العدد – 3541 :الخميس  15يوليو 2021

م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
قرار رقم ( )1ل�سنة 2021
بتنظيم حاالت و�أ�سباب ت َو ُّقـف وت َعـ ُّثـر م�شاريع التطوير العقاري
رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري:
بعد االطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()12
ل�سنة  ،1971وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة  ،2017وعلى الأخ�ص
املادة ( )33منه،
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
نطاق التطبيق

ت�سري �أحكام هذا القرار على جميع م�شاريع التطوير العقاري املتع ِّثـرةَّ ،
واملرخـ�صة من ِقـ َبـل
م�ؤ�س�سة التطوير العقاري بعد نفاذ �أحكام القانون.
ـق�صـد مب�شروع التطوير العقاري املتعثرِّ كل م�شروع تطوير عقاري َّ
مرخـ�ص من ِقـ َبـل
و ُي َ
امل�ؤ�س�سة مت ب ْيـع ِو ْحـداته العقارية على اخلريطة وا�ستُـلمت دفعات عنها مقابل ذلك ،وتع ُّثـر �أو
ت َو ُّقـف املط ِّور عن تنفيذه مبا ي�ضر باالقت�صاد الوطني ململكة البحرين.

مادة ()2
حاالت و�أ�سباب ت َو ُّقـف �أو ت َعـ ُّثـر م�شاريع التطوير العقاري

يُـعتبَـر م�شروع التطوير العقاري متع ِّثـر ًا متى توافرت فيه �إحدى احلاالت الآتية:
� -1إذا ل���م يب���د�أ المط ِّور في مبا�ش���رة �أعمال الإن�شاء خالل ثالثة �أ�شهر م���ن تاريخ ح�صوله على
المخت�صة دون عذر تقبله الم�ؤ�س�سة.
التراخي�ص والموافقات الالزمة من الجهات الحكومية
َّ
�-2إ�شهار �إفال�س المط ِّور.
 -3عزوف المط ِّور عن الم�شروع.
َّ
المرخـ�ص له.
الخ ْـدمات التي يقدِّ مها
ْ -4
و�ضـ ُع الم�ؤ�س�سة قيود ًا وا�شتراطات على ِ
َّ
المرخـ�ص بها م�ؤقت ًا لمدة ال تجا ِوز ثالثة �أ�شهر.
 -5و ْقـف بع�ض الأن�شطة
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�سحـب الترخي�ص ال�صادر عن الم�ؤ�س�سة.
ْ -6
 -7تع ُّذر ن ْقـل ِمـ ْلـكية بع�ض ال َو َحـدات في العقار الم�شت َرك من ِقـ َبـل المط ِّور.
� -8صدور حكم نهائي �ضد المط ِّور بالحب�س �أو ال�سجن.
عج ُز المط ِّور عن ا�ستكمال تنفيذ الم�شروع ب�سبب الإهمال الج�سيم.
ْ -9

مادة ()3
التدابري التي يجوز ا ِّتـخاذها يف حاالت ال َّتـ َعـثرُّ 

للم�ؤ�س�سة يف حالة ت َعـ ُّثـر م�شروع التطوير العقاري ل ِّأي �سبب من الأ�سباب وبعد �أخذ ر�أي �أمني
ح�ساب ال�ضمان ،النظ ُر يف امل�شروع على وجه اال�ستعجال ،ولها ا ِّتـخاذ كافة التدابري الالزمة
لإزالة �أ�سباب التَّـ َعـ ُّثـر �أو ت�سويتها ،وعلى الأخ�ص القيام بالآتي:
� -1إجراء التحقيق المالي والإداري والفني ب�ش�أن الم�شروع ،ولها �أن ُتـع ِّيـن َمـن يقوم بذلك.
� -2إحال���ة المو�ضوع �إلى النيابة العامة في حالة وجود �شبهة جنائية ،وال ُيـو ِقـف ذلك �إجراءات
�س ْيـر الم�ؤ�س�سة في ت�سوية الم�شروع.
 -3ا ِّتـخاذ كافة الإجراءات الوقتية والت ََّـحـ ُّفـظية الالزمة.
ْ -4ندب خبير �أو مد ِّقـق ح�سابات على نفقة المط ِّور ،لإعداد تقرير �شامل عن الم�شروع.
 -5طل���ب كافة البيان���ات والم�ستندات والوثائق المتعلقة بالم�شروع م���ن المط ِّور �أو من �أ َّيـة جهة
ذات �صله بالم�شروع المتع ِّثـر للبتِّ في المو�ضوع.
و�ضـع قيود على رخ�صة المط ِّور �أو رخ�صة الم�شروع� ،أو كليهما.
ْ -6
� -7إيقاف الم�شروع �أو المط ِّور �أو كليهما ب�شكل م�ؤقت.
�سحـب رخ�صة الم�شروع.
ْ -8

مادة ()4
�إجراءات ت�سوية م�شروع التطوير العقاري املتع ِّثـر

�أ -للم�ؤ�س�سة ت�سوية م�شروع التطوير العقاري المتع ِّثـر بالطرق الودية ،ولها في �سبيل ذلك ا ِّتـخاذ
الآتي:
 -1م ْنـح المط ِّور مدة زمنية ال تتجاوز �شهر ًا واح��د ًا لتقديم مقت َرح لت�سوية الم�شروع.
وللم�ؤ�س�سة قبول المقت َرح �أو طلب تعدي ِلـه في �ضوء مالحظاتها �أو َر ْف ِـ�ضـه ل�صعوبة تطبيقه
�أو ل ِّأي �سبب �آخر ْ.
 -2في حالة قبول الم�ؤ�س�سة للمقت َرح المق َّدم ِطـ ْبـق ًا للبند ( )1من هذه الفقرةُ ،يـمنح
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المط ِّور مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر لتمكينه من الو�صول �إلى اتفاق يتم بموجبه ت�سوية
الم�شروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في الم�شروع .ويجوز للم�ؤ�س�سة تمديد تلك
التو�صـل �إلى اتفاق يتم تدوينه في مح�ضر
المدة بحد �أق�صى ثالثة �أ�شهر �أخرى .و�إذا تم ُّ
ي�صبح ملزم ًا لكافة �أطرافه ،وذلك بعد الت�صديق عليه واعتماده من ِقـ َبـل الم�ؤ�س�سة.
� -3إذا تب َّيـن للم�ؤ�س�سة �أن هناك بع�ض الإجراءات الالزم ا ِّتـخاذها من ِقـ َبـل � ٍّأي من الجهات
الحكومية ت�ساهم في ت�سوية الم�شروع ،تَـر َفـع تو�صياتها بذلك �إلى الجهة الحكومية
المخت�صـة ال ِّتـخاذ ما يلزم.
َّ
 -4ت�شرف الم�ؤ�س�سة في جميع الأحوال على تنفيذ االتفاق بنف�سها �أو من خالل َمـن ت َعـ ِّيـنه
لذلك.
ب� -إذا ل���م تت���م ت�سوية م�شروع التطوي���ر العقاري المتع ِّثـر بالطرق الودي���ة ،يجب على الم�ؤ�س�سة
���ت ف���ي الت�سوية بقرار نهائي خالل مدة زمنية ال تجا ِوز �ست���ة �أ�شهر من تاريخ ثبوت حالة
الب ُّ
التع ُّثـ���ر ،وللم�ؤ�س�سة تمديد ه���ذه المدة لمدة مماثلة �إذا اقت�ضى الأم���ر ،ولها في �سبيل ذلك
ا ِّتـخاذ ما تراه منا�سب ًا من الإجراءات الآتية:
تراعـى
-1ع ْر�ض الم�شروع على مط ِّور جديد ال�ستكماله على ح�ساب المط ِّور ،على �أنْ َ
م�صلحة الم�شروع وكافة الم�ستثمرين وخا�صة الم�شترين ،و�إلزامه بتقديم �ضمانات كافية
ال�ستكماله ب�أقل الخ�سائر الممكنة .وتكون الأولوية للم�ستثمرين والمم ِّولين للم�شروع،
وذلك عن طريق المحكمة المخت�صة.
 -2اللجوء �إلى المحكمة المخت�صة لبيع الم�شروع وتوزيع ح�صيلة البيع على المودعين
ودائني الم�شروع.

مادة ()5

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

رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
�سلمان بن عبدهلل بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 27 :ذي القعدة 1442هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 7 :ي ــول ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2021م
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