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قواعد سجل المشاريع

قواعد
عمل تنظيم

البيع أو التأجير
على الخارطة
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 سجل املشاريعقواعد 

 

 ):١املادة (

 يقصد ابأللفاظ والعبارات التالية، املعاين املبينة أمام كل منها:
 جلنة بيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة. اللجنة:

الضوابط املتعلقة ببيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  الضوابط:
 .هـ٤/١٢/١٤٣٧) واتريخ ٥٣٦(

 القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة. القواعد:
ة ان غرضها، سواء أكانت سكنية أم جتاريبيع أو أتجري أي وحدات عقارية على اخلارطة، مهما ك 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.و أتجري الوحدات العقارية على اهبدف بيع أ األراضي أعمال تشييد األبنية أو تطوير املشروع:
اجلزء املفرز من املشروع، ويدخل يف ذلك أجزاء األرض البيضاء إذا كان املشروع لتأسيس  الوحدة العقارية:

 البنية التحتية.
 بيع وأتجري وشراء وتطوير العقارات، كمطور رئيس للمشروع.بالشخص املرخص له  املطور:

الشخص املرخص له ببيع وأتجري وشراء وتطوير العقارات، مبوجب اتفاق مع املطور  املطور الفرعي:
 الرئيس.

 مشرتي أو مستأجر الوحدة العقارية. املستفيد:
 خمطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية حمل البيع أو التأجري معتمد من اجلهة املختصة. اخلارطة:
ة على ب وتوثيق عقود بيع أو أتجري الوحدات العقاريالسجل الذي تضعه اللجنة لرتتي :املشاريعسجل 

 املرخصة، والتصرفات الواردة عليها. املشاريعاخلارطة يف 
 عمال احملاسبة واملراجعة القانونية.أبالشخص املرخص له  احملاسب القانوين:

 عمال االستشارات اهلندسية.أبمكتب اإلشراف اهلندسي املرخص له  املكتب االستشاري:
دين واملمولني تودع فيه املبالغ املدفوعة من املستفيالذي صريف اخلاص ابملشروع املساب احل لضمان:حساب ا
 للمشروع.
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 .ا من جهة االختصاصرخص هلامل يةصرفاملؤسسة امل أمني احلساب:
 

 ):٢املادة (

لى بيع أو أتجري وحدات عقارية عمشاريع  تسجيل عقودهتدف هذه القواعد إىل تنظيم عمل  -١
 اخلارطة.

 .طةاخلار  على عقارية وحدات أتجري أو ببيع ال ختل هذه القواعد ابلضوابط املتعلقة -٢

 ):٣املادة (

وحدات الجري بيع أو أت عقوديتضمن ترتيب وتوثيق  املشاريع،سجل  تضع اللجنة سجال خاصا يسمى
 .يف املشاريع املرخصة، والتصرفات الواردة عليها عقارية على اخلارطةال

 ):٤( املادة

 :التالية يا�تالب بيا�ت كل مشروع مرخص على حدة، على أن تتضمن املشاريعجيب أن يقيد يف سجل 
 اسم املشروع (إن وجد). -١
 اتريخ بدء املشروع ومدته. -٢
 موقع املشروع ومساحته الكلية. -٣
 تطوير العقارات املرخص هبا أ�ً كانت طبيعتها أو أغراضها أو القائم هبا. مشاريعأعمال أو  -٤
 عدد الوحدات العقارية املفرزة وأنواعها، ومساحاهتا. -٥
 .مجيع األجزاء املشرتكة واملرافق واخلدمات -٦
 اسم املطور الرئيسي والفرعي إن وجد. -٧
 اسم املكتب االستشاري املشرف على املشروع، مع إرفاق العقد اخلاص به. -٨
 اسم أمني احلساب مع إرفاق العقد اخلاص به. -٩

 املشرف على حساب الضمان، مع إرفاق العقد اخلاص به.اسم احملاسب القانوين  -١٠
 

 ):٥املادة (

بيا�ت  بعد مطابقة املستندات املقدمة، وتدوين مجيع املشاريعيقيد عقد الوحدة العقارية يف سجل  -١
 العقد.



سجل املشاريعقواعد 

جيب على املطور عند توقيع عقد الوحدة العقارية، تزويد اللجنة بنسخة من العقد خالل عشرة  -٢
ريخ توقيع العقد موضحا فيه رقم الوحدة، وسعر العقد، والدفعات، واتريخ أ�م عمل من ات

 .ملشاريعااألقساط املستحقة، والتزامات املطور واملستفيد، وذلك ألغراض قيد العقد يف سجل 
للمستفيد احلصول على شهادة بقيد الوحدة مع بيان مساحة الوحدة واألجزاء املشرتكة واملرافق  -٣

 الوحدة وعدد األقساط واتريخ انتهائها، بعد موافقة اللجنة على القيد.واخلدمات، وقيمة 
يؤشر ابنتهاء و  املشاريععند انتهاء املطور من بيع أو أتجري مجيع الوحدات، يقيد ذلك يف سجل  -٤

 املشروع.

 ):٦املادة (

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

 ):٧ادة (امل

هبذه القواعد من اتريخ نشرها. يعمل 


