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مر�سوم رقم ( )69ل�سنة 2017
بتنظيم م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر مبر�سوم بالقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل باملر�سوم
بقانون رقم ( )69ل�سنة ، 2014
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ،2017
وعلى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2013ب�ش�أن مكاف�آت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س واللجان احلكومية،
وبنا ًء على ع ْر�ض النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

َّ
تنظم م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري املن�ش�أة مبوجب املادة رقم ( )3من قانون تنظيم القطاع العقاري
ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ِ 2017و ْفق ًا لأحكام هذا املر�سوم ،وي�شار �إليها فيما بعد بكلمة
(امل�ؤ�س�سة).
وي�صدر قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بت�سمية الوزير الذي مي ِّثلها �أمام ال�سلطة الت�شريعية.

املادة الثانية

تهدف امل�ؤ�س�سة �إلى تعزيز كفاءة ال�سوق واخلدمات العقاريةِ ،حفاظ ًا على م�صالح امل�ستهلكني
وامل�ستثمرين وجميع امل�شاركني يف ال�سوق العقاري من و�سطاء ِّ
ومنظمني ومث ِّمنني عقاريني ،ودعم
وت�شجيع �أخالقيات الأعمال التجارية ال�سليمة يف القطاع العقاري ،على نحو ي�ؤدي �إلى تطوير االقت�صاد
املحلي وجذب اال�ستثمارات الأجنبية.

املادة الثالثة

تبا�شر امل�ؤ�س�سة كافة املهام وال�صالحيات الالزمة لتنظيم القطاع العقاري يف اململكة ،واملن�صو�ص
عليها يف القانون رقم ( )27ل�سنة  2017ب�إ�صدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

املادة الرابعة

يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة ي�ش َّكل برئا�سة رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري ،وع�ضوية ك ٍّل
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من:
 -1وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
 -2وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
 -3الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
 -4مدير عام الت�سجيل العقاري بجهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري.
 -5مدير عام الم�ساحة بجهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري.
 -6ممثل عن مجل�س التنمية االقت�صادية.
 -7ممثل عن غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
 -8ممثل عن م�صرف البحرين المركزي.
 -9ممثل عن جمعية المط ِّورين.
 -10ممثل عن جمعية العقاريين.
 -11ممثل عن القطاع العقاري الخا�ص.
وي�صدر بت�سمية ممثلي اجلهات اخلا�صة قرار من رئي�س جمل�س الإدارة.
ويختار املجل�س يف �أول اجتماع له نائب ًا للرئي�س يحل حم َّله يف حالة غيابه.

املادة اخلام�سة

تكون مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ويجتمع جمل�س الإدارة مرة كل �شهرين
على الأقل بدعوة من الرئي�س �أو نائبه ،ويجوز للرئي�س دعوة املجل�س الجتماع غري عادي يف �أيِّ وقت
�أو بنا ًء على طلب كتابي من ع�ضوين على الأقل من �أع�ضاء املجل�س .ويف جميع االحوال يجب �إخطار
�أع�ضاء املجل�س بجدول الأعمال قبل املوعد املحدَّد لالجتماع بخم�سة �أيام على الأقل.
ويكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على �أنْ يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
يرجح اجلانب الذي منه
وت�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند َت�ساوي الأ�صوات َّ
رئي�س االجتماع.
ويح�ضر الرئي�س التنفيذي كافة اجتماعات جمل�س الإدارة ،با�ستثناء احلاالت التي ُيقدِّ ر املجل�س
عدم مالءمة ح�ضوره فيها .وللمجل�س �أنْ يدعو حل�ضور اجتماعاته َمن يرى اال�ستعانة بهم ِمن �أهل
اخلربة �أو ذوي ال�ش�أن ملناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم .وال يكون للرئي�س التنفيذي �أو �أيٍّ من ه�ؤالء �صوت
معدود فيما يتخذه املجل�س من قرارات �أو تو�صيات.

املادة ال�ساد�سة

جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة هو ال�سلطة العليا فيها ،والذي يخت�ص بو�ضع �سيا�ساتها العامة يف املجال
العقاري ،وت�صريف �أمورها ،واعتماد اخلطط املتعلقة بتنفيذها ،ومتابعة وتقييم �أداء امل�ؤ�س�سة ملهامها،
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وميار�س كافة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم
( )27ل�سنة .2017

املادة ال�سابعة

ُي نِّعي املجل�س وبرت�شيح من الرئي�س التنفيذي �أمين ًا لل�سر من بني العاملني بامل�ؤ�س�سة ،يتولى �إعداد
وح ْفظ جميع
جداول �أعمال اجتماعات املجل�س بالتن�سيق مع الرئي�س ،وتدوين حما�ضر اجتماعاتهِ ،
امل�ستندات وال�سجالت اخلا�صة باملجل�س ،والقيام مبا يكلفه به املجل�س من مهام �أخرى يف جمال عمل
امل�ؤ�س�سة.

املادة الثامنة

يجوز للمجل�س �أنْ ي�ش ِّكل جلان ًا �إدارية �أو فنية دائمة �أو م�ؤقتة لدرا�سة ما ُيع َر�ض عليها من م�سائل
وتقدمي مقرتحات ب�ش�أنها.

املادة التا�سعة

�صدر رئي�س جمل�س الإدارة الئحة داخلية ِّ
تنظم �سري العمل يف امل�ؤ�س�سة وجلانها الفرعية.
ُي ِ

املادة العا�شرة

حتدَّد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبوجب مر�سوم.

املادة احلادية ع�شرة

يعي مبوجب مر�سوم بنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء ،ويحدِّ د
يكون للم�ؤ�س�سة رئي�س تنفيذي نَّ
املر�سوم ال�صادر درجته ،وحتدَّد �صالحياته وم�سئولياته ِو ْفق ًا لأنظمة ولوائح امل�ؤ�س�سة.

املادة الثانية ع�شرة

يكون الرئي�س التنفيذي م�سئو ًال �أمام جمل�س الإدارة عن �سري �أعمال امل�ؤ�س�سة ِط ْبق ًا لأحكام هذا
املر�سوم والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،ويتولى بوجه خا�ص ما ي�أتي:
ْ -1
و�ضع الخطة اال�ستراتيجية للم�ؤ�س�سة وخطط عملها ور ْف ِعها �إلى مجل�س الإدارة العتمادها.
�صدرها ب�ش�أنها.
 -2تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي يعتمدها مجل�س الإدارة والقرارات التي ُي ِ
 - 3اقت���راح الهيكل التنظيم���ي واللوائح المالية والإدارية والفنية ِّ
المنظمة للعمل في الم�ؤ�س�سة ،ور ْف ُعها
�إلى مجل�س الإدارة العتمادها.
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 -4الإ�شراف على �سير العمل بالم�ؤ�س�سة وعلى موظفيها.
 -5تنفيذ قرارات وتو�صيات المجل�س.
 -6متابعة نظام العمل بالم�ؤ�س�سة وذلك بمراعاة ال�ضوابط التي يحددها المجل�س.
 -7القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى التي يخت�ص بها ِط ْبق ًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري
ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة  ،2017وهذا المر�سوم ،والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له ،و�أية مهام �أخرى يك َّلف بها من مجل�س الإدارة.

املادة الثالثة ع�شرة

على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم،
و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتـاريـ ــخ� 10 :صـفــر 1439هـ
الموافـق� 30 :أكتوبر 2017م
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