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م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
قرار رقم ( )6ل�سنة 2018
بتنظيم عمل والتزامات وواجبات 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 ( )15منه,
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،
امل�ستحقة على اخلدمات والطلبات
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن حتديد الر�سوم
َ
والرتاخي�ص ال�صادرة طبق ًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2018ب�إن�شاء �سجل املط ِّورين ،
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

يف تطبيق �أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف
قانون تنظيم القطاع العقاري ،ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ٍّ ،2017
وكل من القرار رقم
( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن تراخي�ص املط ِّور والو�سيط ووكيل املبيعات يف القطاع العقاري ،والقرار
رقم ( )2ل�سنة  2018ب�ش�أن تراخي�ص م�شاريع التطوير العقاري.

نطاق �سريان القرار
مادة ( ) 2

ُتط َّبق �أحكام هذا القرار على جميع �أن�شطة املطور العقارية َّ
املرخ�صة من امل�ؤ�س�سة ،ما مل
ُتق ِّرر امل�ؤ�س�سة �إعفاء ن�شاط عقاري تحُ دِّ ده مبا يتالءم مع ظروف ومتطلبات كل ن�شاط عقاري.
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واجبات والتزامات املط ِّور جتاه امل�ؤ�س�سة
مادة ()3

يجب على املط ِّور االلتزام جتاه امل�ؤ�س�سة بالآتي:
وح ْ�سن نية.
 - 1تنفيذ �أن�شطة القطاع العقاري بنزاهة ُ
 - 2االحتف���اظ ب�سج�ل�ات التراخي�ص ال�ص���ادرة لم�شاريع التطوير العق���اري بما تحويه من ا�سم
الملحقة به ،وعدد ال ِو ْح���دات العقارية
الم�ش���روع وموقع���ة ِ
والخ ْدم���ات المق َّدمة ،والمراف���ق َ
وحجمها ،ون�سبة البيع بالم�شروع ،وذلك لمدة �سبع �سنوات.
المنجزة في م�شروع التطوير العقاري ,و�إبالغها ب� ِّأي
� - 3إبق���اء الم�ؤ�س�س���ة مطلعة على المراحل َ
�سبب قد ُي�ؤدي �إلى ت�أخير موعد �إنجازه بالطريقة التي تحدِّ دها الم�ؤ�س�سة.
 - 4تزويد الم�ؤ�س�سة بجدول المبيعات ال�شهرية في نهاية كل �شهر بال�شكل الذي تحدِّ ده.
 - 5تقديم تقرير �شامل للم�ؤ�س�سة عن المبيعات في نهاية كل �سنة مالية.
 - 6تقدي���م تقري���ر �شامل للم�ؤ�س�سة عن���د انتهاء الم�ش���روع يت�ضمن كل ت�صرفات ب ْي���ع ال ِو ْحدات
العقاري���ة ،و�أ�سماء الم�شترين ،مع مراعاة تغيير �أ�سم���اء الم�شترين �إذا تمت �أكثر من عملية
بيع في المراحل الأولى لإن�شاء الم�شروع وحتى ت�سليم هذه ال ِو ْحدات.

�ضوابط الت�ص ُّرف يف م�شروع التطوير العقاري
مادة ()4

ُي َ
حظر على املط ِّور الت�ص ُّرف يف م�شروع التطوير العقاري دون �إذن كتابي من امل�ؤ�س�سة ،وبعد
ا�ستيفاء ال�شروط الآتية:
 - 1نقل ترخي�ص الم�شروع با�سم المالك الجديد المرخ�ص له.
� - 2إخطار جميع الم�شترين كتابة بالت�ص ُّرف في الم�شروع.
 - 3بيان التزامات المالك الجديد تجاه الم�شترين.
 - 4عدم وجود عيوب هيكلية ظاهرة في الجزء الذي تم بنا�ؤه بالفعل.
� - 5أنْ ال ي�ؤثر هذا الت�ص ُّرف على حقوق الم�شترين.

التزامات املط ِّور جتاه امل�شرتين والغري
مادة ()5

يجب على املط ِّور االلتزام جتاه امل�شرتين والغري بتقدمي معلومات �صحيحة ودقيقة ،و ُي َ
حظر
عليه تقدمي ووعود كاذبة �أو م�ض ِّللة ،وعلى الأخ�ص يف احلمالت الت�سويقية �أو الإعالنية مل�شاريع
التطوير العقاري.
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مادة ()6

ال يجوز للمط ِّور ،دون عذر مقبول لدى امل�ؤ�س�سة� ،أنْ يرف�ض ت�سليم العقد النهائي للوحدة
العقارية �إىل امل�شرتي ،ويجب عليه االمتثال جلميع الأحكام املن�صو�ص عليها يف القرار رقم ()2
ل�سنة  2018ب�ش�أن تراخي�ص م�شاريع التطوير العقاري.

مادة ()7

يجب على املط ِّور تقدمي بيان الإف�صاح للم�شرتي قبل �إبرام عقد البيع على اخلريطة.

مادة ()8

ُي َ
حظر على املط ِّور تغيري املوا�صفات املت َفق عليها مع امل�شرتي يف عقد البيع .ويف حالة
�إجراء تغيريات �ضرورية على هذه املوا�صفات لأ�سباب فنية �أو نتيجة لطبيعة الأعمال ،يجب
عليه ا�ستبدال �أية مادة� ،أو عمل �أية ت�شطيبات مبواد وت�شطيبات بذات القيمة واجلودة املماثلة،
و�إخطار امل�شرتي ب�أية تغيريات من هذا النوع يف �أقرب وقت.

مادة ()9

املنجزة من امل�شروع,
على املط ِّور �أن ُيب ِق َي م�شرتي الوحدة العقارية ُم َّطلع ًا على املراحل َ
و�إبالغه ب� ِّأي �سبب قد ي�ؤدي �إىل ت�أخري موعد �إجنازه ،مع حتديد املوعد اجلديد للت�سليم.

ت�سليم وت�سجيل الوحدة العقارية
مادة ()10

ال يجوز للمط ِّور عند اكتمال امل�شروع العقاري االمتناع عن ت�سليم �أو ت�سجيل الوحدة العقارية
با�سم امل�شرتي يف ال�سجل العقاري ،حال قيام امل�شرتي ب�سداد كامل الثمن ِو ْفق ًا لبنود عقد البيع،
حتى و�إنْ ترتَّبت للمط ِّور يف ذمة امل�شرتي �أية التزامات مالية �أخرى.
ويف حال �إخفاق املط ِّور يف ت�سجيل الوحدة با�سم امل�شرتي ل ِّأي �سبب بعد �سداد امل�شرتي كامل
الثمن ،يجوز للم�ؤ�س�سة بنا ًء على طلب امل�شرتي ت�سجيل الوحدة العقارية با�سمه.

مادة ()11

يجب على املط ِّور �أنْ يلتزم بت�سليم الوحدة العقارية �إىل امل�شرتي بامل�ساحة املت َفق عليها يف
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العقد ،و�أنْ تكون �صاحلة لال�ستعمال وخالية من العيوب الظاهرة.

التعوي�ض عن تعديل م�ساحة الوحدة العقارية
مادة ()12

يكون للمط ِّور املطالبة بالتعوي�ض عن التغيري يف م�ساحة الوحدة العقارية بزيادة الثمن املت َفق
عليه عند التعاقد بن�سبة ت�ساوي ن�سبة الزيادة يف امل�ساحة� ،أو بنق�صان الثمن بذات الن�سبة متى
كانت الزيادة �أو النق�صان بن�سبة جتاوز (� )% 5إىل ( .)%10ويحظر عليه املطالبة بالتعوي�ض �إذا
قلت الن�سبة عن (.)%5

مادة ()13

للم�شرتي اخليار يف اتخاذ � ٍّأي من الإجراءات التالية حال وجود زيادة �أو نق�صان يف م�ساحة
الوحدة العقارية بن�سبة جتاوز (:)%10
ف�سخ العقد.
ْ -1
� - 2سداد ثمن الم�ساحة الزائدة ِو ْفق ًا لل�سعر المت َفق عليه عند التعاقد.
 - 3تخفي�ض ثمن الم�ساحة الناق�صة ِو ْفق ًا لل�سعر المت َفق عليه عند التعاقد.

َتعا ُر�ض امل�صالح
مادة ()14

يلتزم املط ِّور عند مزاولة الأن�شطة العقارية بالإف�صاح �إىل امل�شرتي وامل�ؤ�س�سة كتاب ًة عن
وجود � ِّأي تَعا ُر�ض للم�صالح يتع َّلق بن�شاطه.

مادة ()15

ُي َ
حظر على املط ِّور �إبرام �أية عقود ملدة جتا ِوز ثالث �سنوات مع �أية �شركة تابعة له� ،أو التعاقد
مع �أية �شركة ب�سعر غري تناف�سي مع �سعر ال�سوق� ،إذا كان من �ش�أن ذلك �أنْ ي�ؤثر علي ن�سبة
اال�شرتاكات ال�سنوية لل ُم َّالك.

الأحكام اخلتامية
مادة ()16

للم�ؤ�س�سة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ل�ضمان التزام املط ِّور بواجباته
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والتزاماته ِو ْفق ًا لأحكام القانون والقرارات املن ِّفذة له.

مادة ()17

على املط ِّورين توفيق �أو�ضاعهم ِو ْفق ًا لأحكام هذا القرار خالل فرتة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل به.

مادة ()18

للرئي�س التنفيذي �صالحية �إ�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.

مادة ()19

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
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