
العدد: 3377 – الخميس 2 أغسطس 2018

133

موؤ�ص�صة التنظيم العقاري

 قرار رقم )6( ل�صنة 2018

رين بتنظيم عمل والتزامات وواجبات املطوِّ

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:
بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، 

وعلى الأخ�س املادة )15( منه،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

يف  املبيعات  ووكيل  والو�شيط  ر  املطوِّ تراخي�س  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
القطاع العقاري،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2018 ب�شاأن تراخي�س م�شاريع التطوير العقاري،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد الر�شوم امل�شتَحقة على اخلدمات والطلبات 

والرتاخي�س ال�شادرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
رين ، وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 باإن�شاء �شجل املطوِّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:

مادة )1(

اأحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف  يف تطبيق 
قانون تنظيم القطاع العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وكلٍّ من القرار رقم 
ر والو�شيط ووكيل املبيعات يف القطاع العقاري، والقرار  )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن تراخي�س املطوِّ

رقم )2( ل�شنة 2018 ب�شاأن تراخي�س م�شاريع التطوير العقاري.

نطاق �صريان القرار

مادة ) 2 (

�شة من املوؤ�ش�شة، ما مل  ق اأحكام هذا القرار على جميع اأن�شطة املطور العقارية املرخَّ ُتطبَّ
ده مبا يتالءم مع ظروف ومتطلبات كل ن�شاط عقاري. ر املوؤ�ش�شة اإعفاء ن�شاط عقاري حُتدِّ ُتقرِّ
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ر جتاه املوؤ�ص�صة واجبات والتزامات املطوِّ

مادة )3(

ر اللتزام جتاه املوؤ�ش�شة بالآتي: يجب على املطوِّ
1 - تنفيذ اأن�شطة القطاع العقاري بنزاهة وُح�ْشن نية.

2 - الحتفـــاظ ب�شجـــالت التراخي�س ال�شـــادرة لم�شاريع التطوير العقـــاري بما تحويه من ا�شم 
مة، والمرافـــق الملَحقة به، وعدد الِوْحـــدات العقارية  الم�شـــروع وموقعـــة والِخْدمـــات المقدَّ

وحجمها، ون�شبة البيع بالم�شروع، وذلك لمدة �شبع �شنوات.
3 -  اإبقـــاء الموؤ�ش�شـــة مطلعة على المراحل المنَجزة في م�شروع التطوير العقاري، واإبالغها باأيِّ 

دها الموؤ�ش�شة. �شبب قد ُيوؤدي اإلى تاأخير موعد اإنجازه بالطريقة التي تحدِّ
ده. 4 - تزويد الموؤ�ش�شة بجدول المبيعات ال�شهرية في نهاية كل �شهر بال�شكل الذي تحدِّ

5 - تقديم تقرير �شامل للموؤ�ش�شة عن المبيعات في نهاية كل �شنة مالية.
6 - تقديـــم تقريـــر �شامل للموؤ�ش�شة عنـــد انتهاء الم�شـــروع يت�شمن كل ت�شرفات بْيـــع الِوْحدات 
العقاريـــة، واأ�شماء الم�شترين، مع مراعاة تغيير اأ�شمـــاء الم�شترين اإذا تمت اأكثر من عملية 

بيع في المراحل الأولى لإن�شاء الم�شروع وحتى ت�شليم هذه الِوْحدات.

ف يف م�صروع التطوير العقاري �صوابط الت�صرُّ

مادة )4(

ف  يف م�شروع التطوير العقاري دون اإذن كتابي من املوؤ�ش�شة، وبعد  ر الت�شرُّ ُيحَظر على املطوِّ
ا�شتيفاء ال�شروط الآتية: 

1 - نقل ترخي�س الم�شروع با�شم المالك الجديد المرخ�س له.
ف في الم�شروع. 2 - اإخطار جميع الم�شترين كتابة بالت�شرُّ

3 - بيان التزامات المالك الجديد تجاه الم�شترين.
4 - عدم وجود عيوب هيكلية ظاهرة في الجزء الذي تم بناوؤه بالفعل.

ف على حقوق الم�شترين. 5 - اأْن ل يوؤثر هذا الت�شرُّ

ر جتاه امل�صرتين والغري التزامات املطوِّ

مادة )5(

ر اللتزام جتاه امل�شرتين والغري بتقدمي معلومات �شحيحة ودقيقة، وُيحَظر  يجب على املطوِّ
عليه تقدمي ووعود كاذبة اأو م�شلِّلة، وعلى الأخ�س يف احلمالت الت�شويقية اأو الإعالنية مل�شاريع 

التطوير العقاري.
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مادة )6(

اأْن يرف�س ت�شليم العقد النهائي للوحدة  ر، دون عذر مقبول لدى املوؤ�ش�شة،  ل يجوز للمطوِّ
العقارية اإىل امل�شرتي، ويجب عليه المتثال جلميع الأحكام املن�شو�س عليها يف القرار رقم )2( 

ل�شنة 2018 ب�شاأن تراخي�س م�شاريع التطوير العقاري.

مادة )7(

ر تقدمي بيان الإف�شاح للم�شرتي قبل اإبرام عقد البيع على اخلريطة.  يجب على املطوِّ

مادة )8(

حالة  ويف  البيع.  عقد  يف  امل�شرتي  مع  عليها  املتَفق  املوا�شفات  تغيري  ر  املطوِّ على  ُيحَظر 
يجب  الأعمال،  لطبيعة  نتيجة  اأو  فنية  لأ�شباب  املوا�شفات  هذه  على  �شرورية  تغيريات  اإجراء 
عليه ا�شتبدال اأية مادة، اأو عمل اأية ت�شطيبات مبواد وت�شطيبات بذات القيمة واجلودة املماثلة، 

واإخطار امل�شرتي باأية تغيريات من هذا النوع  يف اأقرب وقت.

مادة )9(

امل�شروع،  من  املنَجزة  املراحل  على  لعًا  ُمطَّ العقارية  الوحدة  م�شرتي  ُيبِقَي  اأن  ر  املطوِّ على 
واإبالغه باأيِّ �شبب قد يوؤدي اإىل تاأخري موعد اإجنازه، مع حتديد املوعد اجلديد للت�شليم.

ت�صليم وت�صجيل الوحدة العقارية

مادة )10(

ر عند اكتمال امل�شروع العقاري المتناع عن ت�شليم اأو ت�شجيل الوحدة العقارية  ل يجوز للمطوِّ
با�شم امل�شرتي يف ال�شجل العقاري، حال قيام امل�شرتي ب�شداد كامل الثمن ِوْفقًا لبنود عقد البيع، 

ر يف ذمة امل�شرتي اأية التزامات مالية اأخرى.   حتى واإْن ترتَّبت للمطوِّ
ر يف ت�شجيل الوحدة با�شم امل�شرتي لأيِّ �شبب بعد �شداد امل�شرتي كامل  ويف حال اإخفاق املطوِّ

الثمن، يجوز للموؤ�ش�شة بناًء على طلب امل�شرتي ت�شجيل الوحدة العقارية با�شمه.

مادة )11(

ر اأْن يلتزم بت�شليم الوحدة العقارية اإىل امل�شرتي بامل�شاحة املتَفق عليها يف  يجب على املطوِّ
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العقد، واأْن تكون �شاحلة لال�شتعمال وخالية من العيوب الظاهرة. 

التعوي�س عن تعديل م�صاحة الوحدة العقارية

مادة )12(

ر املطالبة بالتعوي�س عن التغيري يف م�شاحة الوحدة العقارية بزيادة الثمن املتَفق  يكون للمطوِّ
عليه عند التعاقد بن�شبة ت�شاوي ن�شبة الزيادة يف امل�شاحة، اأو بنق�شان الثمن بذات الن�شبة متى 
كانت الزيادة اأو النق�شان بن�شبة جتاوز )5 %( اإىل )10%(. ويحظر عليه املطالبة بالتعوي�س اإذا 

قلت الن�شبة عن )%5(.

مادة )13(

للم�شرتي اخليار يف اتخاذ اأيٍّ من الإجراءات التالية حال وجود زيادة اأو نق�شان يف م�شاحة 
الوحدة العقارية بن�شبة جتاوز )%10(:

1 - ف�ْشخ العقد.
2 - �شداد ثمن الم�شاحة الزائدة ِوْفقًا لل�شعر المتَفق عليه عند التعاقد.

3 - تخفي�س ثمن الم�شاحة الناق�شة ِوْفقًا لل�شعر المتَفق عليه عند التعاقد.

َتعاُر�س امل�صالح

مادة )14(

عن  كتابًة  واملوؤ�ش�شة  امل�شرتي  اإىل  بالإف�شاح  العقارية  الأن�شطة  مزاولة  عند  ر  املطوِّ يلتزم 
وجود اأيِّ َتعاُر�س للم�شالح يتعلَّق بن�شاطه.

مادة )15(

ر اإبرام اأية عقود ملدة جتاِوز ثالث �شنوات مع اأية �شركة تابعة له، اأو التعاقد  ُيحَظر على املطوِّ
ن�شبة  يوؤثر علي  اأْن  �شاأن ذلك  اإذا كان من   ال�شوق،  تناف�شي مع �شعر  اأية �شركة ب�شعر غري  مع 

ال�شرتاكات ال�شنوية للُمالَّك.

الأحكام اخلتامية

مادة )16(

بواجباته  ر  املطوِّ التزام   ل�شمان  الالزمة  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  للموؤ�ش�شة 
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ذة له. والتزاماته ِوْفقًا لأحكام القانون والقرارات املنفِّ

مادة )17(

رين توفيق اأو�شاعهم ِوْفقًا لأحكام هذا القرار خالل فرتة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر  على املطوِّ
من تاريخ العمل به.

مادة )18(

للرئي�س التنفيذي �شالحية اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

مادة )19(

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 
الر�شمية.

                         

             رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة التنظيم العقاري

 �صلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ذي القعدة 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 2 اأغ�شــطـــــــ�س 2018م


