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م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
قرار رقم ( )5ل�سنة 2018
ب�إن�شاء �سجل املط ِّورين
رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري:
بعد االطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ,ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ،2017
وعلى الأخ�ص املادة ( )14منه,
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2017بتنظيم م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن تراخي�ص املط ِّور والو�سيط ووكيل املبيعات يف
القطاع العقاري،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2018ب�ش�أن تراخي�ص م�شاريع التطوير العقاري،
اخل ْدمات والطلبات
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن حتديد الر�سوم
امل�ستحقة على ِ
َ
والرتاخي�ص ال�صادرة طبق ًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وبعد موافقة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:
مادة ()1

�سج ٌّل ُي�سمى (�سجل املط ِّورين) ،و ُي�شار �إليه يف هذا القرار بكلمة (ال�سجل)،
ُين�ش�أ يف امل�ؤ�س�سة ِ
يكون عبارة عن �سجل ورقي �أو �إلكرتوين تد َّون فيه كافة البيانات واملعلومات اخلا�صة باملط ِّورين.

مادة ()2

يجب �أنْ يحتوي ال�سجل على البيانات واملعلومات الآتية:
 - 1ا�سم المط ِّور.
 - 2رقم رخ�صة المط ّور وتاريخ �إ�صدارها وتاريخ تجديدها.
 - 3مقر العمل.
 -4ا�سم الممثل المخ َّول للمط ِّور .
 - 5تفا�صيل االت�صال بالممثل المخ َّول كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.
 - 6قائمة بم�شاريع التطوير العقاري الحالية.
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مادة ()3

خطر امل�ؤ�س�سة عن � ِّأي تغيري يف بياناته �أو معلوماته خالل خم�سة �أيام
يجب على املط ِّور �أن ُي ِ
عمل من حدوث هذا التغيري.

مادة ()4

ُتعتبرَ البيانات الواردة يف ال�سجل �صحيحة ,ما مل يث ُبت للم�ؤ�س�سة عدم �صحتها.

مادة ()5

يكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من اجلمهور وا�ستخراج �صورة م�ص َّدقة من املعلومات
املق َّيدة فيه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر معينَّ فيه ،وذلك بعد �سداد الر�سوم املق َّررة.

مادة ()6

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة
الر�سمية.

رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
�سلمان بن عبداهلل بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 20 :ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق� 2 :أغ�س ـط ـ ـ ــ�س 2018م

