تعديلها. تعوِّ
ها والوقوف على  ـــي البالغـــات وال�شكاوى المتعلقة بمخالفـــة اأحكام هذا القانـــون وفْح�شِ 15 - تَلقِّ

مدى جديتها.
16 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ب - في حالة عْزم الموؤ�ش�شة على اإ�شدار اأية لوائح اأو اتخاذ اأية تدابير ذات تاأثير ملمو�س، فاإنه يتعيَّن 
عليهـــا عْقد م�شـــاورات مع الجمهور والجهـــات المعنية ل�شتطالع اآرائهم قبـــل اإ�شدار اأيٍّ من تلك 
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اللوائح اأو اتخاذ اأيٍّ من تلك التدابير. وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا ب�شاأن تنظيم هذه الم�شاورات 
يكفـــل للكافـــة الطالع على تفا�شيل الم�شاورات الجارية وما تم اإبـــداوؤه من اآراء، وذلك من خالل 

نقطة معلومات واحدة.
ج - يجـــوز بموجـــب قرار ي�شدر من مجل�س الوزراء - بناًء على طلـــب الموؤ�ش�شة - اإ�شناد بع�س المهام 

المنا�شبة اإلى اأيٍّ من الجهات الحكومية، بما في ذلك تح�شيل الر�شوم الم�شتَحقة طبقًا لأحكام  
هذا القانون.

ويجوز للموؤ�ش�شة  - في �شبيل اأداء مهامها - ال�شتعانة بمن تراه منا�شبًا من ذوي الكفاءة 
والخبرة المنا�شبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.

وفي حالة اإ�شناد مهمة تح�شيل الر�شوم اإلى جهة غير حكومية، يجب الن�شر عن ذلك في 
الجريدة الر�شمية.

مادة )5(
ميزانية املوؤ�س�سة ومواردها املالية

اأ - تكون للموؤ�ش�شة ميزانية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة المالية للموؤ�ش�شة ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي 
بنهايتها.

ب - تتكون الموارد المالية للموؤ�ش�شة مما ياأتي:
�شة لها في الميزانية العامة للدولة. 1 - العتمادات المخ�شَّ

ح�شيلـــة الر�شوم والإيرادات مقابل طلبـــات التراخي�س واأية خدمات توؤديها الموؤ�ش�شة، وذلك   -2
دون الإخالل باأحكام الفقرة )ج( من هذه المادة.

لها الموؤ�ش�شة عن مخالفة اأحكام هذا القانون.  الغرامات التي ُتَح�شِّ  -3
4-  الهبات والإعانات واأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة بما ل يتعار�س مع اأهداف الموؤ�ش�شة.

لها الن�شبة التي ي�شـــدر بتحديدها قرار من  ج - َت�شتقِطـــع الموؤ�ش�شـــة من اإجمالي الر�شوم التـــي ُتَح�شِّ
مجل�ـــس الوزراء، ويجوز للموؤ�ش�شة الحتفاظ بالن�شبة الم�شتقَطعـــة اأو جزء منها لتمويل م�شاريعها 

الم�شتقبلية، وذلك بعد التن�شيق مع وزارة المالية وموافقة مجل�س الوزراء.
د للخزانة العامة فائ�ـــس الميزانية من كافة  مـــع مراعاة حكم الفقـــرة )ج( من هذه المادة، يـــَورَّ د - 

الموارد المالية الم�شار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة لل�شنة المالية المنتهية.
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الف�سل الثاين
الرقابة

مادة )6(
الوزير امل�سئول عن اأعمال املوؤ�س�سة

يكون الوزير م�شئوًل عن اأعمال الموؤ�ش�شة اأمام ال�شلطة الت�شريعية.
وللوزير حق العترا�س على قرارات الموؤ�ش�شة في الحدود التي يقررها مجل�س الوزراء.

الف�سل الثالث
التََّظلُّم من القرارات والف�سل يف املنازعات العقارية

مادة )7(
التََّظلُّم من القرارات

اأ -  يجـــوز لكل ذي �شاأن التََّظلُّم من اأي قـــرار ي�شدر ا�شتنادًا لأحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ اإخطاره بهذا القرار.

ويكون التََّظلُّم اإلى مجل�س الإدارة من القرارات ال�شادرة عن المجل�س، وبالن�شبة للقرارات الأخرى   
يكون التََّظلُّم منها اإلى الرئي�س التنفيذي.

ويجب الَبتُّ في التََّظلُّم واإخطار المتظلِّم بنتيجة الَبتِّ فيه خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه.  
ويجـــوز للمتظلِّم الطعن في قـــرار رْف�س التََّظلُّم اأمام المحكمة المخت�شـــة خالل ثالثين يومًا من   
د للَبتِّ في التََّظلُّم دون اإخطار المتظلِّم بنتيجة  تاريخ اإخطاره بهذا القرار، اأو فوات الميعاد المحدَّ

الَبتِّ في تَظلُّمه.
ل يجـــوز الطعـــن اأمام المحكمـــة اإل بعد التََّظلُّم من القـــرار و�شدور قرار برْف�ـــس التََّظلُّم اأو فوات  ب - 

الميعاد الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة دون اإخطار.

مادة )8(
اخت�سا�ص غرفة البحرين لت�سوية املنازعات القت�سادية واملالية وال�ستثمارية 

مـــع مراعاة اأحـــكام الفقـــرة )ج( من هذه المـــادة، تخت�س غرفـــة البحرين لت�شويـــة المنازعات  اأ - 
القت�شاديـــة والمالية وال�شتثماريـــة بالف�شل على وجه ال�شرعة في المنازعـــات العقارية التالية، 

متى زادت قيمة المطاَلبة على خم�شمائة األف دينار بحريني:
1 - المنازعـــات النا�شئة عن البيع على الخريطـــة اأو حق النتفاع اأو حق الُم�َشاَطَحة اأو حق الإيجار 
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طويل الأمد اأو حق الإيجار المنتهي بالتمليك اأو عقود الإيجار. 
المنازعات المتعلقة باتحاد الُمالَّك.  - 2

اأيـــة نزاعـــات نا�شئة عن اأعمـــال اأو م�شاريع التطوير العقاري اأو الحقـــوق العقارية التي ي�شدر   - 3
بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة، وين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية.

ت�شـــري اأحكام المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شـــاأن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات  ب - 
القت�شاديـــة والماليـــة وال�شتثماريـــة واللوائح والقـــرارات ال�شـــادرة تنفيذًا له علـــى المنازعات 

المن�شو�س عليها في اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة.
يجـــوز للموؤ�ش�شة ت�شكيل لجان و�شاطـــة للتوفيق وف�س النزاعات العقارية وديًا، وتتولى اللجان ف�سَّ  ج - 
النـــزاع العقاري بالطرق الودية قبل نظره من ِقَبل غرفة البحرين لت�شوية المنازعات القت�شادية 
والمالية وال�شتثمارية اأو المحكمة المخت�شة، بح�شب الأحوال، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ 

اإحالة النزاع اإليها.
وي�شُدر بتنظيم كافة اإجراءات وقواعد ور�شوم عمل لجان الو�شاطة وغير ذلك من م�شائل 

قرار من مجل�س الإدارة.

الف�سل الرابع
ْبطية الق�سائية والتحقيق وامل�ساءلة التفتي�ص وال�سَّ

مادة )9(
ْبطية الق�سائية التفتي�ص وال�سَّ

اأ - للمفت�شيـــن الذين يندبهـــم الرئي�س التنفيذي من بين موظفي الموؤ�ش�شـــة اأو المخت�شين من جهات 
ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون ال�شلطات الآتية: اأخرى للقيام باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ

1 - دخول الأماكـــن ذات ال�شلة باخت�شا�س الموؤ�ش�شة لمعاينتها وتفتي�شها والطالع على الملفات 
وال�شجالت والدفاتر ذات العالقة بعمل الموؤ�ش�شة. 

2 - �شماع اأقوال كل من ُي�شتَبه اأنَّ له �شلة بمو�شوع التحقيق من العاملين في الأماكن الم�شار اإليها 
في البند )1( من هذه الفقرة.

 ب - لموظفـــي الموؤ�ش�شة الذيـــن ي�شدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت�ـــس ب�شئون العدل بالتفاق 
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في  مع رئي�س مجل�س الإدارة، �شفة ماأموري ال�شَّ

هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم. 
 ج - ل يجـــوز للمفت�شين الم�شار اإليهـــم في اأيٍّ من الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة دخول الأماكن 

�شة لل�شكنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة. المخ�شَّ
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 د - ُي�شتَرط في المفت�س المنتدب اأْن يكون من ذوي الخبرة والخت�شا�س والكفاءة المهنية.

مادة )10(
مبا�سرة التحقيق

للموؤ�ش�شـــة اأْن ُتجـــِرَي تحقيقًا اإداريًا من تلقاء نف�شهـــا اأو بناًء على  ما تتلقاه من بالغات اأو �شكاوى  اأ - 
ق من اأية مخالفة لأحكام هذا القانون مـــن عدمه. ولها اأْن ُتجِرَي تحقيقًا اإذا قامت  جديـــة، للتََّحقُّ

لديها دلئل جدية تحِمُلها على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.
�س لهم بمزاولة اأن�شطة القطاع العقاري اأو م�شاريع التطوير  يجـــوز للموؤ�ش�شـــة اأْن تطلب من المرخَّ ب- 
العقـــاري كافة البيانات والإي�شاحات والم�شتندات، بما في ذلـــك البيانات ال�شرية اإذا ارتاأت اأنها 
ْبط  لزمة ل�شتكمال التحقيق، كما للموؤ�ش�شة، في �شبيل اإنجاز عملها، اأْن تندب اأيًا من ماأموري ال�شَّ
الق�شائـــي - الم�شـــار اإليهـــم في الفقرة )ب( من المـــادة )9( من هذا القانـــون - للقيام باأيٍّ من 

لين باأدائها.  المهام المخوَّ
ي�شدر قرار من مجل�ـــس الإدارة بتنظيم اإجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد  ج - 
�س لهم بمزاولة اأن�شطة القطـــاع العقاري اأو م�شاريع التطوير العقاري بالمخالفات  اإخطـــار المرخَّ
المن�شوبة اإليها، مرفقة به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد اإتاحة الفر�شة العادلة لجميع 
الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن م�شالحهم، بما في ذلك عْقُد جل�شات لال�شتماع ولمناق�شة 
الأطـــراف المعنية و�شهودهـــم، وتمكينهم من عْر�س اآرائهم وتقديم حججهـــم واأدلتهم مكتوبة اأو 
�شفويـــة. ويكـــون لالأطراف المعنيـــة الحق في ال�شتعانـــة بمحاميهم في كافة جل�شـــات واإجراءات 

التحقيق.

مادة )11(
التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

اأ - مـــع عدم الإخـــالل بالم�شئولية المدنية اأو الجنائية، عند ثبوت المخاَلفـــة تاأمر الموؤ�ش�شة المخاِلف 
دها الموؤ�ش�شة، وفي  بالتوقف عن المخاَلفة واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية تحدِّ
بًا ت�شبيبًا  دة فاإنَّ للموؤ�ش�شة اأْن ُت�شِدر قرارًا م�شبَّ حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحدَّ

كافيًا باأحد التدابير الآتية:
1 - �شْحـــب الترخي�ـــس ال�شـــادر من الموؤ�ش�شـــة ِوْفقًا لأحكام هـــذا القانون، وذلك فـــي حالة تعلُّق 

المخاَلفة بهذا الترخي�س.
2 - توقيـــع غرامـــة تهديدية ُتحت�َشب على اأ�شا�س يومي لحْمل المخاِلـــف على التوقُّف عن المخاَلفة 
واإزالـــة اأ�شبابها اأو اآثارها، وذلك بما ل يجاوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخاَلفة 
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لأول مـــرة واألفي دينار بحرينـــي يوميًا في حالة ارتكابه اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات 
من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخاَلفة ال�شابقة، وفي جميع الأحوال ل يجوز اأْن يتجاوز 

مجموع الغرامة ع�شرين األف دينار بحريني.
3 - توقيع غرامة اإجمالية بما ل يجاوز ع�شرين األف دينار بحريني.

ب - فـــي الحالتيـــن المن�شو�س عليهما في البندين )2( و)3( من الفقـــرة )اأ( من هذه المادة يتعيَّن 
عنـــد تقدير الغرامة مراعـــاة َج�شامة المخاَلفـــة، والعَنَت الذي بدا من المخاِلـــف، والمنافع التي 
رة  ـــرر الـــذي اأ�شاب الغيـــر نتيجة لذلـــك. ويكون تح�شيـــل الغرامة بالطـــرق المقرَّ جناهـــا، وال�شَّ

لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة. 
ج - يجـــوز للموؤ�ش�شـــة اأْن تن�شر بيانـــًا بالمخالفة التي ثبـــت وُقوعها من ِقَبل المخالـــف وذلك بالو�شيلة 
دها القرار بما يتنا�شب مع َج�شامة المخاَلفة. على األ يتم الن�شر اإل بعد فوات  والكيفيـــة التـــي يحدِّ
ميعـــاد الطعـــن في قـــرار الموؤ�ش�شة بثبـــوت المخاَلفة اأو �شـــدور حكم باتٍّ بثبـــوت المخاَلفة وذلك 

بح�شب الأحوال. 
د - اإذا راأت الموؤ�ش�شة اأنَّ التحقيق قد اأ�شفر عن وجود جريمة جنائية اأحالت الأوراق اإلى النيابة العامة.

مادة )12(
احلالت امل�ستعجلة

اأ - يجوز للموؤ�ش�شة في الحالت الم�شتعَجلة، بناًء على طلب من الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة، متى ثبت 
ر  �س له على نحو معيَّن قد يوؤدي اإلى �شرر يتعذَّ لها اأن هناك اأمارات قوية على اأن ا�شتمرار المرخَّ

بًا بما ياأتي: َتَداُرُكه فيما بعد، اأْن ُت�شِدر قرارًا م�شبَّ
�س له بمزاولـــة اأن�شطة القطاع  1 - و�شـــع قيـــود اأو ا�شتراطات على الخدمـــات التي يقدمها المرخَّ

العقاري اأو م�شاريع التطوير العقاري.
�س له بمزاولة اأن�شطة القطاع  العقاري اأو م�شاريع التطوير  2 - الوْقُف الموؤقت لبع�س اأن�شطة المرخَّ

العقاري وذلك لمدة ل تجاوز ثالثة اأ�شهر.
ب - ُت�شـــِدر الموؤ�ش�شـــة القرار في اأيٍّ من الحالت المن�شو�س عليها فـــي الفقرة )اأ( من هذه المادة، 
�س لـــه، واإتاحة الفر�شة  العهـــا على الأوراق و�شماع اأقـــوال كل من �شاحب ال�شاأن والمرخَّ بعـــد اطِّ
لهما لعْر�س اآرائهما وتقديم حججهما وما لديهما من م�شتندات اأو اأوراق، واأية اأدلة اأو قرائن توؤيد 
وجهة نظرهما، وذلك كله في المواعيد وِوْفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س 

الإدارة.
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الباب الثاين 
اأن�سطة القطاع العقاري

الف�سل الأول 
رون العقاريون املطوِّ

مادة )13(
رين الرتخي�ص للمطوِّ

�شًا له، ويكون الترخي�س  ر مرخَّ اأ - ل تجوز مزاولة اأعمال التطوير العقاري في المملكة اإل اإذا كان المطوِّ
ريـــن بمزاولة اأعمال التطوير العقـــاري ِوْفقًا لالأحكام والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار  للمطوِّ

من مجل�س الإدارة.
رين واأنواعها  ب - ينظـــم القرار �شـــروط و�شوابط واإجراءات مْنـــح وتجديد وتعديل تراخي�ـــس المطوِّ

وفئاتها ومدة �شريانها.
ر في مزاولة اأعمال التطوير العقاري بحدود الترخي�س ال�شادر له. ج - يتقيد المطوِّ

مادة )14(
رين �سجل املطوِّ

رين(، ويكون عبارة عن �شجل ورقي اأو اإلكتروني  ُتْم�ِشك الموؤ�ش�شة �شجاًل ي�شمى )�شجل المطوِّ
رين. ن فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�شة بالمطوِّ تدوَّ

وي�شدر قرار من مجل�س الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في ال�شجل 
البيانات  حماية  يكفل  بما  ال�شجل،  في  تواُفُرها  الــالزم  وال�شمانات  الإلكتروني،  اأو  الورقي 

نة فيه، وبيان اأية تغييرات تتم في هذه البيانات اأو المعلومات. والمعلومات المدوَّ
ر باإخطار الموؤ�ش�شة عن اأي تغيير في البيانات والمعلومات الواردة في ال�شجل  ويلتزم المطوِّ

وذلك خالل الفترة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
قة من المعلومات  ويكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من الجمهور وا�شتخراج �شورة م�شدَّ

المقيَّدة فيه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه، وذلك بعد �شداد الر�شوم المقررة.

مادة  )15(
رين التزامات وواجبات املطوِّ

نة ال�شلوك  ريـــن، ومدوَّ اأ - ي�شـــدر قـــرار من مجل�ـــس الإدارة بتنظيم عمل والتزامـــات وواجبات المطوِّ
رين مراعاتها. الواجب على المطوِّ
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ر تقديم �شجالته للموؤ�ش�شة للتاأ�شير عليها، وبالأخ�س ال�شجل الذي تقيَّد فيه كافة  يجب على المطوِّ ب - 
تفا�شيل العمليات التي اأجراهـــا والمبالغ التي تقا�شاها وثمن المعاملة وتاريخ اإجرائها والبيانات 
ال�شخ�شيـــة للمتعاقديـــن وغير ذلـــك من معلومات اأو بيانـــات ي�شدر بتحديدها قـــرار من مجل�س 

الإدارة.
ر تقديـــم �شجالته للموؤ�ش�شة للتاأ�شير عليها عند نهايـــة كل �شنة مالية، اأو خالل  ويجـــب على المطوِّ  

المدة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ر باإن�شاء ح�شاب �شمان لم�شاريع التطوير العقـــاري التي ي�شدر بتحديدها قرار من  يلتـــزم المطـــوِّ ج - 

مجل�س الإدارة.
ي�شـــدر قرار من مجل�ـــس الإدارة، بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركـــزي، بالقواعد والأحكام  د - 
وال�شوابـــط التـــي يجب مراعاتها عند اإن�شاء واإدارة ح�شاب ال�شمـــان الم�شار اإليه في الفقرة )ج( 

من هذه المادة. 
هــــ - ل يجوز الحجز علـــى المبالغ الموَدعة في ح�شاب ال�شمان الم�شـــار اإليه في الفقرة )ج( من هذه 
ر، كما ل يدخل م�شروع التطوير في ال�شمان العام للدائنين في حالة  المـــادة ل�شالح دائني المطوِّ
ر اإل للوفاء باللتزامـــات المتعلقة بالم�شروع بمـــا في ذلك حقوق  الحكـــم باإ�شهـــار اإفال�س المطـــوِّ

الم�شترين.

مادة )16(
ر تغيري ال�سكل القانوين للمطوِّ

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  اأحكام  مراعاة  مع 
بعد  اإل  اعتباريًا  اأم  طبيعيًا  �شخ�شًا  كان  �شواء  ر  للمطوِّ القانوني  ال�شكل  تغيير  يجوز  ل   ،2001

النتهاء من تنفيذ م�شروع التطوير العقاري وت�شليمه، وبعد موافقة الموؤ�ش�شة.

مادة )17(
َتعاُر�ص امل�سالح

ر عنـــد مزاولة اأعمالـــه بالإف�شاح اإلى العميـــل كتابًة اإذا كانت لـــه م�شلحة �شخ�شية  اأ - يلتـــزم المطـــوِّ
مبا�شرة اأو غير مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات عمله.

ب - ي�شـــدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم كافة الم�شائل المتعلقة بتعاُر�س الم�شالح والأحوال التي 
يجب الك�شف عنها.
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الف�سل الثاين
البيع على اخلريطة

مادة )18(
الرتخي�ص مل�سروع البيع على اخلريطة

ر البدء يف م�شروع بيع على اخلريطة اأو عر�س وحدات على اخلريطة اإل بعد  اأ - ل يجوز للمطوِّ
احل�شول على ترخي�س مل�شروع البيع على اخلريطة وقْيـده يف ال�شجل امل�شار اإليه يف املادة 

)19( من هذا القانون.

ب - يجوز ملجل�س الإدارة اأْن ي�شِدر نظامًا خا�شًا مل�شاريع البيع على اخلريطة ال�شغرية، وت�شري 
اأحكام هذا الف�شل من هذا القانون على تلك امل�شاريع فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف 

النظام.

ج - مع عدم الإخالل باأحكام امل�شئولية املدنية واجلنائية، يلتزم َمن جمع اأمواًل، باملخالفة حلكم 
ها اإلى اأ�شحابها خالل مدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر.  الفقرة )اأ( من هذه املادة، بردِّ

مادة )19(
�ِسِجل م�ساريع البيع على اخلريطة

اأ - ُين�شـــاأ بالموؤ�ش�شـــة �شجل ي�شمى )�شجل قيد م�شاريع البيع على الخريطـــة(، ويكون عبارة عن �شجل 
ورقـــي اأو اإلكتروني ُتقَيَّد فيه م�شاريع البيع العقاري على الخريطة، والبيانات والمعلومات المتعلقة 

بها، وعلى الأخ�س ما يلي:

ُوِجد، وحقوقه والتزاماته جتاه  اإْن  ر الفرعي  ر امل�شروع، واملطوِّ 1 - البيانات املتعلقة مبطوِّ    
ر الرئي�شي والتي من �شاأنها اأْن توؤثر يف حقوق والتزامات امل�شرتين. املطوِّ

2 -  الترخي�س ال�شادر لم�شروع البيع على الخريطة.
3 -  البيانات والخطط والموا�شفات والت�شاميم والر�شوم المتعلقة بم�شروع البيع على الخريطة.

4 - اأيُّ توجيـــه اأو تقييـــد اأو ا�شتـــراط اأو تدبير اأو عقوبة �شادرة من الموؤ�ش�شـــة اأو اأية جهة مخت�شة 
تتعلق بم�شروع البيع على الخريطة.

5 - البيانـــات والتفا�شيـــل المتعلقـــة بح�شاب ال�شمان اأو اأية �شمانات ماليـــة اأو طرق تمويلية تتعلق 
بم�شروع البيع على الخريطة.

6 -   الحقوق العينية الأ�شلية والتَبعية المترتبة على الم�شروع، وما قد يطراأ عليه من تغيير اأو على 
رين القائمين به اأو غير ذلك من م�شائل. ملكيته اأو على المطوِّ
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7 - اأية بيانات اأو معلومات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
 ب - ي�شـــدر بتنظيـــم �شجل قيد م�شاريـــع البيع على الخريطة و�شروط واإجـــراءات القيد فيه قرار من 

مجل�س الإدارة.
ر باأيِّ تعديل على البيانات والمعلومات المتعلقة بم�شروعه والمقيَّدة   ج - على الموؤ�ش�شة اأْن تخطر المطوِّ

في ال�شجل وذلك خالل مدة ل تجاوز �شبعة اأيام عمل.
ر اأْن ُيخِطر الموؤ�ش�شة، ِوْفقًا للنموذج المعد لذلك، باأية بيانات اأو معلومات غير �شحيحة  د- على المطوِّ
اأو غير دقيقة  مقيَّدة في ال�شجل وذلك خالل مدة ل تجاوز ع�شرة اأيام عمل من تاريخ علمه بذلك.

قة من البيانات والمعلومات   هـ- يكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من الجمهور وا�شتخراج �شورة م�شدَّ
رة. المقيَّدة فيه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه وذلك بعد �شداد الر�شوم المقرَّ

مادة )20(
اإجراءات احل�سول على ترخي�ص

 م�سروع البيع على اخلريطة
ر طلـــب الح�شول على ترخي�ـــس م�شروع البيع علـــى الخريطة اإلـــى الموؤ�ش�شة، ِوْفقًا  يقـــدم المطوِّ اأ - 

للنموذج المعد لذلك، مرفقًة به الم�شتندات الآتية:
 1- وثيقـــة ملكيـــة الأر�س اأو ما يقوم مقامها خالية مـــن اأية حقوق عينية، اأو موافقة اأ�شحاب الحق 

العيني على تنفيذ الم�شروع وبيع وحداته.
2 - الت�شاميم الهند�شية الإن�شائية والمعمارية المعتَمدة.

3 - ن�شخـــة من النظام الرئي�شـــي مبينة فيه مراحل تنفيذ واإنجاز الم�شروع واأية ترتيبات اأو تق�شيم 
للم�شروع. 

4 -  ترخي�س البناء ِوْفقًا لأحكام قانون تنظيم المباني.
5 - ما يفيد التاأ�شير بم�شروع البيع على الخريطة في �شحيفة الأر�س بال�شجل العقاري.

رين، ذات ال�شلة بم�شروع البيع على الخريطة.  6 -  ن�شخة من التفاقات المبرمة بين المطوِّ
7 - المعلومات والم�شتندات التي ت�شترطها الموؤ�ش�شة والمتعلقة برْبط م�شروع البيع على الخريطة 

ط الرئي�شي والبنية التحتية والَمرافق العامة. مع اإنجاز المخطَّ
8 - برنامج تف�شيلي بالأعمال الإن�شائية والمعمارية واأعمال الخدمات المتعلقة بم�شروع البيع على 

الخريطة.  
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�س له من مجل�س تنظيم مزاولة المهن الهند�شية بتحديد  كتـــاب من مهند�س ا�شت�شـــاري مرخَّ  - 9
القيمة التقديرية لم�شروع البيع على الخريطة.

10- البيانات الرئي�شية المتعلقة بطرق تمويل م�شروع البيع على الخريطة. 
11- الم�شتندات والمعلومات والبيانات الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

مة للح�شول على  ر م�شئوًل عن �شالمة كافة الم�شتندات والمعلومات والبيانات المقدَّ ب - يكـــون المطوِّ
الترخي�س.

ج - ي�شـــدر بتحديد �شروط و�شوابط واإجراءات الح�شول علـــى ترخي�س م�شروع البيع على الخريطة 
وتجديده وتعديله قرار من مجل�س الإدارة.

د - مع عدم الإخالل باأحكام المادة )10( من هذا القانون، يجوز للموؤ�ش�شة �شْحب الترخي�س اإذا ثبت 
ر ل يبا�شر على نحو جدي تنفيذ م�شروع البيع على الخريطة، وذلك ِوْفقًا للقواعد  لديهـــا اأن المطوِّ

وال�شوابط والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.  

مادة )21(
التاأ�سري مب�سروع البيع على اخلريطة يف ال�سجل العقاري

ر  اأ - يجب التاأ�شير بم�شروع البيع على الخريطة في �شحيفة الأر�س بال�شجل العقاري، واأْن يقدم المطوِّ
للموؤ�ش�شة ما يفيد ح�شول التاأ�شير قبل الح�شول على الترخي�س النهائي للم�شروع، وعلى الجهاز 

عدم تغيير هذا التاأ�شير اإل بموافقة الموؤ�ش�شة اأو بحكم ق�شائي.
ر الرئي�شـــي بالتفاقات المبرمـــة بينه وبين  ب - يجـــب التاأ�شيـــر فـــي �شحيفة الأر�س المملوكـــة للمطوِّ

ر الفرعي. المطوِّ

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

اأ - يحدد مجل�س الإدارة بقرار منه، بعد اأْخذ راأي م�شرف البحرين المركزي، طرق تمويل م�شروعات 
البيـــع علـــى الخريطة، وتحديد ن�شبة الودائـــع المالية اأو ال�شمانات البنكية مـــن القيمة التقديرية 

للم�شروع.
لة مـــن الم�شترين للوحدات  ر العتماد ب�شكل كلي علـــى الأموال والمبالغ المتح�شِّ ب - ل يجـــوز للمطـــوِّ
د مجل�ـــس الإدارة، بعد اأْخـــذ راأي م�شرف  العقاريـــة علـــى الخريطـــة في تمويـــل الم�شروع. ويحـــدِّ
البحريـــن المركزي، الن�شبة المئوية من القيمة التقديرية لم�شروعات البيع على الخريطة التي ل 

لة من الم�شترين. يجوز للمطور تجاُوُزها للح�شول على التمويل من المبالغ المتح�شِّ
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مادة )23(
رْهُن م�سروع البيع على اخلريطة

ر برْهن م�شروع البيع على الخريطة للح�شول على قْر�س من موؤ�ش�شة تمويل  اإذا قام المطوِّ
�شة من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي، فيجب على هذه الموؤ�ش�شة اإيداع مبلغ القر�س في  مرخَّ
ح�شاب ال�شمان للم�شروع للت�شرف فيه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له.

مادة )24(
اإن�ساء ح�ساب �سمان م�سروع البيع على اخلريطة

اأ -  ُين�شـــاأ ح�شاب �شمـــان م�شتقل با�شم كل م�شروع من م�شاريع البيع علـــى الخريطة باتفاق كتابي بين 
ر واأميـــن ح�شاب ال�شمـــان، لتنظيم الأمور الماليـــة والإدارية والقانونية للم�شـــروع، واإيداع  المطـــوِّ
ر والمودعين، ويحدد التفاق �شوابط اإدارة الح�شاب وحقوق والتزامات  مة من المطوِّ المبالغ المقدَّ

الأطراف، وتودع ن�شخة منه لدى الموؤ�ش�شة.
مـــة لمزاولة ن�شاط  ب - ُي�شـــِدر م�شـــرف البحرين المركزي، بالتفاق مـــع الموؤ�ش�شة، القواعد المنظِّ
اأميـــن ح�شاب ال�شمـــان و�شروط وطريقـــة تعيينه و�شالحياتـــه والتزاماته وم�شئوليتـــه واإجراءات 

ْرف والرقابة على الح�شاب. الإيداع وال�شَّ
ج -  يجـــب علـــى اأمين ح�شاب ال�شمان تزويـــد الموؤ�ش�شة بك�شوف دورية باإيـــرادات ومدفوعات ح�شاب 
ال�شمان للم�شروع، ولها اأن تطلب في اأي وقت من اأمين الح�شاب تزويدها بالمعلومات اأو البيانات 
الع عليها، ويجوز لها ال�شتعانة بمن تراه منا�شبًا للتدقيق في تلك الك�شوف  التي ترى �شرورة الطِّ

اأو البيانات.
د - ُتِعـــد الموؤ�ش�شـــة �شجاًل ي�شمى )�شجـــل اأمناء ح�شاب ال�شمـــان لم�شروعات البيـــع على الخريطة(، 
ويكـــون عبارة عن �شجـــل ورقي اأو اإلكتروني تقيَّد فيه اأ�شماء اأمناء ح�شاب ال�شمان لكل م�شروع بيع 
د مجل�ـــس الإدارة �شروط واإجراءات القيد في هذا ال�شجل وحق  علـــى الخريطة قيد التنفيذ، ويحدِّ

الع على البيانات والمعلومات المقيَّدة فيه. الطِّ

مادة )25(
ْرف من ح�ساب ال�سمان اأوجه ال�سَّ

ْرف على اأغرا�س اإن�شاء وتنفيذ واإدارة م�شروع البيع على  �س ح�شاب ال�شمان ح�شريًا لل�شَّ اأ -  ُيخ�شَّ
ر، كما ل يدخل م�شروع  الخريطة، ول يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه ل�شالح دائني المطوِّ
ر اإل للوفاء باللتزامات  التطوير في ال�شمان العام للدائنين في حالة الحكم باإ�شهار اإفال�س المطوِّ

المتعلقة بالم�شروع بما في ذلك حقوق الم�شترين.
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ب -  يحتفـــظ اأمين ح�شاب ال�شمـــان بن�شبة من القيمة الإن�شائية للم�شروع، ي�شدر بتحديدها قرار من 
ر على �شهادة الإنجاز ل�شمان ُح�ْشن تنفيذ اإ�شالح العيوب التي  مجل�س الإدارة، بعد ح�شول المطوِّ
ر اإل بعد انق�شاء �شنة من تاريخ  قد تظهر بعد اإنجاز الم�شروع، ول ُت�شرف تلك الن�شبة اإلى المطوِّ
ت�شليـــم اآخر وحدة  للم�شتريـــن طبقًا لحكم المادة )31( من هذا القانـــون، وت�شوية جميع �شروط 

ُح�ْشن التنفيذ خالل تلك ال�شنة.
يجـــوز لمجل�س الإدارة، بعد موافقة م�شرف البحريـــن المركزي، تحديد ال�شوابط وال�شتراطات  ج - 
رين من ح�شـــاب ال�شمان. وفي جميع الأحوال،  التـــي يجـــوز ِوْفقًا لها توزيع دفعة من الأرباح للمطوِّ
ر من اأرباح خالل �شنة من تاريخ ت�َشلُّمه اإذا اأدى ذلك اإلى تعثُّر اأو تَوقُّف  يجـــب رد مـــا ت�َشلََّمه المطوِّ

الم�شروع.

مادة )26(
ف يف م�سروع البيع على اخلريطة التَّ�َسرُّ

التي يجب  ال�شروط وال�شوابط  الإدارة  م مجل�س  المْودعين، ينظِّ مع عدم الإخالل بحقوق 
ف في م�شروع البيع على الخريطة. ر مراعاتها عند الت�شرُّ على المطوِّ

مادة )27(
�سجل قْيد البيع على اخلريطة

أ -  ُين�شـــاأ بالجهـــاز �شجـــل ي�شمى )�شجل قْيد البيع علـــى الخريطة(، ويكون عبارة عـــن �شجل ورقي اأو 
اإلكتروني ي�شدر بتنظيمه واإجراءات القْيد فيه ومْحُو القْيد منه قرار من رئي�س الجهاز، بالتن�شيق 

ر فيه ما ياأتي: د المطوِّ مع الموؤ�ش�شة، ويقيِّ
1- ترخي�س م�شروع البيع على الخريطة.

2- الوحدات التي ي�شملها ترخي�س التطوير.
3- عقود بيع الوحدات، وكافة الت�شرفات التي ترد على الحقوق النا�شئة عن عقد البيع.

4-  بيان تف�شيلي باأيِّ قيد يوجب القانون قْيده في �شحيفة العقار.
5- اأية بيانات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من رئي�س الجهاز بالتن�شيق مع الموؤ�ش�شة.

ف فـــي الوحدة م�شئولية قْيـــد الت�شرف في ال�شجل   ب - وفـــي جميع الأحـــوال، تقع على عاتق المت�شرِّ
ف اإليه القيـــام بكل ما يلزم لقْيد  الم�شـــار اإليـــه في الفقرة )اأ( من هـــذه المادة، واإل جاز للمت�شرَّ
ف، ما لـــم يقرر رئي�س الجهاز بالتن�شيق مع  الت�شـــرف فـــي ال�شجل الم�شار اإليه على نفقة المت�شرِّ

الموؤ�ش�شة خالف ذلك.



العدد: 3325 – الخميس 3 أغسطس 2017

33

مادة )28(
الإعالن 

�س له بمزاولة الو�شاطة العقارية الإعالن في و�شائل الإعالم المحلية  ر اأو المرخَّ أ - ُيحَظر على المطوِّ
اأو الأجنبيـــة وباأيـــة و�شيلـــة اإعالنية بما فـــي ذلك الجرائد والمواقـــع الإلكترونيـــة اأو الم�شاركة في 
المعار�ـــس داخل المملكة اأو خارجها، للترويـــج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة اإل بعد تمام 
قْيـــد تلك الوحـــدات في ال�شجل الم�شار اإليه في المادة ال�شابقة مـــن هذا القانون، والح�شول على 

ترخي�س بالإعالن من الموؤ�ش�شة والجهات المعنية.
ب - ُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتنظيم قواعد و�شوابط الإعالن اأو الم�شاركة في المعار�س، والحالت 
الم�شتثناة من �شرط قْيد الوحدات والترخي�س، وذلك بغر�س اإعداد الدرا�شات ال�شوقية للم�شروع 

اأو غيرها من الأغرا�س.

مادة )29(
عقود البيع على اخلريطة

يجوز لمجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا بتنظيم �شروط واأحكام وبيانات عقود بيع الوحدات العقارية  اأ - 
على الخريطة، على اأْن يت�شمن ما يلي:

1 - ال�شروط والأحكام المتعلقة بكيفية اإبرام عقود البيع.
2 -  الأحـــكام والمعلومـــات والبيانـــات التي يجب اإدراجها في عقود البيـــع بما في ذلك اللتزامات 
ر الفرعي، اإْن ُوِجد، والتي من �شاأنها  ر الرئي�شي للم�شروع والمطوِّ والحقوق المتباَدلة بين المطوِّ

اأْن توؤثر في حقوق والتزامات الم�شتري.
 3 - ال�شروط واللتزامات التي ل يجوز اإدراجها في عقود البيع.

 4 - ال�شوابـــط والقيـــود على مبلغ التاأميـــن لحْجز الوحدة العقارية، وطريقـــة الحتفاظ بالتاأمين 
ه للحاجز. ر ردُّ وا�شتخدامه، والأحوال التي يجب فيها على المطوِّ

 5 - المدة اأو المدد التي يجوز للم�شتري فيها ا�شتعمال َخيار العدول عن العقد، ومقدار الم�شروفات 
ر عند ا�شتعمال َخيار العدول.  اأو التعوي�شات التي يلتزم بدفعها للمطوِّ

م العمل في  ْفعات المتعلقـــة بالوحدة العقاريـــة، وذلك بح�شب مراحل تقـــدُّ  6 - جـــدول �شـــداد الدُّ
الم�شروع. 

ر للوحدة العقارية وت�شليمها للم�شتري.  7 - تاريخ اإنجاز المطوِّ
ر اأو الم�شتري ف�ْشخ العقـــد ون�شبة الغرامـــات المترتبة على   8 - الأحـــوال التـــي يجـــوز فيها للمطـــوِّ

الطرف الُمِخل، وذلك دون اإخالل بالحق في التعوي�س عن المطالبة بالأ�شرار.



العدد: 3325 – الخميس 3 أغسطس 2017

34

 9 - ال�شروط والأحكام المتعلقة بالأجزاء الم�شتركة.
 10 - اأية بيانات اأو اأحكام اأو �شروط اأخرى ي�شدر بها قرار من مجل�س الإدارة.

ب -  يجـــوز لمجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر فـــي بع�س اأنواع م�شروعات البيع على الخريطة نماذج لعقود بيع 
ر تعديل اأحكامها اأو �شروطها اإل في حـــدود ما ت�شمح به تلك  وحداتهـــا العقاريـــة، ول يجوز للمطـــوِّ

النماذج. 

تكون الأحكام وال�شروط الواردة يف عقد البيع على اخلريطة غري نافذة يف حق امل�شرتي اإذا  ج - 
اأو مع مناذج  املادة  الفقرة )اأ( من هذه  كانت متعار�شة مع الأحكام املن�شو�س عليها يف 

عقود البيع امل�شار اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة.

مادة )30(
تنفيذ م�سروع البيع على اخلريطة

الإن�شائية  الهند�شية  للت�شاميم  طبقًا  الخريطة  على  البيع  م�شروع  بتنفيذ  ر  المطوِّ يلتزم 
والمعمارية المعتَمدة والم�شتندات التي ُمِنَح الترخي�س على اأ�شا�شها.

 ول يجوز اإدخال تعديل في الم�شروع اإل اإذا كان هذا التعديل غير جوهري، وذلك لعتبارات 
اأو  عة  متوقَّ غير  لظروف  اإل  يكون  فال  جوهريًا  التعديل  كان  اإذا  اأما  مقبولة،  فنية  اأو  هند�شية 

لأ�شباب طارئة وبموافقة الجهات المخت�شة والموؤ�ش�شة. 
وذلك دون اإخالل بحق الم�شتري في التعوي�س اأو اإنقا�س الثمن بقدر ما نق�س من م�شاحة 

اأو قيمة وحدته العقارية اأو منفعتها.

مادة )31(
اإن�جاز وت�سليم الوحدات العقارية

اأ - ُي�شـــِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتنظيم قواعد و�شروط اإنجـــاز وت�شليم الوحدات العقارية للم�شترين، 
ر  بمـــا في ذلك �شهادة الإنجاز والجزاءات الإدارية والغرامات المالية المترتبة على اإخالل المطوِّ

بالتزامه باإنجاز وت�شليم الوحدة.
ر بعد اإنجاز الوحدة العقارية بالقيام بكافـــة الأعمال التي تتفق مع مقت�شيات ُح�ْشن  ب - يلتـــزم المطوِّ
النيـــة لت�شجيل الوحدة با�شـــم الم�شتري، وت�شليمه كافـــة ال�شهادات وال�شنـــدات والوثائق المتعلقة 
رة لتلك  بالوحـــدة والأجـــزاء الم�شتركـــة، واأدلة ت�شغيـــل الأجهزة والتركيبـــات وال�شمانات المقـــرَّ

الأجهزة والتركيبات.
ر الرئي�شي مبا�شرة باأداء ما يكون ثابتًا في ذمته  ر الفرعي حقُّ مطالبة المطوِّ ج - للم�شتـــري من المطوِّ
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ر الفرعي. من التزامات تجاه المطوِّ

مادة )32(
بْيع امل�سرتي وحدته العقارية 

في حالة قيام الم�شتري ببيع الوحدة العقارية على الخريطة ل�شخ�س اآخر، ل يجوز اأْن تزيد 
الم�شتري  مع  المتعاِقد  من  الفرعي  اأو  الرئي�شي  ر  المطوِّ يتقا�شاها  التي  الإدارية  الم�شروفات 
الأول على الن�شبة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة، وت�شري اأحكام هذا القانون 

على الم�شتري الجديد.

مادة )33(
ف م�سروع البيع على اخلريطة تعثُّ اأو توقُّ

اأ - للموؤ�ش�شـــة فـــي حالة توقُّف اأو تعثُّر المطـــور موؤقتًا اأو نهائيًا عن تنفيذ م�شـــروع البيع على الخريطة 
لأيِّ �شبـــب مـــن الأ�شباب -  بعد اأْخذ راأي اأمين ح�شاب ال�شمان  -  اتخاذ التدابير الالزمة لحماية 
حقوق المْودعين ودائني الم�شروع، بما ي�شمن اإكمال الم�شروع اأو اإعادة الأموال لأ�شحابها، بما في 
رين  ذلك اللجوء اإلى المحكمة المخت�شة للح�شول على حكم بتنفيذ الم�شروع بمعرفة اأحد المطوِّ

ر اأو بيع الم�شروع وتوزيع ح�شيلة البيع على المْودعين ودائني الم�شروع. على ح�شاب المطوِّ
ب - ي�شدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم حالت واأ�شباب التوقُّف والتعثُّر التي تجيز اتخاذ الإجراءات 

المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

مادة )34(
ر للوحدات العقارية اإدارة و�سيانة املطوِّ

الم�شروع  تنفيذ  انتهاء  من  عامين  لمدة  الَمِبيعة  الوحدات  و�شيانة  اإدارة  ر  المطوِّ يتولى 
وت�شليمها اإلى الم�شترين، مقابل تح�شيل التكاليف الفعلية مع ن�شبة ل تجاوز 5% من تلك التكاليف 
كم�شاريف اإدارية، وذلك ِوْفقًا لالأ�ش�س والن�شبة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

الف�سل الثالث
الو�ساطة العقارية

مادة )35(
الرتخي�ص مبزاولة الو�ساطة العقارية

أ - ُيحَظـــر علـــى اأيِّ �شخ�س مزاولة مهنة الو�شاطة العقارية في المملكة اإل بعد ح�شوله على ترخي�س 
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م�شبق من الموؤ�ش�شة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ب - يكـــون الترخي�س بمزاولة الو�شاطة العقارية ِوْفقًا لالأحكام والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار 

من مجل�س الإدارة.
م القرار �شروط و�شوابط واإجراءات مْنح وتجديد وتعديل تراخي�س مزاولة الو�شاطة العقارية  ج - ينظِّ

واأنواعها وفئاتها ومدة �شريانها.
�س له بمزاولة الو�شاطة العقارية بحدود الترخي�س ال�شادر له. د - يتقيَّد المرخَّ

مادة )36(
�سجل الو�ساطة العقارية

ورقي  �شجل  عبارة عن  ويكون  العقارية(،  الو�شاطة  ي�شمى)�شجل  �شجاًل  الموؤ�ش�شة  تم�شك 
مهنة  بمزاولة  لهم  �س  المرخَّ عن  الخا�شة  والمعلومات  البيانات  كافة  فيه  ن  تدوَّ اإلكتروني  اأو 

الو�شاطة العقارية.
وي�شدر قرار من مجل�س الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في ال�شجل 
البيانات  حماية  يكفل  بما  ال�شجل،  في  توافرها  الــالزم  وال�شمانات  الإلكتروني،  اأو  الورقي 

نة فيه وبيان اأية تغييرات تتم في هذه البيانات اأو المعلومات. والمعلومات المدوَّ
�س له بمزاولة مهنة الو�شاطة العقارية باإخطار الموؤ�ش�شة عن اأي تغيير في  ويلتزم المرخَّ
البيانات والمعلومات الواردة في ال�شجل، وذلك خالل الفترة التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

مجل�س الإدارة.
قة من المعلومات  ويكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من الجمهور وا�شتخراج �شورة م�شدَّ

رة. المقيَّدة فيه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معين فيه، وذلك بعد �شداد الر�شوم المقرَّ

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

�س له بمزاولة الو�شاطة  أ - ي�شـــدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم عمـــل والتزامات وواجبات المرخَّ
العقاريـــة وبالأخ�س القواعد والأحكام وال�شوابط الواجب مراعاتها عند اإن�شاء ح�شابات للعمالء 
ــم اأموالهـــم والحتفـــاظ بها، وال�شجـــالت الواجب الحتفاظ بهـــا في مقر عمل  اأو اإدارتهـــا اأو ت�شلُـّ

نة ال�شلوك الواجب على العاملين في الو�شاطة العقارية مراعاتها. �س له، ومدوَّ المرخَّ
ـــد فيه كافة تفا�شيل  �س له بمزاولة الو�شاطـــة العقارية اأْن يم�شك �شجاًل يقيِّ ب - يجـــب علـــى كل مرخَّ
عمليـــات الو�شاطة العقارية التي اأجراها والعمولت والمبالغ التي تقا�شاها وثمن المعاملة وتاريخ 
اإجرائها، والبيانات ال�شخ�شية للمتعاقِدين والعربون الذي ُدِفع لإتمامها، وغير ذلك من معلومات 

اأو بيانات ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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�س له تقديم ال�شجل للموؤ�ش�شة للتاأ�شير عليه عند نهاية كل �شنة مالية اأو  ويجب على المرخَّ
خالل المدة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة، ويجوز للموؤ�ش�شة اأْن تحتفظ بن�شخة 

منه.

مادة )38(
عمولة الو�سطاء العقاريني

�س له بمزاولة  اأ - يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة اأن ُي�شِدر قرارًا بتحديـــد ن�شبة العمولت التي يجـــوز للمرخَّ
الو�شاطة العقارية تقا�شيها عن اأعمال الو�شاطة العقارية اأو بع�شها، وذلك دون الإخالل بما يتفق 

�س له مع العميل من اأتعاب اأو اأجور. عليه المرخَّ
ط  �س له بمزاولة الو�شاطة العقاريـــة عمولته منا�شفة من طرفي العقد الذي تو�شَّ ب- يتقا�شـــى المرخَّ
فـــي اإبرامه، ويكون كل من المتعاقدين م�شئوًل تجاه الو�شيط العقاري بغير ت�شامن بينهم عن دْفع 

العمولة الم�شتَحقة عليه، ما لم يتم التفاق على خالف ذلك.
�س له بمزاولـــة الو�شاطة العقارية ا�شترداد الم�شروفـــات التي اأنفقها على اأعمال  ج - ل يجـــوز للمرخَّ

الو�شاطة العقارية ما لم يتم التفاق على ذلك كتابة.
�س له بمزاولة الو�شاطة العقاريـــة عمولته اإل اإذا اأدت و�شاطته اإلى اإبرام العقد،  د - ل ي�شتحـــق المرخَّ
وي�شتحـــق العمولة بمجرد اإبرام العقد ما لم يتم التفـــاق على خالف ذلك. فاإذا كان وجود العقد 
ق ال�شرط. وذلك كله ما لم  �س له عمولته اإل اإذا تحقَّ معلَّقـــًا علـــى �شْرط واقف، فال ي�شتحق المرخَّ

يتم التفاق على خالف ذلك.
هـ - مع عدم الإخالل بالتدابير التي يجوز للموؤ�ش�شة اتخاذها طبقًا لأحكام المادتين )11( و)12( من 
�س له بمزاولة الو�شاطة العقارية عمولته اأو ا�شترداد الم�شروفات  هذا القانون، ل ي�شتحق المرخَّ
ت باأحد المتعاقدين، اأو  التـــي اأنفقهـــا على اأعمال الو�شاطة العقاريـــة اإذا �شدرت منه اأفعاٌل اأ�شـــرَّ
اأدلى بمعلومات اأو وقائع عن العقار غير �شحيحة، اأو �شكت عْمدًا عن بيانها، اأو ح�شل على منفعة 

اأو وْعد بمنفعة خالفًا لمقت�شيات ُح�ْشن النية و�شرف التعامل.

مادة )39(
َتعاُر�ص امل�سالح

�س له عند مزاولة الو�شاطة العقارية بالإف�شاح اإلى العميل كتابة اإذا كانت له م�شلحة  اأ - يلتزم المرخَّ
�شخ�شية مبا�شرة اأو غير مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات عمله.

�س له اأو اأيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة ن�شاط  الو�شاطة العقارية ال�شتراك  ل يجوز للمرخَّ ب - 
في و�شاطة تكون له فيها اأو لزوِجه اأو لأولده م�شلحة �شخ�شية، ما لم يبيِّن تلك الم�شلحة للطرف 
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�س له عمولة على الو�شاطة ما لم  الآخر وياأذن له كتابة بذلك. وفي هذه الأحوال ل ي�شتحق المرخَّ
ُيتََّفق كتابة على خالف ذلك.

ي�شدر قرار من مجل�ـــس الإدارة بتنظيم كافة الم�شائل المتعلقة بَتعاُر�س الم�شالح والأحوال التي  ج - 
يجب الك�شف عنها.

مادة )40(
تاأمني امل�سئولية 

�س لهم بمزاولة الو�شاطة العقارية الذين  يحدد مجل�س الإدارة اأيًا من اأنواع اأو فئات المرخَّ
يجب اأْن تتوافر لديهم بولي�شة تاأمين عن اأخطاء المهنة، وذلك ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط التي 

ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 

الف�سل الرابع
التثمني العقاري

مادة )41(
الرتخي�ص مبزاولة التثمني العقاري

اأ - ُيحَظـــر على اأيِّ �شخ�س مزاولة ن�شاط التثمين العقـــاري في المملكة اإل بعد ح�شوله على ترخي�س 
م�شبق من الموؤ�ش�شة طبقًا لأحكام هذا القانون.

 وي�شدر بتحديد �شروط و�شوابط واإجراءات مْنح وتجديد وتعديل التراخي�س ومدة �شريانها 
قرار من مجل�س الإدارة.

�س له في مزاولة ن�شاط التثمين العقاري بحدود الترخي�س ال�شادر له، ول يجوز له  ب - يتقيد المرخَّ
رة  تعديل اأيٍّ من خدماته اإل بعد الح�شول على ترخي�س م�شبق من الموؤ�ش�شة واأداء الر�شوم المقرَّ

لذلك.
ج - ُي�شـــِدر مجل�ـــس الإدارة القـــرارات الالزمة بت�شنيف تراخي�ـــس ن�شاط التثمين اإلـــى اأنواع وفئات 
بح�شـــب نوع المن�شاآت وطبيعتها والغر�س من التثمين العقـــاري، والأ�ش�س الفنية في تقدير القيمة 

ال�شوقية للمن�شاآت، وتحديد ال�شتراطات الالزمة لكل منها.
د - ُيحَظر الجمع بين مزاولة اأعمال مهنة الو�شاطة العقارية ومزاولة ن�شاط التثمين العقاري. 
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مادة )42(
نني �سجل ال�ُمَثمِّ

نين( يكون عبارة عن �شجل ورقي اأو اإلكتروني  تم�شك الموؤ�ش�شة �شجاًل ي�شمى )�شجل الُمَثمِّ
�س له بمزاولة ن�شاط التثمين العقاري. ن فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�شة عن المرخَّ تدوَّ
وي�شدر قرار من مجل�س الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في ال�شجل 
البيانات  حماية  يكفل  بما  ال�شجل،  في  توافرها  الــالزم  وال�شمانات  الإلكتروني،  اأو  الورقي 

نة فيه وبيان اأية تغييرات تتم في هذه البيانات اأو المعلومات. والمعلومات المدوَّ
اأيِّ تغيير في  الموؤ�ش�شة عن  باإخطار  العقاري  التثمين  ن�شاط  له بمزاولة  �س  المرخَّ ويلتزم 
البيانات والمعلومات الواردة في ال�شجل، وذلك خالل الفترة التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

مجل�س الإدارة.
قة من الموؤ�ش�شة  ويكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من الجمهور وا�شتخراج �شورة م�شدَّ
بالمعلومات المقيَّدة فيه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معين فيه، وذلك بعد �شداد الر�شوم 

رة. المقرَّ

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

�س لـــه بمزاولة التثمين  اأ - مـــع عـــدم الإخـــالل بالفقرتيـــن )ب( و)ج( من هذه المادة، يقـــوم المرخَّ
ن  العقـــاري باأداء عمله بنـــاًء على التفاق المبرم بينه وبين المتعاِقد الـــذي يحدد التزامات الُمَثمِّ

وواجباته والأجر الم�شتَحق له مقابل القيام بعمله.
�س له بمزاولة التثمين  ب - ي�شـــدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم عمل والتزامـــات وواجبات المرخَّ
العقـــاري، وبالأخ�س القواعد والأحكام وال�شوابط والأ�ش�س الفنية الواجب مراعاتها عند التثمين 
�س  العقـــاري، والموؤهالت الواجـــب توافرها في العاملين في اأعمال التثميـــن العقاري لدى المرخَّ
نة ال�شلوك الواجب على  �س لـــه، ومدوَّ لـــه، وال�شجـــالت الواجب الحتفاظ بها في مقر عمل المرخَّ

العاملين في التثمين العقاري مراعاتها.
د فيـــه كافة تفا�شيل  �س لـــه بمزاولة التثميـــن العقاري اأْن يم�شـــك �شجاًل يقيِّ ج - يجـــب علـــى كل مرخَّ
عمليـــات التثمين التي اأجراها، على اأْن تت�شمن كل منهـــا و�شف العقار الخا�شع للتثمين، وقيمته، 
والطريقـــة التي تم التو�شل بها اإلـــى التقييم، وغير ذلك من معلومات اأو بيانات ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الإدارة.
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مادة )44(
َتعاُر�ص امل�سالح

�ـــس لـــه اأو اأيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة ن�شـــاط التثمين العقاري بالحياد  اأ - يلتـــزم المرخَّ
والنزاهـــة في اإجـــراء التثمين العقاري، وبالإف�شـــاح اإلى العميل كتابة عمـــا اإذا كانت له م�شلحة 

�شخ�شية مبا�شرة اأو غير مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات عمله.
�س له اأو اأيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة ن�شاط التثمين العقاري ال�شتراك  ب - ل يجوز للمرخَّ
في عمليات التثمين العقاري التي تكون له فيها اأو لزوِجه اأو لأولده م�شلحة �شخ�شية، ما لم يبيِّن 

تلك الم�شلحة للطرف الآخر، وياأذن له كتابة بذلك.
ج -  ي�شـــدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم كافة الم�شائل المتعلقة بَتعاُر�س الم�شالح والأحوال التي 

يجب الك�شف عنها.

مادة )45(
تاأمني امل�سئولية 

�س لهم بمزاولة التثمين العقاري الذين  يحدد مجل�س الإدارة اأيًا من اأنواع اأو فئات المرخَّ
يجب اأْن تتوافر لديهم بولي�شة تاأمين عن اأخطاء المهنة، وذلك ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط التي 

ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 

الف�سل اخلام�ص
اإدارة العقارات 

مادة )46(
الرتخي�ص لإدارة وت�سغيل العقارات 

اأ -  يكـــون الترخي�ـــس لمزاولـــة ن�شـــاط اإدارة وت�شغيل العقـــارات ِوْفقًا لالأحكام والقواعـــد التي ي�شدر 
بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 

وينظم القرار �شروط و�شوابط واإجراءات مْنح وجتديد وتعديل الرتاخي�س ومدة �شريانها.
�س لهم بمزاولة ن�شاط  ب - ي�شـــدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيم عمـــل والتزامات وواجبات المرخَّ

اإدارة وت�شغيل العقارات.
�س له بمزاولة ن�شاط اإدارة وت�شغيل العقارات بحدود الترخي�س ال�شادر له، ول يجوز  ج - يتقيَّد المرخَّ
رة  لـــه تعديل خدماته اإل بعـــد الح�شول على ترخي�س م�شبـــق من الموؤ�ش�شـــة واأداء الر�شوم المقرَّ

لذلك.
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الباب الثالث
ملكية العقارات امل�سرتكة

الف�سل الأول
العقارات امل�سرتكة 

مادة )47(
ال�سجل اخلا�ص للعقارات امل�سرتكة

ـــل العقـــارات الم�شتركـــة والأر�س المبنيُّ عليهـــا وما تحتويه من وحدات واأجـــزاء م�شتركة في  اأ - ت�شجَّ
ال�شجـــل العقاري لدى الجهاز، ويِعد الجهاز �شجاًل خا�شًا للعقـــارات الم�شتركة، ويكون عبارة عن 

�شجل ورقي اأو اإلكتروني يقّيد فيه ما يلي:
رون، والتي �شتقام عليها العقارات الم�شتركة. 1 -  الأرا�شي التي يملكها المطوِّ

رون، واأ�شماء المالكين لها. 2 -  الوحدات التي يبيعها المطوِّ
3 -  الت�شرفات التي ُتجَرى على الوحدة، كالبيع وعقود الإيجار طويلة الأمد وحقوق النتفاع والهبة 
رة اأو الناقلة  ْهن، وغيرها مـــن الت�شرفات القانونية الأخرى المن�ِشئـــة اأو المقرِّ والو�شيـــة والرَّ
للحقـــوق العينيـــة، اأو التي من �شاأنها زوال اأيِّ حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام الق�شائية 
النهائية المْثِبتة ل�شيء من ذلك، والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قْيد الحقوق العينية التََّبعية.

4-  اأية بيانات ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة بالتفاق مع الجهاز.
ب -  ُي�شِدر الجهاز من واقع البيانات المقيَّدة في ال�شجل ال�شهادات وال�شندات واأية وثائق اأخرى تتعلق 

بالوحدة، وذلك بناًء على طلب ذوي ال�شاأن، ويحق لكل ذي م�شلحة الطالع على ال�شجل.

مادة )48(
تطوير م�سروع العقار امل�سرتك 

ن النظام الرئي�شي ترتيبات تق�شيم هذا  أ - في حالة تطوير م�شروع العقار الم�شترك على مراحل، يبيِّ
الم�شروع.

ـــر العقـــار الم�شتـــرك على جزء من اأيِّ م�شـــروع عقاري، ولم يت�شمـــن النظام الرئي�شي  ب - اإذا اقُت�شِ
للم�شـــروع كيفية اإدارة هذا الجزء من الم�شروع العقاري، وَجَب عندئذ ت�شجيل نظام اإدارة المبنى 
د بنظـــام اإدارة المبنى ال�شـــروط والأحكام المتعلقة بـــاإدارة المبنى  فـــي ال�شجـــل العقاري. وُيق�شَ
م  والأر�ـــس في حالة تق�شيم المبنى وقطعة الأر�س التي يقـــع عليها اإلى جزءين اأو اأكثر، حيث يَق�شَّ

دها الجهة المخت�شة وي�شكل جزءًا من المبنى. كل جزء بالطريقة التي تحدِّ
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مادة )49(
Gated Community ع العقاري املغلق ال�ُمَجمَّ

�شها، بناًء علـــى اقتراح مـــن مجل�ـــس الإدارة، القواعد  اأ - ي�شـــع مجل�ـــس الـــوزراء اأو الجهـــة التـــي يفوِّ
عـــًا عقاريـــًا مغلقـــًا  وال�شـــروط لعتبـــار م�شـــروع التطويـــر العقـــاري اأو العقـــار الم�شتـــرك ُمَجمَّ

(Gated Community(، وعلـــى وجـــه الخ�شو�ـــس ال�شتراطـــات الهند�شيـــة والمعماريـــة واأعمال 
ك تجاه �شاغلي الوحدات العقارية، بما  رين اأو الُمالَّ الخدمات الالزم توافرهـــا، والتزامات المطوِّ

في ذلك توفير البنية التحتية.
ب - ي�شدر قرار من الجهة التي يحددها مجل�س الوزراء باعتبار م�شروع تطوير عقاري اأو عقار م�شترك 
عًا عقاريًا  معيَّن، م�شتوٍف للقواعد وال�شروط الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة من هذه المادة ُمَجمَّ

.)Gated Community(  مغلقًا
ج -  ا�شتثنـــاًء مـــن اأيِّ قانون اآخر، ُت�شـــِدر الجهات الإدارية المخت�شة، بعد اأْخـــِذ راأي مجل�س الإدارة، 
قـــرارًا بتحديد الر�شوم والتكاليـــف المالية لخدمات الكهرباء والمـــاء والخدمات البلدية وغيرها 
من الخدمـــات الحكومية التي يتم توفيرها للوحدات الموجودة فـــي المجمعات العقارية المغلقة، 
مة من الجهات الإدارية المخت�شة وما تتحمله من نفقات، وذلك  بمراعـــاة مقدار الخدمات المقدَّ
دون الإخـــالل باأحكام المر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن تح�شيل كلفة اإن�شاء وتطوير 

البنية التحتية في مناطق التعمير.

مادة )50(
مَتلُّك غري البحرينيني للعقارات امل�سرتكة

العقار  تَملُّك  على  للعقارات  البحرينيين  غير  بتَملُّك  المتعلقة  القوانين  اأحكام  ت�شري 
الم�شترك.

مادة )51(
ك النظام الرئي�سي والنظام الأ�سا�سي لحتاد ال�ُمالَّ

ك جزءًا من �شند ملكية  ط الموقع والنظام الرئي�شـــي والنظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ أ - ي�شـــكل مخطَّ
العقـــار الم�شترك وترَفق معـــه، ويحتفظ الجهاز بالن�شخة الأ�شلية من النظـــام الرئي�شي في كافة 

الأوقات.
ك –  ب - يجـــب علـــى مالـــك الوحدة التقيُّـــد – تجاه مالكي و�شاغلـــي الوحدات الأخرى واتحـــاد الُمالَّ

ك. بالنظام الرئي�شي والنظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ
ك –  ج - يجـــب علـــى �شاغـــل الوحدة التقيُّـــد – تجاه مالكي و�شاغلـــي الوحدات الأخرى واتحـــاد الُمالَّ
ك بقدر ما ت�شري اأحكامهما على ذلك ال�شاغل.  بالنظام الرئي�شي والنظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ



العدد: 3325 – الخميس 3 أغسطس 2017

43

مادة )52(
الأجزاء امل�سرَتكة من العقار امل�سرتك

ط الموقع خالف ذلك، تتكون الأجـــزاء الم�شتَركة من الأر�س واأية اأجزاء من  اأ - مـــا لـــم يت�شمن مخطَّ
�شـــة لال�شتخدام الم�شتَرك من ِقَبل  العقـــار الم�شتـــَرك ل تقع �شمن حدود اأية وحدة وتكون مخ�شَّ

مالكي و�شاغلي الوحدة المبنية في مخطط الموقع، وت�شمل بوجه خا�س ما يلي: 
1 - الأجـــزاء الهيكليـــة للعقـــار الم�شتَرك بمـــا في ذلك الدعائـــم الرئي�شية والأ�شا�شـــات والأعمدة 
والجـــدران الهيكليـــة والعتبات والأ�شقـــف وو�شالت الأ�شقـــف والردهـــات وال�شاللم وممرات 
ال�شاللم ومخارج الطوارىء والمداخـــل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية والواجهات 

والأ�شطح. 
2 - مواقف ال�شيارات وُغَرف الحرا�شة والمرافق والمعدات الترفيهية وحمامات ال�شباحة والحدائق 
نه اأو يبرم معه  ك اأو من يعيِّ ومرافـــق التخزيـــن والأماكن المخ�ش�شة ل�شتخدام اتحاد الُمـــالَّ

عقدًا لإدارة العقار الم�شتَرك.
3 - معـــدات واأنظمـــة المرافق الرئي�شية بمـــا في ذلك مولِّدات الكهرباء واأنظمـــة الإ�شاءة واأنظمة 
ومعدات الغـــاز والمياه الباردة وال�شاخنة والتدفئة والتبريـــد واأنظمة التكييف ومرافق تجميع 

ومعالجة النفايات. 
4 - الم�شاعد والخزانات والأنابيب والمولِّدات ومداخن ومراوح ومجاري التهوية ووحدات �شغط 

الهواء واأنظمة التهوية الميكانيكية.
5 - اأنابيـــب المياه الرئي�شية ومجاري ال�شـــرف ال�شحي واأنابيب ومداخن الغاز واأ�شالك ومجاري 

ك اأكثر من وحدة. الكهرباء التي تخدم ُمالَّ
ك اأكثر من وحدة. التجهيزات والتو�شيالت والمعدات والمرافق التي ي�شتخدمها ُمالَّ  - 6

اأجهزة قيا�س تمديد اأو توريد خدمات الَمرافق.  - 7
8 - اأيـــة اأجزاء اأو اأجهـــزة اأو تجهيزات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار مـــن مجل�س الإدارة بمراعاة 

طبيعة العقار الم�شترك.
ط الموقـــع خالف ذلك، تت�شمن الأجـــزاء الم�شتَركة من العقـــار الم�شتَرك  ب - مـــا لـــم يت�شمن مخطَّ
ن مـــن اأر�س ولي�س من مبنى اأو جزء منه اأية اأجزاء من العقار الم�شتَرك ل تقع �شمن حدود  المكـــوَّ
�شة لال�شتخدام الم�شترك من ِقَبل مالكي و�شاغلي الوحدات، وت�شمل بوجه  اأية وحدة وتكون مخ�شَّ

خا�س ما يلي: 
ارات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الر�شيـــف ومجاري الت�شريف والجزر  1 -  الطـــرق والـــدوَّ

الفا�شلة في الطريق والج�شور واأنظمة الت�شريف وما يرتبط بها. 



العدد: 3325 – الخميس 3 أغسطس 2017

44

2 -  البحيـــرات والبـــرك والقنـــوات والمتنزهات والنوافيـــر والأ�شكال المائية والمجـــاري المائية 
الأخرى بما في ذلك كافة المعدات المرتبطة بها. 

3 -  الم�شاحات الخ�شراء والم�شاحات العامة و�شاحات اللعب.
4 -  الأ�شـــالك والكوابل والأنابيـــب ومجاري الت�شريف والقنوات والمكائـــن والمعدات، والتي يتم 

بوا�شطتها تزويد الوحدات والأجزاء الم�شتَركة بخدمات الَمرافق.
�شـــة لال�شتخدام  5 -  اأجهـــزة قيا�ـــس تمديـــد اأو توريـــد خدمات الَمرافـــق التي ُتعتَبـــر اأنها مخ�شَّ

الم�شتَرك من ِقَبل مالكي و�شاغلي الوحدات.
6 -  اأيـــة اأجـــزاء اأو اأجهزة اأو تجهيزات اأخرى ي�شدر بتحديدهـــا قرار من مجل�س الإدارة بمراعاة 

طبيعة العقار الم�شتَرك.

مادة )53(
نطاق الوحدة اأو اجلزء من املبنى

ط الموقع خالف ذلك، ت�شمل كل وحدة في مبنى اأو جزء من مبنى كل �شيء يقع  اأ - ما لم يحدد مخطَّ
داخـــل الوحدة عدا خدمات الَمرافق الموجودة فيها والتي تخـــدم الأجزاء الم�شتَركة اأو اأية وحدة 

اأخرى، وت�شمل الوحدة بوجه خا�س ما يلي: 
1 - الأر�شيـــات ومـــواد واأجزاء الأر�شية حتى اأ�شفـــل قاعدة الو�شالت والهيـــاكل الداعمة لأر�شية 

الوحدة.
ل جـــزءًا من الق�شم الداخلي  2 -  الأ�شقـــف الم�شتعارة وكافـــة اأنواع الأ�شقف والإ�شافات التي ت�شكِّ
للوحـــدة والم�شاحـــات بين تلـــك الأ�شقف، وكذلك الأ�شقـــف فوق الجـــدران الداعمة والهياكل 
داخل الوحدة والجدران التي تف�شل الوحدة عن بقية العقار الم�شترك واأية وحدات اأو اأجزاء 

م�شتَركة مجاورة.
َقل والجدران غير الداعمة داخل الوحدة.  3 -  الجدران غير الحاملة للثِّ

ل جزءًا من النوافذ الداخلية واأنظمة الإ�شاءة والأبواب   4 -  النوافذ والزجاج والتركيبات التي ت�شكِّ
واإطاراتها وكافة المعدات والتركيبات التي تخدم الوحدة.

 5 -  التو�شيالت الداخلية التي تخدم الوحدة.
بها مالك اأو �شاغل الوحدة.  6 -  التركيبات والتجهيزات التي ُيَركِّ

ذة على الوحدة من وقت لآخر.  7 -  الإ�شافات والتعديالت والتح�شينات المنفَّ
ط الموقع خالف ذلك، ت�شمل كل وحدة من عقار م�شترك تتكون من اأر�س ولي�س  ب - ما لم يحدد مخطَّ
مـــن مبنى، كل �شيء يقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات الَمرافق التي تخدم الأجزاء الم�شتَركة 
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اأو اأية وحدة اأخرى.
ج -  ُتعتَبـــر الجـــدران الفا�شلة بيـــن الوحدات المتجـــاورة م�شتَركة بين كل المالكيـــن اإذا كانت �شمن 

الأجزاء الم�شتَركة. 
د - لكل وحدة الحق في الح�شول على دعم وَحَرٍم منا�شبين عن الوحدات الأخرى والأجزاء الم�شتَركة.

مادة )54(
ِمْلكية الأجزاء امل�سرَتكة

المبيعة  غير  للوحدات  ر  والمطوِّ وحدة  كل  لمالك  يكون  ذلك  غير  على  التفاق  يتم  لم  ما 
ح�شة غير مفَرزة من الأجزاء الم�شتَركة ِوْفقًا للن�شب المبينة في النظام الرئي�شي.

الم�شتَرك  للعقار  الكلية  الم�شاحة  الوحدة من مجموع  اأ�شا�س م�شاحة  الن�شب على  د   وتحدَّ
وطبيعة ا�شتخدام الوحدات، واأية معايير اأخرى ين�س عليها النظام الرئي�شي.

مادة )55( 
ف فيها تق�سيم الأجزاء امل�سرَتكة والتَّ�َسرُّ

ف فيها اأو ببع�شها ب�شكل  رُّ ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال تق�شيم الأجزاء الم�شتَركة اأو التَّ�شَ
م�شتقل عن الوحدات التي تتعلق بها. 

ف في ح�شة المالك في الأجزاء الم�شتركة. رُّ ف في الوحدة ي�شمل التَّ�شَ رُّ والتَّ�شَ

مادة )56(
النتفاع بالأجزاء امل�سرَتكة

ت له وبطريقة ل  على مالك و�شاغل الوحدة و�شيوفهم ا�شتخدام الأجزاء الم�شتَركة فيما اأُِعدَّ
�س �شالمتهم اأو �شالمة العقار  تم�س حقوق الآخرين في ا�شتخدام تلك الأجزاء اأو تزعجهم اأو ُتَعرِّ

ك. الم�شتَرك للخطر، وذلك ِوْفقًا لأحكام النظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ

الف�سل الثاين
ف بوحدات العقار امل�سرَتك التَّ�َسرُّ

مادة )57(
ف يف العقار القائم والوحدات اململوكة يف العقار  التَّ�َسرُّ

ف فيها اإذا توافرت فـــي العقار ال�شروط  رُّ اأ - يجـــوز لمالـــك عقار قائـــم بْيع وحداته العقاريـــة اأو التَّ�شَ
الفنية والإن�شائية والمعمارية التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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ف.  رُّ ف فيها باأيِّ �شكل من اأ�شكال التَّ�شَ رُّ ب - يجوز لمالك الوحدة بْيع وحدته اأو التَّ�شَ

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

ل يجوز تق�شيم اأية وحدة مملوكة في عقار م�شتَرك اإلى وحدتين اأو اأكثر اإل بموافقة الجهة 
المخت�شة.

مادة )59(
تاأجري الوحدة

يجوز لمالك الوحدة تاأجير وحدته ويبقى هو والم�شتاأجر ملزَمين بالتقيُّد بالنظام الرئي�شي 
ك. ك تجاه مالكي و�شاغلي الوحدات الأخرى واتحاد الُمالَّ والنظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ

مادة )60(
حق الأف�سلية

اأ - لمالـــك الوحـــدة على ال�شيوع في العقار الم�شترك حق الأف�شلية في �شراء ح�شة المالك الآخر التي 
يرغب ببيعها ل�شخ�س من غير ال�شركاء، على اأنه اإذا مار�س هذا الحق اأكثر من مالك، فيِحق لهم 

عندئذ ال�شراء بالتنا�شب مع الح�ش�س المملوكة لكل منهم.
ب - ل ين�شـــاأ حـــق الأف�شليـــة اإذا تـــم البيع بين الزوجيـــن اأو الأ�شـــول اأو الفروع اأو الإخـــوة اأو الأخوات 

وفروعهم اأو اإلى اأية �شركة مملوكة لأيٍّ منهم.

مادة )61(
ا�ستعمال حق الأف�سلية

د اأ�شحاب  اأ  - حق الأف�شلية ل يتجزاأ، فال يجوز ا�شتعماله اأو التخلِّي عنه اإل ب�شكل كامل. وفي حال تعدُّ
ه بن�شبة الح�ش�س التي يملكهـــا، واإذا اأ�شقط اأحدهم اأو بع�شهم  هـــذا الحـــق ا�شتعمل كل واحد حقَّ

ه انتقل ذلك الحق اإلى الباقين بالت�شاوي.  حقَّ
اإذا ثبـــت اأن البيع تم ب�شروط اأف�شل للم�شتري من ال�شروط المبيَّنة في الإ�شعار المر�َشل لأ�شحاب  ب - 

حق الأف�شلية جاز لهم مطالبة البائع بالتعوي�س عما لِحق بهم من �شرر اأمام الق�شاء.
ي�شـــدر قرار من مجل�س الإدارة بتنظيـــم ا�شتعمال حق الأف�شلية والمدد الواجب مراعاتها وكيفية  ج - 

الإخطار عن الرغبة في البيع اأو ال�شراء.
ْفَعة  د - ل ت�شري على العقارات الم�شتَركة الم�شجلة بمقت�شى اأحكام هذا القانون الأحكام المتعلقة بال�شُّ
المن�شو�ـــس عليها فـــي المواد من )860( حتـــى )873( من القانون المدنـــي ال�شادر بالمر�شوم 
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بقانون رقم )19( ل�شنة 2001.

الف�سل الثالث
ك احتاد ال�ُمالَّ

مادة )62(
ك اإن�ساء احتاد ال�ُمالَّ

ك بحكم القانون عنـــد ت�شجيل اأول بيـــع لوحدة في عقار م�شتـــرك في ال�شجل  ُين�شـــاأ اتحـــاد الُمـــالَّ أ - 
العقاري.

ك مـــن مالكي وحـــدات العقار الم�شتَرك بمـــا في ذلك الم�شتـــري في الإيجار  يتكـــون اتحـــاد الُمالَّ ب - 
ر الرئي�شي اأو الفرعي بالن�شبة للوحدات غير الَمبيعة.  المنتهي بالتمليك، والمطوِّ
ك من تاريخ توثيق عقد البيع با�شمه. تبداأ ع�شوية مالك الوحدة في اتحاد الُمالَّ ج - 

ك ِوْفق  يجـــوز للموؤ�ش�شـــة، في حالـــة عدم وجود مديـــر لالتحاد، تعيين مديـــر لإدارة اتحـــاد الُمالَّ د - 
ال�شالحيـــات التـــي تمنحها لـــه الموؤ�ش�شة، وذلك في الم�شاريـــع العقارية الكبـــرى اأو ال�شياحية اأو 

الفندقية اأو لأيِّ من الأ�شباب التي ترى فيها الموؤ�ش�شة تحقيق م�شلحة الم�شروع والمالِكين. 
مـــع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الف�شل، ُي�شِدر مجل�ـــس الإدارة قرارًا بتنظيم كافة الأحكام  هـ - 
ك وذلك بمراعاة طبيعـــة العقـــارات الم�شتَركة، وبما يكفـــل حماية اأقلية  المتعلقـــة باتحـــاد الُمـــالَّ
ر يملـــك اأكثر من ن�شف الوحـــدات العقاريـــة الم�شتَركة على  ك مـــن �شيطرة مالـــك اأو مطوِّ الُمـــالَّ

قرارات الجمعية العمومية.
يجـــوز اإن�شاء اتحاد رئي�شي اأو اأكثر يتكون من مجموعة اتحادات في م�شروع التطوير العقاري، كما  و - 
يجـــوز اإن�شاء اتحاد مركـــزي  يتكون من مجموعة اتحادات رئي�شية فـــي الم�شروع، وُي�شِدر مجل�س 

الإدارة قرارًا بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالتحاد الرئي�شي والتحاد المركزي.

مادة )63(
اكت�ساب ال�سخ�سية العتبارية

ك موؤ�ش�شة ل تهدف للربح، ويكون لالتحاد  �شخ�شيـــة اعتبارية م�شتقلة عن �شخ�شية  اأ - اتحـــاد الُمـــالَّ
له مديُره اأمام الق�شاء والجهات الإدارية وفي  اأع�شائه، ويكون له حق التقا�شي بهذه ال�شفة، ويمثِّ

التعامل مع الغير.
ك تَملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة؛ لتمكينه من القيام بالأعمال الالزمة  ب - يحق لتحاد الُمالَّ

ك.  ده النظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ لتحقيق اأغرا�شه، وذلك ِوْفقًا ِلـما يحدِّ
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ك الأحكام التي ين�س عليها هذا القانـــون  والقرارات ال�شادرة  ج -  ي�شـــري فيمـــا يتعلق باتحـــاد الُمالَّ
ك. تنفيذًا له، وكذلك النظام الرئي�شي والنظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ

ك با�شمه وبالنيابة عن اأع�شائه مقا�شاة الغير  د - مـــع مراعـــاة اأحكام هذا القانون، يحق لتحاد الُمالَّ
بمـــن فيهـــم مالكو وحدات العقار الم�شتَرك و�شاغلوها، وذلك عنـــد اإخالل اأيٍّ منهم باأيِّ حكم من 

اأحكام هذا القانون وبالنظام الأ�شا�شي لالتحاد.

مادة )64(
ك اجتماعات احتاد ال�ُمالَّ

ر بالن�شبة للوحدات غير الَمبيعة الحق في الح�شور والت�شويت في الجتماعات  اأ - لمالك الوحدة وللمطوِّ
ك ِوْفقًا للنظام الأ�شا�شي لالتحاد. العمومية لتحاد الُمالَّ

ب - يجـــوز عْقـــد الجتماعـــات العموميـــة لالتحاد من خـــالل اأيٍّ من و�شائـــل الت�شـــال الإلكترونية اأو 
الهاتفية، على اأْن يراَعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي: 

ق من هوية الم�شارك في الجتماع.  1 - التََّحقُّ
2 - تمكين مالك الوحدة من الم�شاركة الكاملة في الجتماع، كما لو كان حا�شرًا في مكان الجتماع، 

وي�شمل ذلك الإلمام بكافة ما يدور في الجتماع واإبداء الراأي والم�شاركة في المناق�شات. 
3 - تدوين اأيِّ بيان اأو ت�شويت يدلي به الم�شارك في الجتماع على وْجه �شحيح. 

4 - اأية تدابير اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

مادة )65(
ك( ا�ستعمال عبارة )احتاد ال�ُمالَّ

ك( ورقم  اأو مرا�شالته عبارة )اتحاد ُمالَّ اأوراقه  اأْن يذكر في  ك  يجب على كل اتحاد ُمالَّ
العقار الم�شترك وا�شم العقار اإْن ُوِجد. 

مادة )66(
اإدارة وت�سغيل و�سيانة واإ�سالح الأجزاء امل�سرَتكة

ك م�شئولية اإدارة وت�شغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شتَركة.  أ - يتولى اتحاد الُمالَّ
�س له من ِقَبل الموؤ�ش�شة طبقًا  ك تفوي�س بع�س �شالحياته اإلى اأيِّ �شخ�س مرخَّ ب - يجوز لتحاد الُمالَّ

لأحكام المادة )46( من هذا القانون، وذلك مقابل اأتعاب وِوْفق �شروط ُيتََّفق عليها. 
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مادة )67(
ك  ال�سرتاكات ال�سنوية لأع�ساء احتاد ال�ُمالَّ

ر الرئي�شي اأو  اأ - يلتـــزم كل مالـــك وحـــدة من مالكي وحـــدات العقار الم�شتـــرك، وكذلك يلتزم المطـــوِّ
الفرعـــي بالن�شبة للوحدات العقارية غيـــر الَمِبيعة بدفع ح�شته من ال�شتـــراكات ال�شنوية لتغطية 
د  م�شاريـــف اإدارة وت�شغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شتَركـــة وم�شاريف التاأمين عليها، وتحدَّ
لها الوحدة مـــن الم�شاحة الإجمالية للعقـــار الم�شتَرك،  تلـــك الح�شـــة بن�شبة الم�شاحة التـــي ت�شكِّ
وتوؤخـــذ بعيـــن العتبار طبيعة ا�شتخدام الوحدة واأية معايير اأخـــرى ين�س عليها النظام الأ�شا�شي 

ك.  لتحاد الُمالَّ
ر رئي�شي اأو فرعي اأْن يتخلى عـــن ح�شته في الأجزاء الم�شتَركة  ب - ل يجـــوز لأيِّ مالـــك وحدة اأو مطوِّ

لَتَجنُّب دْفع ح�شته من ال�شتراكات ال�شنوية. 
ك، وبالتن�شيـــق مع الجهات المخت�شة، ا�شتقطاع  ج -  يجـــوز للموؤ�ش�شـــة بناًء على طلب من اتحاد الُمالَّ
ال�شتـــراكات ال�شنويـــة مـــع اأيٍّ من ر�شوم اأو مقابـــل للخدمات الحكومية، وتوَدع فـــي ح�شاب اتحاد 

ك. الُمالَّ
د - ُت�شتَحـــق ال�شتـــراكات ال�شنويـــة من تاريخ َت�َشلُّم الوحـــدة اأو بعد �شتين يومًا من تاريـــخ َت�َشلُّم مالك 

اًل بعلم الو�شول بَت�َشلُّم الوحدة. الوحدة اإخطارًا م�شجَّ
ويجـــوز للموؤ�ش�شـــة اأْن تقرر تاريخًا �شابقًا ل�شتحقاق ال�شتـــراكات ال�شنوية والم�شاريف والنفقات    

ك. الالزمة لتاأ�شي�س اتحاد الُمالَّ

مادة )68(
حق المتياز 

ك واأيـــة التزامات مالية  يكـــون للمبالـــغ الم�شتَحقة عن ال�شتراكات ال�شنويـــة لأع�شاء اتحاد الُمالَّ أ - 
ك امتياز على  لها المالـــك ِوْفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الأ�شا�شـــي لتحاد الُمالَّ اأخـــرى يتحمَّ

الوحدة العقارية الَمِبيعة، ويبقى المتياز قائمًا حتى واإْن انتقلت ملكية الوحدة اإلى �شخ�س اآخر.
ك اأو اأية  ب - اإذا امتنـــع مالـــك الوحدة عن �شداد ح�شته من ال�شتراكات ال�شنوية لأع�شاء اتحاد الُمالَّ
ك  التزامـــات مالية اأخرى ُتفَر�س عليه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون اأو النظام الأ�شا�شي لتحاد الُمالَّ
كان لمدير التحاد اأْن ُي�شِدر قرارًا باإلزامه بال�شداد خالل ت�شعين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار 
ل بعلم الو�شول بال مظـــروف. ولمالك الوحدة الطعن في القرار خالل المدة  بموجـــب كتاب م�شجَّ
د يحوز القرار  المذكـــورة اأمـــام المحكمة المخت�شـــة. وفي حالة عدم الطعـــن في الميعاد المحـــدَّ
ـــة وقوة ال�شند التنفيذي، ويتـــم التنفيذ بمقت�شاه اأمام قا�شي التنفيـــذ المخت�س، وذلك بعد  حجيَّ
ق من �شحة الإخطار وفوات  تذييـــل القرار بال�شيغة التنفيذية من المحكمـــة المخت�شة بعد التََّحقُّ

ميعاد الطعن في القرار اأو �شدور حكم نهائي ب�شاأنه.
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مادة )69(
اإحداث تعديالت يف الوحدة اأو الأجزاء امل�سرَتكة

مـــع مراعاة حكم المـــادة )58( من هذا القانـــون، ل يجوز لمالك الوحـــدة اأو ل�شاغلها اإجراء اأية  اأ - 
تعديـــالت اأو تغييرات علـــى الهيكل اأو المظهر الخارجي لوحدته اأو اأيِّ جـــزء من العقار الم�شتَرك 
بمـــا يوؤثـــر جوهريًا على الوحدة اأو اأيِّ جزء من الأجـــزاء الم�شتَركة في العقار الم�شتَرك اأو مظهره 
ك والنظام  الخارجـــي، ما لـــم ُيَن�س على خالف ذلك في اأحـــكام النظام الأ�شا�شي لتحـــاد الُمالَّ

الرئي�شي.
 ب - فـــي حالة مخالفة حكـــم الفقرة )اأ( من هذه المادة تقع على المخالـــف م�شئولية اإ�شالح ال�شرر 
ك. وفي حالة تَخلُّفه عن القيام  النا�شىء على نفقته الخا�شة وبالطريقة التي يَتَطلَّبها اتحاد الُمالَّ

ك اإ�شالح ال�شرر وا�شترداد تكاليف الإ�شالح من المخالف. بذلك يتولى اتحاد الُمالَّ

مادة )70(
جلان الو�ساطة

العقارات  ك  ُمالَّ بين  وديًا  النزاعات  وف�سِّ  للتوفيق  و�شاطة  لجان  ت�شكيل  للموؤ�ش�شة  يجوز 
ك واأحد اأع�شائه. الم�شتَركة اأو بين اتحاد الُمالَّ

وي�شدر بتنظيم كافة اإجراءات وقواعد ور�شوم عمل لجان الو�شاطة وغير ذلك من م�شائل 
قرار من مجل�س الإدارة. 

الف�سل الرابع 
ر  التزامات املطوِّ

مادة )71(
ر م�سئولية املطوِّ

مة لم�شئولية المقاول من�شو�س عليها في القوانين الأخرى،  دون الإخالل باأية اأحكام منظِّ
ر على النحو الآتي: تكون م�شئولية المطوِّ

ر عن العيوب التي تظهر في الأجزاء الهيكليـــة من العقار الم�شتَرك والتي ُيخِطره بها  اأ - ُي�شـــاأل المطـــوِّ
ر مدة ع�شر �شنـــوات تبداأ من تاريخ  ك اأو مالك اأيـــة وحدة. وت�شتمر م�شئوليـــة المطوِّ اتحـــاد الُمـــالَّ

ح�شوله على �شهادة الإنجاز للم�شروع الذي قام بتطويره.
ر عن �شمان اإ�شالح  ب - مـــع مراعـــاة اأحكام المادة )34( مـــن هذا القانون،  ت�شتمر م�شئولية المطـــوِّ
اأو ا�شتبـــدال التركيبـــات الَمِعيبة فـــي العقار الم�شتَرك لمدة �شنة من تاريـــخ الح�شول على �شهادة 
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الإنجـــاز للم�شـــروع الذي قام بتطويره اأو جزء منـــه، وت�شمل هذه التركيبـــات الأعمال الميكانيكية 
والكهربائية والتركيبات ال�شحية وتركيبات ال�شرف ال�شحي وما �شابه ذلك، كل ذلك ما لم ُيتَفق 

على مدة اأطول.
ر فيما يخ�س اأحكام  ج - يجـــوز اأْن تِحـــل م�شئولية المقاول الرئي�شـــي اأو الفرعي محل م�شئولية المطـــوِّ
الفقرتيـــن )اأ( و)ب( مـــن هذه المادة وِوْفقًا للقرارات التـــي ُي�شِدرها مجل�س الإدارة، وذلك دون 

ر. الإخالل بم�شئولية المطوِّ
ط  ر م�شئولية توفير البنية التحتية فيما يخ�س الأرا�شي التي تقع �شمن المخطَّ د - تقع على عاتق المطوِّ

الرئي�شي للم�شروع ويجرى بيعها للغير ما لم يتم التفاق كتابة على خالف ذلك.
ر  هــــ - ت�شـــري اأحكام المادتيـــن )24( و)25( من هذا القانـــون على الأموال المْودعة مـــن قبل المطوِّ

والمْودعين على ح�شاب البنية التحتية للم�شروع.
و - مع مراعاة اأحكام الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة، لي�س في هذا القانون ما يمنع اأو يوؤثر على 
ر الرئي�شي اأو  اأيـــة حقـــوق اأو �شمانات مكفولة لمالك الوحـــدة بموجب اأيِّ ت�شريع اآخر تجاه المطـــوِّ

الفرعي للعقار. 

الف�سل اخلام�ص 
التاأمني على العقار امل�سرَتك

مادة )72(
التاأمني على العقار امل�سرَتك

اأو  م  التََّهدُّ اأو  الهالك  مخاطر  �شد  الم�شتَرك  العقار  على  بالتاأمين  ك  الُمالَّ اتحاد  يلتزم 
اإعادة بنائه. ويكون التحاد هو  اأو  اإ�شالحه  التاأمينية، وبما يكفل  اأيٍّ من المخاطر  اأو  الحريق 
بتحديدها  التي ي�شدر  وال�شوابط  وال�شروط  للقواعد  ِوْفقًا  التاأمين، وذلك  الم�شتفيد من هذا 

قرار من مجل�س الإدارة. 
مادة )73(

التاأمني �سد امل�سئولية
ك بترتيب تاأمين �شد الم�شئولية عن الأ�شرار والإ�شابات الج�شدية التي  يلتزم اتحاد الُمالَّ
تلحق بمالكي و�شاغلي الوحدات متى كانت ناتجة ب�شبب العقار الم�شتَرك، وذلك ِوْفقًا للقواعد 

وال�شروط وال�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 
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مادة )74(
احت�ساب اأق�ساط التاأمني

ُتح�َشب اأق�شاط التاأمين الم�شتَحقة على مالكي الوحدات �شمن تكلفة ال�شتراكات ال�شنوية 
ك.  ْفع لتحاد الُمالَّ ك الواجبة الدَّ لأع�شاء اتحاد الُمالَّ

الباب الرابع
فات العقارية  التَّ�َسرُّ

الف�سل الأول 
فات واحلقوق الواجب قْيدها التَّ�َسرُّ

مادة )75(
فات واحلقوق العقارية  ت�سجيل التَّ�َسرُّ

رة اأو الناقلة للحقوق العينية  فات المن�ِشئة اأو المقرَّ رُّ أ - يجب اأْن تقيَّد في ال�شجل العقاري جميع التَّ�شَ
فات  رُّ َبعيـــة اأو التي من �شاأنها زوال اأيِّ حق من هـــذه الحقوق، وكذلك التَّ�شَ العقاريـــة الأ�شلية والتَّ
الـــواردة علـــى العقارات الَمِبيعة على الخريطة وحق النتفاع وحـــق الُم�َشاَطحة وحق الإيجار طويل 
الأمـــد والإيجار المنتهي بالتمليـــك، وكذلك الأحكام الق�شائية النهائيـــة المثِبتة ل�شيء من ذلك. 
ر ول تنتقل ول  ويترتـــب على عدم القْيد في ال�شجل العقـــاري اأنَّ الحقوق المذكورة ل تن�شاأ ول تتقرَّ

تتغير ول تزول، ل بين ذوي ال�شاأن ول بالن�شبة اإلى غيرهم.
فات المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من  رُّ ب - ت�شري اأحكام قانون الت�شجيل العقاري على قْيد التَّ�شَ

هذه المادة.

الف�سل الثاين
احلقوق العينية العقارية

مادة )76(
جواز الت�سرف باحلق العقاري

اأو  المكتِملة  بالعقارات  ف  رُّ التَّ�شَ العقاري  الحق  �شاحب  اأو  العقار  مالك  اأو  ر  للمطوِّ يحق 
فات العقارية. ول يجوز لمالك العقار اأو �شاحب الحق  رُّ الَمِبيعة على الخريطة بجميع اأوجه التَّ�شَ

العقاري تغيير طبيعة الحق العقاري اأو تجاُوز ال�شلطات الممنوحة بموجب اأحكام القانون.
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مادة )77(
حق النتفاع الوارد على عقار

ف فيه بما في ذلك رْهُنه بغير  رُّ يجـــوز ل�شاحب حق النتفاع لمدة تزيد على ع�شر �شنـــوات، التَّ�شَ اأ - 
اإذن المالـــك، ما لم يتم التفاق كتابة على خالف هـــذه المدة. ول يجوز مْنع �شاحب حق النتفاع 
ف اإليه محل �شاحـــب حق النتفاع في  مـــن الت�شرف في حقـــه اإل ل�شبب م�شروع. ويحـــل المت�شرَّ

حقوقه والتزاماته، ما لم يتم التفاق كتابة على خالف ذلك.
ب -  يجوز لمالك العقار اأو الوحدة العقارية رْهُن عقاره اأو الوحدة اإذا رتَّب حق انتفاع عليه وبغير اإذن 

�شاحب حق النتفاع، ما لم يتم التفاق كتابة على خالف ذلك. 
ل يجوز اأْن تزيد مدة حق النتفاع على ت�شع وت�شعين �شنة. ج - 

فـــي حالة هالك العقار اأو الوحدة المنتَفـــع بها يجوز التفاق كتابة على انتقال حق النتفاع اإلى ما  د - 
قد يقوم مقامه من ِعَو�س.

ينتهي حق النتفاع: هـ - 
1 - بانق�شاء خم�شين �شنة ما لم يتم التفاق كتابة على خالف ذلك.

2 - بهالك العقار اأو الوحدة المنتَفع بها مع مراعاة الفقرة )د( من هذه المادة.
بتنازل المنتِفع.  - 3

بموجب حكم ق�شائي نهائي بانتهاء حق النتفاع.  - 4
َقبة مرهونة. 5 - باتحاد �شفتي المالك والمنتِفع ما لم تكن للمالك م�شلحة في بقائه كاأْن تكون الرَّ

مادة )78(
حق ال�ُم�َساَطحة 

ل يجوز اأْن تزيد مدة الُم�َشاَطحة على ت�شع وت�شعين �شنة. اأ - 
يمتلـــك �شاحب حق الُم�َشاَطحـــة ما اأحدثه في الأر�س من مباٍن اأو من�شـــاآت، وله اأْن يت�شرف فيها  ب - 

مقترنة بحق الُم�َشاَطحة، ما لم يتم التفاق كتابة على خالف ذلك.
ف فيـــه بما في ذلك رْهُنه  رُّ يجـــوز ل�شاحـــب حق الُم�َشاَطحة لمدة تزيـــد على ع�شر �شنوات، التَّ�شَ ج - 
بغيـــر اإذن المالـــك، مـــا لم يتم التفاق  كتابة علـــى خالف هذه المدة. ول يجـــوز مْنع �شاحب حق 

ف في حقه اإل ل�شبب م�شروع.  رُّ الُم�َشاَطحة من التَّ�شَ
ف اإليه محل �شاحب حق الُم�َشاَطحة في حقوقه والتزاماته، ما لم يتم التفاق كتابة  د- ويحل المت�شرَّ

على خالف ذلك.
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يجـــوز لمالك الأر�س رْهُن اأر�شه اإذا رتَّب حـــق ُم�َشاَطحٍة عليها بغير اإذن �شاحب حق الُم�َشاَطحة،  هـ - 
ما لم يتم التفاق كتابة على خالف ذلك.

ل ينتهي حق الُم�َشاَطحة بزوال البناء اأو المن�شاآت قبل انتهاء المدة. و - 
عند انتهاء حق الُم�َشاَطحة، اإذا اأحدث �شاحب حق الُم�َشاَطحة بناًء اأو من�شاآت، كان لمالك الأر�س  ز - 
ا مطالبته بهْدم البناء اأو اإزالة المن�شاآت اأو اأْن يَتَملَّك ما ا�شُتحِدث  عند انق�شاء حق الُم�َشاَطحة اإمَّ

بقيمة الهدم اأو الإزالة اإْن كان هْدمه اأو اإزالته م�شرًا باأر�شه. 

اأْن يبقيه بغري ر�شا �شاحب حق  اأو الإزالة ل ي�شر بالأر�س فلي�س ملالك الأر�س  الهْدم  فاإْن كان 
املُ�َشاَطحة، وذلك كله ما مل يتم التفاق كتابة على خالف ذلك.

مادة )79(
حق الإيجار طويل الأمد  

يخ�شع عقد الإيجار طويل الأمد لنف�س الأحكام المتعلقة بحق النتفاع، ما لم يتم التفاق 
على خالف ذلك.

الباب اخلام�ص
ْهن التاأميني الرَّ

الف�سل الأول
ْهن التاأميني وانعقاده  نطاق الرَّ

مادة )80(
ْهن التاأميني نطاق الرَّ

ت�شـــري اأحـــكام هـــذا الباب على رْهـــن العقـــارات والوحدات العقاريـــة اإذا كانت تتعلـــق  ببيع على  اأ - 
ُيوع اأو حق ُم�َشاَطحة اأو حق اإيجار طويل الأمد  الخريطة اأو عقار م�شترك اأو وحدة مملوكة على ال�شُّ

اأو حق انتفاع اأو غير ذلك من الت�شرفات التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
ْهـــن التاأميني العقاُر بكاملـــه اأو ح�شٌة �شائعٌة فيـــه، اأو حٌق عينـــٌي اأ�شليٌّ اأو وحدة  ب -  يكـــون محـــل الرَّ

عقارية مِبيعة على الخريطة.
ت�شري اأحكام القانون المدني، فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في اأحكام هذا الباب. ج - 

مادة )81(
ْهن التاأميني انعقاد الرَّ

ْهـــن التاأمينـــي اإل بورقة ر�شمية وبعد قْيـــده لدى الجهاز، ويقع باطـــاًل كل اتفاق على  أ - ل ينعقـــد الرَّ
خالف ذلك.
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ْهن ما لم يتم التفاق على خالف ذلك. اهن بدفع نفقات الرَّ ب - يلتزم الرَّ

مادة )82(
الدائن املرتِهن

هذا  لأحكام  الخا�شعة  التاأميني  ْهن  الرَّ اأنواع  بع�س  في  ي�شترط  اأْن  الإدارة  لمجل�س  يجوز 
�شة من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي  القانون اأْن يكون الدائن المرتِهن موؤ�ش�شَة تمويل مرخَّ

لمزاولة ن�شاط التمويل العقاري بالمملكة. 

مادة )83(
اهن الرَّ

اهن مالكًا للعقار  مع عدم الإخالل باأحكام المادة )98( من هذا القانون، يجب اأْن يكون الرَّ
ف فيها.  رُّ المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة واأهاًل للتَّ�شَ

اهن نف�س المدين اأو كفياًل عينيًا يقدم رْهنًا لم�شلحة المدين.  ويجوز اأْن يكون الرَّ

مادة )84(
ْهن التاأميني محل الرَّ

يجـــب اأْن يكون العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة رْهنًا تاأمينيًا قائمًا وموجودًا فعاًل اأو  اأ - 
حكمًا على الخريطة عند انعقاده.

ْهن التاأميني اإل على عقار اأو وحدة عقارية ي�شح التعامل فيها، وبيعها ا�شتقالًل  ب - ل يجوز اأْن يقع الرَّ
بالمزاد العلني.

نًا تعيينًا دقيقًا من حيث طبيعته وموقعه في  يجب اأْن يكون العقار اأو الوحدة العقارية المرهونة معيَّ ج - 
ْهن باطاًل. ْهن ذاته اأو في عْقد ر�شمي لحق، واإل وقع الرَّ عْقد الرَّ

ْهن التاأميني ملحقات العقار اأو الوحـــدة العقارية المرهونة من اأبنية وِغرا�س وعقارات  ي�شمـــل الرَّ د - 
ْهن ما لم يتم التفاق  بالتخ�شي�س، وكل ما ُي�شتحَدث عليها من من�شاآت لحقة على اإبرام عقد الرَّ

على خالف ذلك.

مادة )85(
ْهن التاأميني مقابل الرَّ

د وثابت في الذمة، ويجوز اأن يترتب �شمانًا لَدين  ْهن �شمانًا لَدين محدَّ يجب اأن يترتب الرَّ
اأو لفتح ح�شاب  اأْن يترتب �شمانًا لعتماد مفتوح  اأو  اأو معلَّق على �شرط،  اأو احتمالي  م�شتقبلي 
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اإليه  اأو الحد الأق�شى الذي ينتهي  ين الم�شمون  ْهن مبلغ الدَّ د في عْقد الرَّ اأْن يتحدَّ جاٍر، على 
ين. هذا الدَّ

الف�سل الثاين
ْهن التاأميني الآثار القانونية للرَّ

مادة )86(
ْهن ف يف محل الرَّ التَّ�َسرُّ

ف في العقار المرهون اأو الوحدة  رُّ اهن عدم التَّ�شَ يجوز اأْن ي�شتِرط الدائن المرتِهن على الرَّ
على  الح�شول  بعد  اإل  عليها  عيني  حق  ترتيب  اأو  فات  رُّ التَّ�شَ من  نوع  باأيِّ  المرهونة  العقارية 

موافقته.
ول ي�شح ال�شرط ما لم يكن مبنيًا على باعث قوي و�شبب م�شروع.

مادة )87(
ْهن بطالن �سروط الرَّ

ين وقت حلول اأجله  يقع باطاًل كل اتفاق يجعل للدائن المرتِهن الحق عند عدم ا�شتيفاء الدَّ
ين اأو باأيِّ ثمن كان، اأو في اأْن  في اأْن يتملَّك العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة بالدَّ
ْهن. يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فَر�شها القانون، حتى لو كان هذا التفاق قد اأُبِرم بعد الرَّ

اهن لدائنه  ين اأو ق�شط منه التفاق على اأْن ينزل المدين الرَّ ولكن يجوز بعد حلول اأجل الدَّ
عن العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة وفاًء لدينه.

مادة )88(
اإدارة العقار املرهون

ع اإ�شارة  اهـــن الحـــق في اإدارة العقار المرهـــون، ولـه قْب�س ثماره وكافة اإيراداته اإلـــى وقت و�شْ للرَّ أ - 
الحْجز على قْيد العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة. 

ب - يجـــوز للمحكمة اأْن تاأمـــر بحْجز اإيراد العقار المرهون اأو الوحـــدة العقارية المرهونة اعتبارًا من 
اهن يماطل في �شداد دينه اإ�شرارًا بالمرتِهن.  ْهن اإذا تبيَّن لها اأن الرَّ تاريخ قْيد دعوى تنفيذ الرَّ

مادة )89(
هالك اأو تلف العقار املرهون 

ْهن  اإذا هلك العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة اأو تلف لأيِّ �شبب كان، انتقل الرَّ
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بمرتبته اإلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعوي�س، ومبلغ التاأمين، ومقابل ال�شتمالك للمنفعة 
العامة. 

مادة )90(
اهن غري املدين التنفيذ على اأموال الرَّ

اإل ما رَهن  اأمواله  التـنفيذ على  المدين فال يجــوز  اآخــر غيــر  اهــن �شخ�شــًا  الرَّ اإذا كـان 
منها. ول يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يق�شي بغير ذلك.

مادة )91(
ْهن التنازل عن الرَّ

د ِوْفقًا لأحكام هذا القانون قبل اأن يك�شب هذا الغير  ْهن نافـــذًا في حق الغير اإل اإذا ُقيِّ أ - ل يكـــون الرَّ
حقًا عينيًا على العقار.

ْهن لآخر ب�شرط موافقة المدين وت�شجيل �شند التنازل  ب - للدائن المرتِهن تحويل حقه الم�شمون بالرَّ
لدى الجهاز. 

ج -  يجـــوز للدائـــن المرتِهن اأْن يتنازل عن مرتبة رْهِنه بمقـــدار َدينه اإلى دائن اآخر له رْهن مقيَّد على 
ذات العقار المرهون. وفي هذه الحالة يحل كل من المرتِهن المتناِزل والمتناَزل له محل الآخر.

مادة )92(
ْهن التاأميني قيمة الرَّ

اأو  القانون  ين�س  لم  ما  ْهن  الرَّ عْقد  د في  المحدَّ المبلغ  التاأميني على  ْهن  الرَّ اأثر  ر  ُيقت�شَ
التفاق على خالف ذلك. 

مادة )93(
م حق التََّقدُّ

اأو  ِقَبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون  ي�شتوفي الدائنون المرتِهنون حقوقهم 
الوحدة العقارية المرهونة اأو من المال الذي حلَّ محلهما بح�شــب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد 

اأجَروا القيد في يوم واحد.

مادة )94(
ْهن حتديد مرتبة الرَّ

دون  م اأ�شخا�س متعدِّ هْن بالرقم التتابعي للت�شجيل لدى الجهاز، فاإذا تقدَّ د مرتبة الرَّ تحدَّ
في وقت واحد لت�شجيل رهونهم �شد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون ت�شجيل هذه الرهون 
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تحت رقم واحد، وُيعتَبر هوؤلء الدائنون في مرتبة واحدة. 

مادة )95(
ع العقار املرهون حق تَتبُّ

اأيِّ حائز له ل�شتيفاء دينه  تَتبُّع العقار المرهون في يد  للدائن المرتِهن رْهنًا تاأمينيًا حق 
اأو  ين  الدَّ اأْن يقوم بوفاء  الحائز  اإذا اختار  اإل  ين،  الدَّ اإعذاره بدفع  الوفاء بعد  اأجل  عند حلول 
ْهن  هن  اأو اأْن  يتخلى عنه. وُيعتَبر حائزًا للعقار كل َمن انتقلت اإليه بعد الرَّ ر العقار من الرَّ يطهِّ
ين  ْهن دون اأْن يكون م�شئوًل م�شئولية �شخ�شية عن الدَّ ُته اأو ترتَّب له اأيُّ حق عيني قابل للرَّ ملكيَّ

ْهن.  الم�شمون بالرَّ
مادة )96(

�سمان العقار املرهون
تاأمينيًا، وهو م�شئول عن �شالمته كاماًل حتى تاريخ  العقاَر المرهوَن رهنًا  اهُن  الرَّ ي�شمن 

ين. وفاء الدَّ
وللمرتِهن اأْن يعتر�س على كل نق�س في �شمانه واأْن يتخذ من الإجراءات القانونية ما يحفظ 

اهن. حقه، على اأْن يرجع بالنفقات على الرَّ

املادة )97(
ْهن التاأميني انق�ساء الرَّ

ْهن التاأميني: ينق�شي الرَّ
يـن دون اإخــالل بالحقوق  ين الم�شمون، ويعود معه اإذا زال ال�شبب الذي انق�شى به الدَّ 1 - بانق�شاء الدَّ

ين وعودته. التي يكون الغير َح�َشن النية قد ك�شبها في الفترة ما بين انق�شاء الدَّ
ْهـــن التاأميني نهائيًا، ولو زالت لأيِّ �شبب من الأ�شباب  2 - اإذا تمـــت اإجراءات التطهير انق�شى حق الرَّ

ر العقار. ِمْلكية الحائز الذي طهَّ
3 - اإذا ِبْيـــَع العقـــار المرهون بْيعًا جبريًا بالمـــزاد العلني �شواًء كان ذلك فـــي مواجهة مالك العقار اأو 
ْهن على هذا العقار تنق�شي  الحائز اأو الحار�س الذي �ُشلِّم اإليه العقار عند التَّْخِلية، فاإن حقوق الرَّ
باإيـــــــداع الثمـــن الذي ر�شـــا به المـــزاد اأو بدْفعه اإلى الدائنيـــن المقيَّدين الذيـــن ت�شمح مرتبتهم 

با�شتيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
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الف�سل الثالث
رهون خا�سة

مادة )98(
رْهن احلقوق العينية

مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من المادة )77( والفقرة )د( من المادة )78( من هذا 
اأو حق  العقارية مثل حق النتفاع  الوحدة  اأو  العقار  العيني على  الحق  القانون، يجوز ل�شاحب 
الُم�َشاَطحة اأو الإيجار طويل الأمد متى زادت مدته على ع�شر �شنوات رْهُن المنفعة على العقار اأو 
الوحدة العقارية المنتَفع بها رهنًا تاأمينيًا عن مدة النتفاع اأو الُم�َشاَطحة اأو الإيجار طويل الأمد. 

ْهن بقرار منه. ويجوز لمجل�س الإدارة تعديل مدة الرَّ

مادة )99(
ْهن على احلق العيني انق�ساء الرَّ

الم�شمون  ين  الدَّ بانق�شاء  الجهاز  �شجالت  من  القيود  وتلغى  العيني  الحق  رْهُن  ينق�شي 
ْهن اأو بانتهاء مدة هذا الحق العيني. بالرَّ

مادة )100(
رْهُن الوحدات املَِبيعة على اخلريطة

يجوز لم�شتري الوحدات العقارية الَمِبيعة على الخريطة، رْهُنها رهنًا تاأمينيًا للوفاء بثمن 
لة في �شجل قْيد البيع  �شراء الوحدة العقارية، �شريطة اأْن تكون تلك الوحدات اأو العقارات م�شجَّ

على الخريطة، واأن يقوم الدائن المرتِهن بدفع مبلغ القْر�س في ح�شاب الم�شروع.

الف�سل الرابع
اإجراءات التنفيذ على العقار املرهون

مادة )101(
مبا�سرة اإجراءات التنفيذ على العقار املرهون

التنفيذ على  اإجراءات  اأْن يبا�شر  اأو الخا�س  العام  اأو لخَلفه  تاأمينيًا  للدائن المرتِهن رْهنًا 
الأجل  بحلول  يق�شي  �شرط  ق  تحقَّ اإذا  اأو  ين في ميعاده،  الدَّ يوؤدَّ  لم  اإذا  وبْيعه  المرهون  العقار 
ل بعلم  قبل انق�شاء ذلك الميعاد، �شريطة اإنذار المدين اأو الكفيل اأو حائز العقار بكتاب م�شجَّ

الو�شول قبل ثالثين يومًا من تقديم طلب التنفيذ اإلى قا�شي التنفيذ المخت�س.  
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مادة )102(
بْيع العقار املرهون باملزاد العلني

ين خالل  بالدَّ الوفاء  العيني عن  الكفيل  اأو  العام  اأو خَلفه  اهن  الرَّ المدين  في حالة تخلُّف 
المدة المذكورة في المادة )101( من هذا القانون، ُي�شِدر قا�شي التنفيذ المخت�س بناًء على 
ِوْفقًا  العلني  بالمزاد  لبْيِعه  تمهيدًا  المرهون  العقار  على  بالحْجز  قرارًا  المرتِهن  الدائن  طلب 
للقواعد والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير المعِني ب�شئون العدل، بالتفاق مع 

رئي�س مجل�س الإدارة. وين�شر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة )103(
تاأجيل بيع العقار املرهون باملزاد العلني

من  العيني  كفيله  اأو  المدين  طلب  اإذا  القانون،  هذا  من   )102( المادة  حكم  مراعاة  مع 
البيع  بتاأجيل  الطلب  اإجابة  له  فيجوز  العلني،  بالمزاد  البيع  اإرجــاء  المخت�س  التنفيذ  قا�شي 
ين  اهن للدَّ لمدة ل تتجاوز �شتين يومًا ولمرة واحدة فقط، اإذا تبيَّن له اإمكانية �شداد المدين الرَّ
الم�شتَحق عليه اإذا اأُعِطي هذه المهلة اأو اأنَّ بْيع العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة قد 

ب للمدين �شررًا ج�شيمًا. ي�شبِّ

مادة )104(
اإمتام بْيع العقار باملزاد العلني

ين  الدَّ يوؤدَّ  لم  اإذا  القانون،  هذا  من  و)103(  و)102(   )101( المواد  اأحكام  مراعاة  مع 
دة، يتم بْيع العقار المرهون اأو الوحدة العقارية المرهونة بالمزاد العلني في  خالل المهلة المحدَّ

مدة اأق�شاها ثالثون يومًا من تاريخ انق�شاء الأجل الم�شار اإليه في تلك المواد ح�شب الأحوال.

مادة )105(
ين من ث�من العقار املرهون اأداء الدَّ

ى ديون الدائنين المرتِهنين رْهنًا تاأمينيًا من ثمن الوحدة العقارية اأو العقار المرهون اأو  توؤدَّ
من المال الذي حلَّ محلُّه طبقًا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اأجَروا الت�شجيل في يوم واحد، واإذا 

ين. ين، فللدائن الحق في مطالبة المدين بباقي الدَّ كان ثمن البيع غير كاٍف ل�شداد الدَّ
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الباب ال�ساد�ص
امل�سئولية اجلنائية

مادة )106(
العقوبات

يعاَقب بالحب�س مدة ل تزيد على �شنتين وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار بحريني ول 
تجاوز خم�شين األف دينار بحريني اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

اأن�شاأ اأو اأدار من�شاأة لمزاولة اأن�شطة اأو م�شاريع التطوير العقاري بدون ترخي�س.  -1
قام باأن�شطة القطاع العقاري والتطوير العقاري بدون الح�شول على ترخي�س ب�شاأنها.  -2
باع اأو عَر�س للبيع وحدة على الخريطة دون قْيدها في �شجل قْيد البيع على الخريطة.  -3

باع وحدة عقارية على الخريطة لأكثر من م�شتٍر دون وجه حق مع علمه بذلك.  -4
قـــام بتوجيه دعـــوة للجمهور باأية و�شيلة بغر�س الإعالن عن بْيع وحـــدات عقارية على الخريطة اأو   -5

الترويج بالمخالفة لحكم المادة )28( من هذا القانون.
6- ح�شل با�شتعمال طرق احتيالية على ترخي�س من الموؤ�ش�شة.

م اإلـــى الموؤ�ش�شـــة بيانات كاذبـــة اأو م�شلِّلة اأو على خـــالف الثابت في ال�شجـــالت اأو البيانات اأو  7- قـــدَّ
الم�شتندات التي تكون تحت ت�شرفه.

حَجـــب عن الموؤ�ش�شة اأيـــة بيانات اأو معلومـــات اأو �شجالت اأو م�شتندات من تلـــك التي يتعيَّن عليه   -8
رة بموجب هذا القانون. تزويد الموؤ�ش�شة بها اأو تمكينها من الطالع عليها للقيام بمهامها المقرَّ

ت�شبَّب في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفتِّ�شي الموؤ�ش�شة اأو اأيِّ تحقيق تكون الموؤ�ش�شة ب�شدد اإجرائه.  -9

مادة )107(
م�سئولية ال�سخ�ص العتباري

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من الجرائم المن�شو�س عليها في المادة 
ف اأو امتناع اأو موافقة اأو َت�َشتُّر اأو اإهمال ج�شيم  رُّ )106( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة ت�شَ
من اأيِّ ع�شو مجل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول مفو�س اآخر - في ذلك ال�شخ�س العتباري – اأو ممن 
يت�شرف بهذه ال�شفة، بغرامة ل تقل عن األفي دينار بحريني ول تجاوز مائة األف دينار بحريني.
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 الباب ال�سابع
اأحكام متفرقة

مادة )108(
الر�سوم

الر�شوم  فئات  بتحديد  الإدارة،  مجل�س  اقتراح  على  بناًء  الــوزراء  مجل�س  من  قرار  ي�شدر 
الم�شتَحقة على الخدمات والطلبات والتراخي�س ال�شادرة طبقًا لأحكام هذا القانون. 

ويجوز لمجل�س الوزراء بناًء على اقتراح مجل�س الإدارة، تحديد ح�شيلة الر�شوم على اأ�شا�س 
�س له الناتج عن هذا الترخي�س، على األ تجاِوز ن�شبة هذه الر�شوم  ْخل ال�شنوي للمرخَّ اإجمالي الدَّ

ْخل ال�شنوي الم�شار اإليه. 1% من اإجمالي الدَّ

مادة )109(
توفيق الأو�ساع

�س لهم باإدارة  نين العقاريين والمرخَّ رين العقاريين والو�شطاء العقاريين والُمَثمِّ على المطوِّ
وت�شغيل العقارات القائمين وقت العمل بهذا القانون، توفيق اأو�شاعهم طبقًا لأحكامه خالل فترة 

ل تتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به. 


