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موؤ�ض�ضة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)1(�ل�ضنة�2021

ـر�م�ضاريع�التطوير�العقاري ـف�وتَعـثُّ بتنظيم�حالت�واأ�ضباب�تَوقُّ

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س 

املادة )33( منه،

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(

نطاق�التطبيق

ـ�شة من ِقـَبـل  ـرة، واملرخَّ ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع م�شاريع التطوير العقاري املتعثِّ

موؤ�ش�شة التطوير العقاري بعد نفاذ اأحكام القانون.

ِقـَبـل  من  ـ�س  مرخَّ عقاري  تطوير  م�شروع  كل  املتعرثِّ  العقاري  التطوير  مب�شروع  ـد  وُيـق�شَ

اأو  املوؤ�ش�شة مت بْيـع ِوْحـداته العقارية على اخلريطة وا�شُتـلمت دفعات عنها مقابل ذلك، وتعثُّـر 

ر عن تنفيذه مبا ي�شر بالقت�شاد الوطني ململكة البحرين.  ـف املطوِّ تَوقُّ

مادة�)2(

ـر�م�ضاريع�التطوير�العقاري ـف�اأو�تَعـثُّ حالت�واأ�ضباب�تَوقُّ

ـرًا متى توافرت فيه اإحدى احلالت الآتية: يُـعتبَـر م�شروع التطوير العقاري متعثِّ

ر في مبا�شـــرة اأعمال الإن�شاء خالل ثالثة اأ�شهر مـــن تاريخ ح�شوله على  1- اإذا لـــم يبـــداأ المطوِّ

ة دون عذر تقبله الموؤ�ش�شة. التراخي�س والموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المخت�شَّ

ر.  2-اإ�شهار اإفال�س المطوِّ

ر عن الم�شروع. 3- عزوف المطوِّ

ـ�س له.  مها المرخَّ ـُع الموؤ�ش�شة قيودًا وا�شتراطات على الِخـْدمات التي يقدِّ 4- و�شْ

ـ�س بها موؤقتًا لمدة ل تجاِوز ثالثة اأ�شهر. 5- وْقـف بع�س الأن�شطة المرخَّ



العدد: 3541 – الخميس 15 يوليو 2021

38

6- �شْحـب الترخي�س ال�شادر عن الموؤ�ش�شة.

ر. َحـدات في العقار الم�شتَرك من ِقـَبـل المطوِّ ر نْقـل ِمـْلـكية بع�س الَوَ 7- تعذُّ

ر بالحب�س اأو ال�شجن. 8- �شدور حكم نهائي �شد المطوِّ

ر عن ا�شتكمال تنفيذ الم�شروع ب�شبب الإهمال الج�شيم. 9- عْجُز المطوِّ

مادة�)3(

� ـَعـثُّ التدابري�التي�يجوز�اتِّـخاذها�يف�حالت�التَّ

للموؤ�ش�شة يف حالة تَعـثُّـر م�شروع التطوير العقاري لأيِّ �شبب من الأ�شباب وبعد اأخذ راأي اأمني 

الالزمة  التدابري  كافة  ـخاذ  اتِّ ولها  ال�شتعجال،  وجه  امل�شروع على  النظُر يف  ال�شمان،  ح�شاب 

ـَعـثُّـر اأو ت�شويتها، وعلى الأخ�س القيام بالآتي: لإزالة اأ�شباب التَّ

ـن َمـن يقوم بذلك. 1-  اإجراء التحقيق المالي والإداري والفني ب�شاأن الم�شروع، ولها اأن ُتـعيِّ

2-  اإحالـــة المو�شوع اإلى النيابة العامة في حالة وجود �شبهة جنائية، ول ُيـوِقـف ذلك اإجراءات 

�شْيـر الموؤ�ش�شة في ت�شوية الم�شروع.

ـظية الالزمة. ـَحـفُّ ـخاذ كافة الإجراءات الوقتية والتَّ اتِّ  -3

ر، لإعداد تقرير �شامل عن الم�شروع.  ـق ح�شابات على نفقة المطوِّ 4-  نْدب خبير اأو مدقِّ

ـة جهة  ر اأو من اأيَّ طلـــب كافة البيانـــات والم�شتندات والوثائق المتعلقة بالم�شروع مـــن المطوِّ  -5

ـر للبتِّ في المو�شوع. ذات �شله بالم�شروع المتعثِّ

ر اأو رخ�شة الم�شروع، اأو كليهما. ـع قيود على رخ�شة المطوِّ 6-  و�شْ

ر اأو كليهما ب�شكل موؤقت. 7-  اإيقاف الم�شروع اأو المطوِّ

8-  �شْحـب رخ�شة الم�شروع.

مادة�)4(

اإجراءات�ت�ضوية�م�ضروع�التطوير�العقاري�املتعثِّـر

ـخاذ  ـر بالطرق الودية، ولها في �شبيل ذلك اتِّ اأ- للموؤ�ش�شة ت�شوية م�شروع التطوير العقاري المتعثِّ

الآتي:

الم�شروع.  لت�شوية  مقتَرح  لتقديم  واحــدًا  �شهرًا  تتجاوز  ل  زمنية  مدة  ر  المطوِّ مْنـح    -1

ـه ل�شعوبة تطبيقه  وللموؤ�ش�شة قبول المقتَرح اأو طلب تعديِلـه في �شوء مالحظاتها اأو َرْفـ�شِ

اأو لأيِّ �شبب اآخرْ.

ُيـمنح  الفقرة،  هذه  من   )1( للبند  ِطـْبـقًا  م  المقدَّ للمقتَرح  الموؤ�ش�شة  قبول  حالة  في    -2
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اتفاق يتم بموجبه ت�شوية  اإلى  الو�شول  اأ�شهر لتمكينه من  ر مدة ل تتجاوز ثالثة  المطوِّ

الم�شروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في الم�شروع. ويجوز للموؤ�ش�شة تمديد تلك 

ـل اإلى اتفاق يتم تدوينه في مح�شر  المدة بحد اأق�شى ثالثة اأ�شهر اأخرى. واإذا تم التو�شُّ

ي�شبح ملزمًا لكافة اأطرافه، وذلك بعد الت�شديق عليه واعتماده من ِقـَبـل الموؤ�ش�شة.

ـخاذها من ِقـَبـل اأيٍّ من الجهات  ـن للموؤ�ش�شة اأن هناك بع�س الإجراءات الالزم اتِّ 3-  اإذا تبيَّ

الحكومية  الجهة  اإلى  بذلك  تو�شياتها  َتـرَفـع  الم�شروع،  ت�شوية  في  ت�شاهم  الحكومية 

ـخاذ ما يلزم. ـة لتِّ المخت�شَّ

ـنه  4-  ت�شرف الموؤ�ش�شة في جميع الأحوال على تنفيذ التفاق بنف�شها اأو من خالل َمـن تَعـيِّ

لذلك.

ـر بالطرق الوديـــة، يجب على الموؤ�ش�شة  ب- اإذا لـــم تتـــم ت�شوية م�شروع التطويـــر العقاري المتعثِّ

البـــتُّ فـــي الت�شوية بقرار نهائي خالل مدة زمنية ل تجاِوز �شتـــة اأ�شهر من تاريخ ثبوت حالة 

التعثُّــــر، وللموؤ�ش�شة تمديد هـــذه المدة لمدة مماثلة اإذا اقت�شى الأمـــر، ولها في �شبيل ذلك 

ـخاذ ما تراه منا�شبًا من الإجراءات الآتية: اتِّ

تراَعـى  اأْن  على  ر،  المطوِّ ح�شاب  على  ل�شتكماله  جديد  ر  مطوِّ على  الم�شروع  1- عْر�س 

م�شلحة الم�شروع وكافة الم�شتثمرين وخا�شة الم�شترين، واإلزامه بتقديم �شمانات كافية 

للم�شروع،  لين  والمموِّ للم�شتثمرين  الأولوية  وتكون  الممكنة.  الخ�شائر  باأقل  ل�شتكماله 

وذلك عن طريق المحكمة المخت�شة.

المودعين  على  البيع  ح�شيلة  وتوزيع  الم�شروع  لبيع  المخت�شة  المحكمة  اإلى  اللجوء    -2

ودائني الم�شروع.

مادة�)5(

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

�رئي�ص�جمل�ص�اإدارة�موؤ�ض�ضة�التنظيم�العقاري

��ضلمان�بن�عبدهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 7 يـــولــيــــــــــــــو 2021م


