
wa�@housing.gov.sa wa�__sa 920004831 : هـاتـف 

قواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين

قواعد
عمل تنظيم

البيع أو التأجير
على الخارطة



	
	 قواعد حقوق املستفيدين والتزامات املطورين

 

 قواعد حقوق املستفيدين والتزامات املطورين
 

 ):١املادة (

 يقصد ;أللفاظ والعبارات التالية، املعاين املبينة أمام كل منها:
 جلنة بيع أو Iجري وحدات عقارية على اخلارطة. اللجنة:

الضوابط املتعلقة ببيع أو Iجري وحدات عقارية على اخلارطة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  الضوابط:
ريخ ٥٣٦(  .٤/١٢/١٤٣٧) ̂و

 القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو Iجري وحدات عقارية على اخلارطة. القواعد:
ة غرضها، سواء أكانت سكنية أم جتاري بيع أو Iجري أي وحدات عقارية على اخلارطة، مهما كان النشاط:

أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غريها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، 
 واليت يتسلم فيها املطور مبالغ من املستفيدين أو املمولني للمشروع.

 خلارطة.Iجري الوحدات العقارية على اأعمال تشييد األبنية أو تطوير األراضي �دف بيع أو  املشروع:
اجلزء املفرز من املشروع، ويدخل يف ذلك أجزاء األرض البيضاء إذا كان املشروع لتأسيس  الوحدة العقارية:

 البنية التحتية.
 الشخص املرخص له ببيع وIجري وشراء وتطوير العقارات، كمطور رئيس للمشروع. املطور:

 مشرتي أو مستأجر الوحدة العقارية. املستفيد:
 خمطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية حمل البيع أو التأجري معتمد من اجلهة املختصة. اخلارطة:

السجل الذي تضعه اللجنة لرتتيب وتوثيق عقود بيع أو Iجري الوحدات العقارية على  سجل املشاريع:
 اخلارطة يف املشاريع املرخصة، والتصرفات الواردة عليها.

 احلساب املصريف اخلاص ;ملشروع الذي تودع فيه املبالغ املدفوعة من املستفيدين واملمولني حساب الضمان:
 للمشروع.
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 ):٢املادة (

هذه القواعد إىل بيان حقوق املستفيدين والتزامات املطورين يف مشاريع نشاط بيع أو  �دف -١
 Iجري وحدات عقارية على اخلارطة.

 ال ختل هذه القواعد ;لضوابط املتعلقة ببيع أو Iجري وحدات عقارية على اخلارطة. -٢

 ):٣املادة (

 جيب على املطور االلتزام مبا £يت:
  املوعد احملدد.بدء األعمال وإ¦ائها يف .١
 استخدام األموال املودعة يف حساب الضمان لألغراض املخصصة هلا. .٢
ات الفنية تسند إليه، وفقًا للمواصفملتابعة واإلشراف على تنفيذ املقاول من الباطن لألعمال اليت ا .٣

 املعتمدة.
 قيق املواصفات الفنية املعتمدة وفقا لتصاميم املشروع، ولكل وحدة من وحداته.حت .٤
ى تسليم الوحدة للمستفيد يف التاريخ احملدد يف العقد، و;ملواصفات الفنية املعتمدة اليت مت التعاقد عل .٥

 أساسها، واختاذ اإلجراءات الالزمة.
تكون مجيع اإلخطارات واملراسالت مع املستفيد كتابية بواسطة وسائل التواصل احملددة يف العقد أن  .٦

 مع املستفيد.
توفري مجيع اخلدمات العامة للوحدة واملشروع ومنها توصيل وإطالق التيار الكهر;ئي واملياه للوحدة  .٧

العامة أو  كة الصرف الصحيالعقارية وحتمل الرسوم اخلاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشب
 توفري مكان مناسب هلا.

 تسليم املستفيد نسخة من نظام مجعية املالك، لكل مستفيد عند توقيع العقد. .٨
يوما من ^ريخ صدور  ٣٠إفراغ صك الوحدة ;سم املستفيد، أو تسجيل عقد اإلجيار مبا ال يزيد على  .٩

 شهادة إمتام البناء.
ال Iخر لبها اجلهات املختصة، وفقاً للضوابط اليت حتددها اللجنة، ويف حإعداد وتقدمي التقارير اليت تط .١٠

 املطور عن تنفيذ املشروع لظروف خارجية فيجب اإلفصاح عنها فورًا للجنة واملستفيدين.
يتحمل املطور مجيع مصروفات الوحدة العقارية إىل ^ريخ تسليمها للمستفيد أو ^ريخ إفراغها أو  .١١

	يها أقرب.تسجيل عقد إجيارها أ
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 ):٤ملادة (ا

ب على املطور جي إعداد منوذج إلزامي ينظم العالقة بني املطور واملستفيد؛مع عدم اإلخالل حبق اللجنة يف 
 إعداد عقد مع املستفيد، يتضمن على األقل املعلومات التالية:

 اسم املطور وعنوانه. -١
بني املشرتكة للمشروع بني املباين و اسم املشروع ومساحته االمجالية، واخلدمات العامة، واملساحات  -٢

 الوحدات، وحدود حق املستفيد ;النتفاع �ا.
 رقم الرتخيص. -٣
 رقم حساب الضمان. -٤
 صايف مساحة الوحدة، وما إذا كانت تشمل األرض أو املباين دون األرض. -٥
ني باالشرتاطات اخلاصة يف التقسيم الداخلي للوحدة، وخامات التشطيب واأللوان اليت يتفق عليها  -٦

 املطور واملستفيد.
 حق املستفيد يف تسلم خمططات وحدته حسبما مت تنفيذه على الطبيعة. -٧
املبالغ اليت يدفعها املستفيد للمطور أ½ كان نوعها، وأن تودع املبالغ يف حساب الضمان ¼ي وسيلة  -٨

 إيداع مقبولة لدى البنوك عدا النقد.
ت) على أال يزيد جمموعها على اإلدارية (إن وجدالعربون والرسوم والعموالت وتكاليف اخلدمات  -٩

 من مبلغ العقد. %٥
الشرط اجلزائي الواجب على املطور دفعه حال Iخره عن تسليم الوحدة يف ^ريخ التسليم املتفق  -١٠

  .حيتسب على أساس يومي سنو½ً من مثن الوحدة، %٧يكون مبا ال يقل عن  عليه
	

واألعمال اخلرسانية، وأعمال العزل للمباين، على أال  مدة الضمان املتعلقة ¼عمال األساسات -١١
 تقل عن عشر سنوات من ^ريخ تسليم الوحدة.

مدة الضمان املتعلقة ;لرتكيبات، مثل األعمال امليكانيكية والكهر;ئية وغريها، على أال تقل عن  -١٢
 سنة واحدة من ^ريخ تسليم الوحدة.

ال Iخر املستفيد عن السداد ملدة ال تقل عن حق املطور يف االنسحاب بعد موافقة اللجنة ح -١٣
 يوم عن كل دفعة. ٢١

حق املستفيد يف االنسحاب بعد موافقة اللجنة حال Iخر املطور يف التسليم ملدة ال تزيد على  -١٤
 يوما من ^ريخ التسليم املتفق عليه. ١٨٠
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ات مع عجدول بسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل يف املشروع، على أن تتناسب الدف -١٥
من قيمة الوحدة، وأال تقل الدفعة األخرية اليت  %٢٠مراحل اإلجناز، وأال تتجاوز الدفعة األوىل 

 من قيمة الوحدة. %٥تستحق عند اإلفراغ أو التسليم عن 
 موافقة املستفيد على إدراج معلوماته يف السجل االئتماين. -١٦
التزام املطور واملستفيد ¼حكام الضوابط والقواعد، وأنه يف حال تعارض ما  النص على ما يفيد -١٧

ا هو يف ، فإنه املعترب حينئذ موالعقد املعتمد من اللجنة ورد يف أحكام العقد مع الضوابط والقواعد
 مصلحة املستفيد.

 ):٥املادة (

سجل املشاريع،  ستفيد، واملسجل يفتعد مساحة الوحدة العقارية وفق املخطط اهلندسي املرفق ;لعقد مع امل
هي املساحة املتعاقد عليها، فإذا تبني للمستفيد عند تسليم الوحدة أن مساحتها الفعلية أقل من املساحة 
املتعاقد عليها أو أكثر وفق املقتضيات اهلندسية وجمر½ت العمل وحاجته واألنظمة واللوائح الرمسية ذات 

ساس تم تعديل مثن الوحدة أو أجر�ا مبا يتناسب مع مساحتها الفعلية على أالعالقة بعد موافقة اللجنة، في
 من مساحة الوحدة. %٥سعر املرت املقيد يف السجل إذا كان الفرق أكثر من 

 ):٦املادة (

يلتزم املطور Êنشاء مجعية احتاد مالك خاصة ;ملشروع حسب نظام ملكية الوحدات العقارية  -١
 وفرزها.

ستفيدون بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والئحته التنفيذية، وما نصت يلتزم املطور وامل -٢
 عليها من أحكام مجعية املالك.

ميّثل املطور مجعية املالك إىل أن تسلم الوحدة العقارية للمستفيد، فتصبح مجعية املالك حينئذ  -٣
 ملتسلمة.ارية غري امكونة من جمموع املستفيدين، مبا يف ذلك املطور ;لنسبة للوحدات العق

 ):٧املادة (

 للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد وال تكون التعديالت سارية إال بعد نشرها.

 ):٨املادة (

 يعمل �ذه القواعد من ^ريخ نشرها.
	


