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موؤ�ص�صة التنظيم العقاري

 قرار رقم )5( ل�صنة 2018

رين باإن�صاء �صجل 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 )14( 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 اخِلْدمات والطلبات 

والرتاخي�س ال�شادرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري،
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(

رين(، وُي�شار اإليه يف هذا القرار بكلمة )ال�شجل(،  ُين�شاأ يف املوؤ�ش�شة �شِجلٌّ ُي�شمى )�شجل املطوِّ
رين. ن فيه كافة البيانات واملعلومات اخلا�شة باملطوِّ يكون عبارة عن �شجل ورقي اأو اإلكرتوين تدوَّ

مادة )2(

يجب اأْن يحتوي ال�شجل على البيانات واملعلومات الآتية:
ر. 1 - ا�شم المطوِّ

2 - رقم رخ�شة المطّور وتاريخ اإ�شدارها وتاريخ تجديدها.
3 - مقر العمل.

ر . ل للمطوِّ 4- ا�شم الممثل المخوَّ
ل كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني. 5 - تفا�شيل الت�شال بالممثل المخوَّ

6 - قائمة بم�شاريع التطوير العقاري الحالية.
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مادة )3(

ر اأن ُيخِطر املوؤ�ش�شة عن اأيِّ تغيري يف بياناته اأو معلوماته خالل خم�شة اأيام  يجب على املطوِّ
عمل من حدوث هذا التغيري.

مادة )4(

ُتعترَب البيانات الواردة يف ال�شجل �شحيحة، ما مل يثُبت للموؤ�ش�شة عدم �شحتها. 

مادة )5(

املعلومات  قة من  وا�شتخراج �شورة م�شدَّ ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من اجلمهور  يكون 
رة. املقيَّدة فيه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معنيَّ فيه، وذلك بعد �شداد الر�شوم املقرَّ

مادة )6(

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


