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م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
قرار رقم ( )1ل�سنة 2019
ب�ش�أن التفتي�ش و التحقيق اخلا�ص ب�أن�شطة التنظيم العقاري
رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري:
بعد االطالع على قانون الت�سجيل العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )13ل�سنة ،2013
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة ،2017
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2017بتنظيم م�ؤ�س�سة التنظيم 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:
التعريفات
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة
يف قانون تنظيم القطاع العقاري ،ال�صادر بالقانون رقم ( )27ل�سنة  ،2017وتكون للعبارات
والكلمات التالية املعاين املبينة قرين ٍّ
كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
مقدِّم ال�شكوى �أو البالغُّ � :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقدِّ م �شكوى �أو بالغ ًا �ضد �أي َّ
مرخ�ص
له من الم�ؤ�س�سة.
المفت� ��ش :الموظ���ف الذي يتم ندبه بقرار م���ن الرئي�س التنفيذي من بين موظف���ي الم�ؤ�س�سة �أو
المخت�صي���ن من جهات حكومية �أخرى للقيام ب�أعمال التفتي�ش؛ للت�أكد من تنفيذ �أحكام القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
المح ِّق ��ق :الموظ���ف الذي يت���م ندبه �أو اللجنة التي يت���م ت�شكيلها بقرار م���ن الرئي�س التنفيذي،
لمبا�شرة �إجراءات التحقيق.
المخالفُّ � :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يبا�شر � َّأي ن�شاط من�صو�ص عليه في القانون بالمخالفة
لأحكامه �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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مبا�شرة التفتي�ش
مادة ()2

للمفت�شني الذين يندبهم الرئي�س التنفيذي من بني موظفي امل�ؤ�س�سة �أو املخت�صني من جهات
�أخرى للقيام ب�أعمال التفتي�ش للت ََّح ُّقق من تنفيذ �أحكام القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له،
ال�سلطات الآتية:
  - 1دخول الأماكن ذات ال�صلة باخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة لمعاينتها وتفتي�شها واالطالع على الملفات
وال�سجالت والدفاتر ذات العالقة بعمل الم�ؤ�س�سة.
�  - 2سم���اع �أق���وال كل من ُي�شت َبه �أنَّ له �صلة بمو�ضوع التحقيق م���ن العاملين في الأماكن الم�شار
�إليها في البند ( )1من هذه الفقرة.

مبا�شرة التحقيق
مادة ()3

للم�ؤ�س�سة احلق يف مبا�شرة التحقيق يف �أية خمالفة لأحكام القانون والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له والقواعد الإر�شادية� ،سواء كان ذلك من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على ما تتلقاه من بالغات
حتم ُلها على االعتقاد ب�أن
�أو �شكا ٍو جدية .ولها �أنْ تجُ ِر َي حتقيق ًا �إذا قامت لديها دالئل جدية ِ
املخالفة على ْ
و�شك الوقوع ،و ُيبا�شر املحقق �إجراءات التحقيق ِو ْفق ًا للآلية الواردة يف هذا القرار.

مادة ()4

للمحقق ال�صالحيات الآتية:
 - 1التحقيق في المعلومات والم�ستندات المتاحة للكافة �أو المق َّدمة للم�ؤ�س�سة من مقدِّ م ال�شكوى
�أو البالغ.
� - 2سماع �أقوال مقدِّ م ال�شكوى �أو البالغ �أو � ِّأي �شخ�ص لديه معلومات ب�ش�أن المخالفة.
 - 3دخول �أماكن المخالف ذات ال�صلة باخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة لتفتي�شها ،واالطالع على الملفات
والدفات���ر وال�سج�ل�ات الورقي���ة والإلكترونية المتعلق���ة ب�أعمالهم ،وذل���ك للت ََّح ُّقق من تنفيذ
�أحكام القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
� - 4سماع �شهادة � ِّأي �شخ�ص من موظفي المخالف.
 - 5يجوز للمحقق �أن يطلب من المخالف �أو من � ِّأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ممن لهم عالقة
بالمخالفة تقديم كافة الم�ستندات والبيانات والتو�ضيحات بما في ذلك المعلومات ال�سرية،
متى كان ذلك الزم ًا ال�ستكمال التحقيق.
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�إخطار املخالف
مادة()5

على امل�ؤ�س�سة �إخطار املخالف �أو َمن ميثله قانون ًا باملخالفة ،وحتديد جميع البيانات
واملعلومات املتعلقة بها ،وعلى الأخ�ص الآتي:
 - 1نوع المخالفة.
 - 2ال�سجل التجاري.
 - 3تاريخ الإخطار بالمخالفة.
 - 4تحديد متطلبات الم�ؤ�س�سة والمهلة الممنوحة لتنفيذها.
 - 5ميعاد تقديم رد المخالف.

مادة ()6

امل�سـ َّلم
يجب على املخالف فور ت�سلُّمه الإخطار ،تنفيذ متطلبات امل�ؤ�س�سة الواردة يف الإخطار َ

�إليه.
ويجوز له �أن يتقدم للم�ؤ�س�سة بطلب كتابي لتمديد املهلة املمنوحة له لإزالة املخالفة وتنفيذ
متطلبات امل�ؤ�س�سة مبوجب عذر تقبله امل�ؤ�س�سة ،وللم�ؤ�س�سة احلق يف قبول الطلب �أو ر ْف ِ�ضه.
كما يحق للمخالف الرد على الإخطار باملخالفة خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلُّمه الإخطار
مت�ضمن ًا الأدلة والقرائن واملعلومات ،و�أية معلومات �أخرى تطلبها امل�ؤ�س�سة من املخالف يف
الإخطار.

مادة ()7

يف حال ت�سلُّم امل�ؤ�س�سة رد املخالف ،يجوز �إخطاره كتابة خالل �سبعة �أيام من تاريخ ت�سلُّمه
الرد بالآتي:
�	- 1إلغاء الإخطار بالمخالفة.
 - 2تحديد جل�سة لتقديم دفاع المخالف خالل ميعاد ال ُيجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلُّمه
الإخطار .
 - 3في حال عدم قدرة المخالف على ح�ضور الجل�سة ،يجوز له تقديم دفاعه كتاب ًة خالل ميعاد
ال ُيجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الإخطار.
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احلاالت امل�ستعجلة
مادة ()8

يف حالة اعتبار املو�ضوع عاج ًال ِو ْفق ًا للمادة ( )12من القانونُ ،تط َّبق الإجراءات واملواعيد
الآتية:
 - 1عل���ى الم�ؤ�س�سة �إخط���ار المخالف وا�ستدع���ا�ؤه للح�ضور �أمام الم�ؤ�س�سة قب���ل يومي عمل من
موعد جل�سة التحقيق للرد على ال�شكوى �أو البالغ المق َّدم �ضده.
 - 2عل���ى المخال���ف �أو َمن يمثله قانون��� ًا الح�ضور للم�ؤ�س�س���ة في الموعد المح��� َّدد في الإخطار،
لتقديم جميع دفوعه.
 - 3ف���ي حالة ثبوت المخالفة ،تُلزَ م الم�ؤ�س�س���ة المخا ِلفة ب�إيقاف المخا َلفة وازالة �آثارها فور ًا �أو
خ�ل�ال فترة زمنية ُتحدِّ دها الم�ؤ�س�سة .وفي حال عدم االلت���زام بهذا الأمر ،يجوز للم�ؤ�س�سة
اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ العقوبات المن�صو�ص عليها في القانون وفي هذا القرار.
 - 4ف���ي حالة عدم ق���درة المخا ِلف على ح�ضور جل�سة التحقيق ،يجوز ل���ه �أن يقدِّ م دفاعه كتابة
خالل ميعاد ال ُيجاوز يومي عمل من تاريخ الجل�سة.

التدابري التي يجوز للم�ؤ�س�سة اتخاذها
مادة ()9

 بعد االنتهاء من التحقيق ،يتم عر�ض املو�ضوع على امل�ؤ�س�سة التخاذ ما تراه منا�سب ًا يف هذا
ال�ش�أن.

مادة ()10

يجوز للم�ؤ�س�سة ْ
ن�ش ُر بيان باملخالفة التي ثبت و ُقوعها من ِق َبل املخالف يف �صحيفة حملية
�أو دولية �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو املواقع الإلكرتونية ،وذلك مبا يتنا�سب مع َج�سامة
املخا َلفة ،على �أال يتم الن�شر �إال بعد فوات ميعاد الطعن يف قرار امل�ؤ�س�سة بثبوت املخا َلفة� ،أو
�صدور حكم باتٍّ بثبوت املخا َلفة وذلك بح�سب الأحوال.

ال َّت َظ ُّلم من القرارات
املادة ()11

يجوز للمخالف الت ََّظلُّم �إىل الرئي�س التنفيذي من القرارات ال�صادرة يف حقه خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ ت�سلُّم القرار .و ُيعتبرَ فوات ثالثني يوم ًا دون البتِّ يف الت ََّظلُّم ر ْف�ض ًا �ضمني ًا له.
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مادة ()12

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ �أحكام 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 14 :رجــب 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 21 :مار�س 2019م
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