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قواعد عمل شركات المعاينة

قواعد
عمل تنظيم

البيع أو التأجير
على الخارطة
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 ):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:
 .٤/١٢/١٤٣٧) واتريخ ٥٣٦(

 القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة. القواعد:
ة غرضها، سواء أكانت سكنية أم جتاري بيع أو أتجري 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.أتجري الوحدات العقارية على اهبدف بيع أو  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:

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

 عمال احملاسبة واملراجعة القانونية.أبالشخص املرخص له  احملاسب القانوين:
 ارات اهلندسية.عمال االستشأبمكتب اإلشراف اهلندسي املرخص له  املكتب االستشاري:

دين واملمولني تودع فيه املبالغ املدفوعة من املستفيالذي صريف اخلاص ابملشروع املساب احل حساب الضمان:
 للمشروع.

 .ا من جهة االختصاصرخص هلامل يةصرفاملؤسسة امل أمني احلساب:
ن حساب ميتم مبوجبها الصرف وثيقة يصممها املطور ابلتنسيق مع أمني احلساب و  وثيقة الصرف:

 .على إنشاء املشروعالضمان 
 .قواعدال هذه وجبمب مقرر هو كما  للجنة التقارير ورفع واملراجعة، الكشف املتضمن الفين اإلجراء: املعاينة
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 ):٢املادة (

على  بيع أو أتجري وحدات عقاريةيف مشاريع  شركات املعاينةهتدف هذه القواعد إىل تنظيم  -١
 اخلارطة.

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

 ):٣املادة (

تنفيذ غرض ؛ لجنةالل تطرحها نظامية منافسة طريق عن من تراه مناسبا من شركات املعاينة التعاقد معللجنة 
لتمكني اللجنة من القيام أبي من مهامها أو اختصاصاهتا مبوجب وذلك أعمال املعاينة الالزمة للمشروع، 

 . ويتحمل املطور ما يرتتب على ذلك من تكاليف إذا تبني وجود خمالفات من املطور.والقواعدالضوابط 

 ):٤املادة (

 :يلي ما على الوقوف إىل ودون حصر عامة بصورة املعاينة هتدف
 .مع املستفيدين والعقود والقواعد الضوابط أبحكام املطور التزام مدى -١
 .لتنفيذل املقرر الزمين واجلدول املعتمدة ابملخططات املشروع يف التنفيذ أعمال التزام مدى -٢

 ):٥املادة (

رفع تلشركة املعاينة االطالع على مجيع العقود ذات الصلة ابملشروع، وكذلك مجيع التقارير واملراسالت اليت 
 املكتب االستشاري أو احملاسب القانوين أو أمني احلساب اخلاص ابملشروع. إىل اللجنة من

 ):٦املادة (

 صور شملوت تكون املعاينة وفقا لقرار التكليف هندسية أو حماسبية أو مستندية أو جمموعة من ذلك.
 :ما �يت حصر دون املعاينة

 ملتحققةا اإلجناز ونسب األعمال حالة من والتأكد ،وقت أي يف الواقع أرض على املشروع معاينة -١
 .املشروع يف

 .املعتمدة ابملخططات الواقع أرض على املشروع يف التنفيذ أعمال التزام من التأكد -٢
 .االستشاري املكتب قبل من املعتمد للحصر طبقا املنجزة الكميات مراجعة -٣
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 املكتب من الصادرة الدورية والكشوفات والتقارير املطور من املقدمة والكشوفات التقارير مراجعة -٤
 .القانوين واحملاسب احلساب وأمني االستشاري

 .الصرف ئقلواث إضافة االستشاري املكتب إىل املطور من املقدمة للمستخلصات املالية املراجعة -٥
 .املعتمد الزمين جالرب�م على استنادا له التخطيط مت ما مع املشروع من فعليا تنفيذه مت ما مقارنة -٦
 لغا�ت لثاث طرف أي مع والتعاقد اللجنة، تطلبها تدقيق أو معاينة أو كشف  أعمال أي تنفيذ -٧

 .اهلندسية كاملختربات  ذكر مما أي تنفيذ
 وذلك يمالتسل حلول عند أو االنشاءات استكمال عقب ابملشروع اصةاخل التطوير أعمال معاينة -٨

 يوعالب وعقود املخططات أحكام هي كما  للتسليم اجلاهزية ومن ،اإلنشاءات حالة من للتأكد
 .املنجزة

 ):٧املادة (

 تلتزم شركة املعاينة مبا �يت:
 أداء أعماهلا يف ضوء تكليف اللجنة. -١
 رفع تقاريرها إىل اللجنة، وللجنة تزويد أي طرف ذي مصلحة بنسخ من تقارير املعاينة. -٢
ها أثناء تنفيذ اطلعت علي حتمل أي تعد أو تقصري يف أعماهلا، أو يف إفشاء سرية املعلومات اليت -٣

 الرجوع على شركة املعاينة للتعويض عن أي -مبا يف ذلك اللجنة-مهامها، وللطرف املتضرر 
 نتيجة ذلك.

تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة، وال حيق هلا التعاقد مع أي طرف آخر لتنفيذ أي من  -٤
 مهامها إال بعد موافقة اللجنة.

 ):٨املادة (

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

 ):٩املادة (

 من اتريخ نشرها. القواعديعمل هبذه 
 

 


