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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

خبصوص مشروع قانون بشأن 

ضمانات التطوير العقاري )املعد يف 

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

ومشروع قانون يف جملس الشورى(، 

شأن التطوير العقاري، املرافق 

( لسنة 42للمرسوم امللكي رقم )

 م.2012
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 م2014 مايو 18التاريخ : 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة الرابع عشر تقريـرال

مشروع قانون بشأن ضماانت التطوير العقاري )املعد يف ضوء اقرتاح بقانون  خبصوص
 مقدم من جملس الشورى(، ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري، 

 م2012( لسنة 42املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 مقدمــة :

م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس 2014 مايو 8بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 4د3/ ص ل م ب / ف986جملس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون بشأن ضماانت التطوير والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

لس الشورى(، ومشروع قانون يف شأن العقاري )املعد يف ضوء اقرتاح بقانون مقدم من جم

، على أن تتم م2012( لسنة 42التطوير العقاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

يف موعد أقصاه ما داد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنوإبداء املالحظات وإع مادراسته

 من اترخيه ليتم عرضه على اجمللس.  اسبوعني
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية :لتنفيذ 

يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصلل التشلريعي  انوننيالق يتدارست اللجنة مشروع (1)
 م.2014مايو  14اجتماعها الثاين والعشرين بتاريخ يف  الثالث

موضلو  البثلث والدراسلة والل   مبشلروعي القلانوننياطلعت اللجنة على الواثئلق املتعلقلة  (2)
 اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.لشؤون التشريعية والقانونيةالرأي الدستوري والقانوين للجنة ا -أ
 )مرفق(. اجلهات املعنية املرافقة لقرار جملس النوابمرئيات  -ب
 ()مرفققرار جملس النواب ومرفقاته.  -ج

 ( مرفق. ) مابشأهن واإلفتاء القانوينهيئة التشريع ومذكرات احلكومة و  نيالقانون يمشروع -د

حضــر اجتمــاع اللجنــة ملــاحا املعــاي الســيد علــي بــن ملــا  الصــا  ر ــيس جملــس  -
 الشورى.

 من األمانة العامة ابجمللس: اللجنة اجتماعشارك يف  (3)

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  الدكتلور حمملد عبدهللا الدليمي  -
 

 .اللجنة أمني سر السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سر اللجنة  -
 
 
 
 

 اثنيـاا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 



122 
 

تلللرى جلنلللة الشلللؤون التشلللريعية والقانونيلللة سلللالمة مشلللرو  القلللانون ملللن النلللاحيتني الدسلللتورية  
 ( مرفقوالقانونية. ) 

 

 اللجنة: رأي :اثلثـاا

 

 املشروع بقانون األوليتأّلف ، حيث املذكورين مشروعي القانوننيانقشت اللجنة 
من  -فضالا عن الديباجة  - )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

، تضمن الفصل األول أحكام متهيدية، والفصل مخس فصولمادة موزَّعة على  ونوعشر  أربعة
مان، أما الفصل الرابع الثاين اختص إبنشاء حساب الضمان، والثالث إبدارة حساب الض
 تضمن اجلزاءات والعقوًبت فيما تناول الفصل اخلامس أحكام ختامية.

 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املعد من قبل  املشروع بقانون الثاينويتكون 
( مادة ًبإلضافة إىل مادة تنفيذية، تضمنت املواد وضع تعريفات دقيقة 22من ) احلكومة(

ر العقاري واملطور الرئيسي واملطور الفرعي والبيع علي اخلريطة، وحظر ملفهوم كل من التطوي
البدء يف إنشاء مشرو  التطوير العقاري قبل احلصول على ترخيص بذلك من اجلهة املختصة،  
كما تضمنت املواد حظر بيع الوحدات على اخلريطة إال بعد قيدها يف سجل خاص ينشأ 

التداول يف البيع على اخلريطة من خالل وضع أحكام هلذا الغرض ًبلسجل العقاري، وتنظيم 
تتناول تنظيم تسجيل هذا البيع وقيود البيع على اخلريطة، ًبإلضافة إىل تنظيم العالقة بني 
املطور الرئيسي واملطور الفرعي فيما يتعلق حبقوق املشرتين، وإلزام املطور بتقدمي خطاب 

ملشرتين، وحبيث ال جيوز اسرتداده إال بعد ضمان مبا يساوي قيمة املشرو  محاية حلقوق ا
اكتمال اإلنشاءات وصدور شهادة إمتام البناء من اجلهة املختصة، كما رصدت املواد 

 عقوًبت جنائية تكفل حسن تطبيق أحكام القانون.
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( 98، وذلك إعماالا للمادة )للمشروعنيوقد أقّرت اللجنة دمج جملس النواب املوّقر 
)إذا تعددت مشروعات أو مقرتحات من الالئثة الداخلية جمللس الشورى وال  تنص على 

، القوانني يف املوضوع الواحد، اعترب أسبقها هو األملل، واعترب ما عداه مبثابة تعديل له(
  مبثابة تعديل له.يف تقرير واحد، واعتبار األول هو األصل والثاين مشروعي القانوننيومت ضم 

 

وآراء اجلهات املعنية املرفقة وبعد االطال  على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية، 
املستشار القانوين  ومالحظات ، وعلى قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته،بقرار جملس النواب

ب على جممل مواد اقتنعت اللجنة بوجاهة التعديالت ال  أجراها جملس النوا، لشؤون اللجان
 مشرو  القانون.

 

وترى اللجنة أمهية املوافقة على مشرو  القانون بصيغته ال  وافق عليها جملس النواب،  
يعلد مطلبلاا هاملاا ناسبة لتنظيم مزاوللة نشلال التطلوير العقلاري املتشريعية اللية اآلإجياد حيث أن 

مملكة البثرين، كما تكمن أمهيته يف  ريوضرورايا يف ظل املشاكل ال  يعاىن منها القطا  العقا
يف احلفاظ على مكتسبات الوطن وعلى حقوق األطراف املتعاملة يف السوق العقلاري كلاملال  
واملستثمرين، مما يسهم يف تعزيز االستثمار يف اململكة، كما سيعمل على سلد الفلراا التشلريعي 

تطلوير واالسلتثمار العقلاري، وللذلك يعتل  الذي تعاين منه البيئلة التشلريعية البثرينيلة يف جملال ال
مشرو  القانون خطوة مهمة ًبجتاه تنظيم نشال التطوير العقاري يف مملكة البثرين، ًبإلضلافة 
إىل أن وجود العديد من شركات التطوير العقاري يف سوق العقار اخلليجية والعامليلة تلتم عللى 

مناسلللبة لتنظللليم سلللوق التطلللوير العقلللاري يف السللللطات الرقابيلللة والتشلللريعية إجيلللاد آليلللة تشلللريعية 
 اململكة وليضمن حق األطراف ويعزز مكانة البثرين االستثمارية.
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مشرو  قانون بشأن ضماانت من حيث املبدأ، على  ملوافقةتوصي اللجنة ًب عليهو 
التطوير العقاري )املعد يف ضوء اقرتاح بقانون مقدم من جملس الشورى(، ومشرو  قانون يف 

 م2012( لسنة 42تطوير العقاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم )شأن ال

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األمللي واالحتياطي : -:  رابعـاا

( من الالئثة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنلة عللى  39إعماالا لنص املادة ) 
 اختيار كل من:

 أملليـاا.مقرراا  عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة األستاذ  .1
 مقرراا احتياطياا. يـد احلاجـاذ  فــؤاد أمحـسعادة األست .2

 

 توملية اللجنة:  -خامسـاا

، فلنن مشروعي القانوننييف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

مشــروع قــانون بشــأن ضــماانت التطــوير العقــاري مــن حيــث املبــدأ، علــ   املوافقــة -
قدم من جملس الشورى(، ومشروع قانون يف شـأن امل)املعد يف ضوء اقرتاح بقانون 

 .م2012( لسنة 42التطوير العقاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.  نيالقانون ياملوافقة عل  مواد مشروع -



125 
 

 

 عل  اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،، واألمر معروض

 

 مجعة حممد الكعيب               ؤاد أمحد احلاجيف    

 ان ا ر يس جلنة املرافق العامة والبيئة             ر يس جلنة املرافق العامة والبيئة       
 

 

 



126 
 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(مشروع قانون بشأن ضماانت التطوير العقاري 
 2012( لسنة 42ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 مسم  املشروع

 
 
 
 
 
 
 
رقم ) ( لسنة  مشروع قانون
 يف  ) ( 

 مسم  املشروع
 
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

عللى املسلمى  النواب  ًبملوافقة
مشللللرو  القللللانون كمللللا ورد يف 

 الثاين.
 

 مسم  املشروع
 

املوافقللة علللى املسللمى كمللا ورد 
 يف مشرو  القانون الثاين.

وعلــــــ  ذلــــــ  يكــــــون نــــــ  
 مسم  املشروع:

 
رقم ) ( لسنة  مشروع قانون
 يف  ) ( 

 شأن التطوير العقاري

 مسم  املشروع
 
 
 
 
 
 
 

 مشروع قانون يف 

 مسم  املشروع
 
 
 
 
 
 
 

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 التطوير العقاري شأن التطوير العقاري شأن التطوير العقاري

 
 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
 
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ملوافقللللللة علللللللى نللللللص النللللللواب ًب
الديباجللة كمللا ورد يف املشللرو  

، واملوافقة على بقانون )الثاين(
جللللللراء قللللللرار جملللللللس النللللللواب إب

 اآليت:
  واملراسيم إضافة القوانني

 اآلتية:

 الديباجة
 

املوافقلللللة عللللللى نلللللص الديباجلللللة  
كمللللا ورد يف املشللللرو  بقللللانون 

 )الثاين( مع إجراء اآليت:
 
 
 

  إضافة القوانني واملراسيم
 اآلتية:

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املرسوم بقانون رقم
 1971( لسنة 12)

إبملدار قانون املرافعات 
 املدنية والتجارية،

  املرسوم بقانون رقم
 1971( لسنة 14)

 بشأن التوثيق،
  املرسوم بقانون رقم

 1971( لسنة 15)
 إبملدار قانون العقوابت،

 ( 3املرسوم بقانون رقم )
بشأن  1972لسنة 

  بقانون رقم املرسوم
 1971( لسنة 12)

إبملدار قانون املرافعات 
 املدنية والتجارية،

  املرسوم بقانون رقم
 1971( لسنة 14)

 بشأن التوثيق،
  املرسوم بقانون رقم

 1971( لسنة 15)
 إبملدار قانون العقوابت،

 ( 3املرسوم بقانون رقم )
بشأن  1972لسنة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسوم القضا ية،
  املرسوم بقانون رقم

 1973( لسنة 14)
 بشأن تنظيم اإلعالانت،

  املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم
 1975( لســـــــــــــــــنة 89)

 بشأن الشركات التجارية،
  املرسوم بقانون رقم

 2002( لسنة 42)
إبملدار قانون السلطة 

 القضا ية،
  املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم

 الرسوم القضا ية،
  املرسوم بقانون رقم

 1973 ( لسنة14)
 بشأن تنظيم اإلعالانت،

  املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم
 1975( لســـــــــــــــــنة 89)

 بشأن الشركات التجارية،
  املرسوم بقانون رقم

 2002( لسنة 42)
إبملدار قانون السلطة 

 القضا ية،
  املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002( لســـــــــــــــــنة 46)
إبملدار قانون اإلجراءات 

 اجلنا ية،
  ( لســنة 64)القــانون رقــم

إبملـــــدار قـــــانون  2006
مصــرا البيــرين املركــ ي 

 واملؤسسات املالية،
 ( لسنة 13القانون رقم )

إبملدار قانون  2013
 التسجيل العقاري،

 
  تصللويب مسللميات املراسلليم

 2002( لســـــــــــــــــنة 46)
إبملدار قانون اإلجراءات 

 اجلنا ية،
 ( لســنة 64القــانون رقــم )

إبملـــــدار قـــــانون  2006
مصــرا البيــرين املركــ ي 

 واملؤسسات املالية،
 ( لسنة 13القانون رقم )

إبملدار قانون  2013
 التسجيل العقاري،

 
  تصللويب مسللميات املراسلليم
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلتية:
  املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم

 1977( لســـــــــــــــــنة 13)
إبملـــــــدار قـــــــانون تنظـــــــيم 

 املباين، وتعديالته،
  املرسوم بقانون رقم

 2001ة ( لسن19)
 إبملدار القانون املدين،

  املرسوم بقانون رقم
 2001( لسنة 35)

إبملدار قانون البلدايت، 
املعدل ابلقانون رقم 

 اآلتية:
  املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم

 1977( لســـــــــــــــــنة 13)
إبملـــــــدار قـــــــانون تنظـــــــيم 

 املباين، وتعديالته،
  املرسوم بقانون رقم

 2001( لسنة 19)
 ،إبملدار القانون املدين

  املرسوم بقانون رقم
 2001( لسنة 35)

إبملدار قانون البلدايت، 
املعدل ابلقانون رقم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البثرين.
 بعد االطال  على الدستور،

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل

 ،2006( لسنة 38)
 

 ،2006( لسنة 38)
 

 ن  الديباجة بعد التعديل:
 

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البثرين.
 بعد االطال  على الدستور،

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 1971( لســـــــــــــــــــــــــــنة 12)

إبملـــــدار قــــــانون املرافعــــــات 
 املدنية والتجارية،

 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البثرين.
 بعد االطال  على الدستور،

وعللللللللى قلللللللانون تنظللللللليم املبلللللللاين 
الصلللادر ًبملرسلللوم بقلللانون رقلللم 

 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البثرين.
 بعد االطال  على الدستور،

وعللللللللى قلللللللانون تنظللللللليم املبلللللللاين 
الصلللادر ًبملرسلللوم بقلللانون رقلللم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 1971( لســـــــــــــــــــــــــــنة 12)

املرافعــــــات  إبملـــــدار قــــــانون
 املدنية والتجارية،

وعل  املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1971( لسنة 14)

 التوثيق،
ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل

 1971( لســـــــــــــــــــــــــــنة 15)
 إبملدار قانون العقوابت،

وعل  املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1972( لسنة 3)

 الرسوم القضا ية،

وعل  املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1971( لسنة 14)

 التوثيق،
ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل

 1971( لســـــــــــــــــــــــــــنة 15)
 إبملدار قانون العقوابت،

وعل  املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1972( لسنة 3)

 الرسوم القضا ية،
وعل  املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1973( لسنة 14)
 تنظيم اإلعالانت،

، 1977( لسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة 13)
 وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
إبصدار  1979( لسنة 15)

قانون التسجيل العقاري، 
( لسنة 17املعدل ًبلقانون )

2006، 
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن التخطيط  1994لسنة 
 العمراين، املعدل ًبلقانون

 ،2005( لسنة 6)
( 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

، 1977( لسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة 13)
 وتعديالته، 

وعللللللللللللللى قلللللللللللللانون التسلللللللللللللجيل 
العقلللللللللاري الصلللللللللادر ًبملرسلللللللللوم 

( لسلللللللللللنة 15بقلللللللللللانون رقلللللللللللم )
، املعللدل ًبلقللانون رقللم 1979

 ،2006( لسنة 17)
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن التخطيط  1994لسنة 
لقانون رقم العمراين، املعدل ًب

 ،2005( لسنة 6)
( 3وعلى املرسوم بقانون رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
وعل  املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1973( لسنة 14)
 إلعالانت،تنظيم ا

وعل  املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1975( لسنة 89)

 الشركات التجارية،
وعل  املرسوم بقانون رقم 

 1977( لسنة 13)
إبملدار قانون تنظيم املباين، 

 وتعديالته،
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن التخطيط  1994لسنة 

عل  املرسوم بقانون رقم و 
بشأن  1975( لسنة 89)

 الشركات التجارية،
وعل  املرسوم بقانون رقم 

 1977( لسنة 13)
إبملدار قانون تنظيم املباين، 

 وتعديالته،
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن التخطيط  1994لسنة 
 رقمالعمراين، املعدل ًبلقانون 

 ،2005( لسنة 6)
( 3قم )وعلى املرسوم بقانون ر 

بشلللللأن تقسللللليم  1994لسلللللنة 
األراضللللللللللللي املعللللللللللللدة للتعملللللللللللل  
والتطوير، املعدل ًبلقلانون رقلم 

 ،2005( لسنة 6)
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1999( لسنة 40)
متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
للعقارات املبنية واألراضي يف 

 ولة البثرين،د
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن متلك غ   2001لسنة 

بشلللللأن تقسللللليم  1994لسلللللنة 
األراضللللللللللللي املعللللللللللللدة للتعملللللللللللل  
والتطوير، املعدل ًبلقلانون رقلم 

 ،2005( لسنة 6)
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1999( لسنة 40)
متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

راضي يف للعقارات املبنية واأل
 دولة البثرين،

( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن متلك غ   2001لسنة 



135 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 رقمالعمراين، املعدل ًبلقانون 

 ،2005( لسنة 6)
( 3وم بقانون رقم )وعلى املرس

بشلللللأن تقسللللليم  1994لسلللللنة 
األراضللللللللللللي املعللللللللللللدة للتعملللللللللللل  
والتطوير، املعدل ًبلقلانون رقلم 

 ،2005( لسنة 6)
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1999( لسنة 40)
متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
للعقارات املبنية واألراضي يف 

بشلللللأن تقسللللليم  1994لسلللللنة 
األراضللللللللللللي املعللللللللللللدة للتعملللللللللللل  
والتطوير، املعدل ًبلقلانون رقلم 

 ،2005( لسنة 6)
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1999( لسنة 40)
متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
للعقارات املبنية واألراضي يف 

 دولة البثرين،
( 2)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن متلك غ   2001لسنة 

البثلللللللرينيني للعقلللللللارات املبنيلللللللة 
 واألراضي،

وعلى القانون املدين الصادر 
( 19ًبملرسوم بقانون رقم )

 ،2001لسنة 
وعلى قانون البلدايت الصادر 

( 35ًبملرسللللللوم بقللللللانون رقللللللم )
، املعللللللللللللللللللللدل 2001لسللللللللللللللللللللنة 

( لسللللللللللللللللللللللنة 38ًبلقللللللللللللللللللللللانون )
2006، 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 

البثلللللللرينيني للعقلللللللارات املبنيلللللللة 
 واألراضي،

وعلى القانون املدين الصادر 
( 19ًبملرسوم بقانون رقم )

 ،2001لسنة 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرانه:



136 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 دولة البثرين،
( 2بقانون رقم )وعلى املرسوم 

بشأن متلك غ   2001لسنة 
البثلللللللرينيني للعقلللللللارات املبنيلللللللة 

 واألراضي،
ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل

 2001( لســـــــــــــــــــــــــــنة 19)
 إبملدار القانون املدين،

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 2001( لســـــــــــــــــــــــــــنة 35)

إبملـــــدار قـــــانون البلـــــدايت، 
( 38املعــدل ابلقــانون رقــم )

البثلللللللرينيني للعقلللللللارات املبنيلللللللة 
 واألراضي،

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 2001( لســـــــــــــــــــــــــــنة 19)

 إبملدار القانون املدين،
ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل

 2001( لســـــــــــــــــــــــــــنة 35)
إبملـــــدار قـــــانون البلـــــدايت، 

( 38املعــدل ابلقــانون رقــم )
 ،2006لسنة 

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 2002لســـــــــــــــــــــــــــنة ( 42)

 وقد صدقنا عليه وأصدرانه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 ،2006لسنة 

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 2002( لســـــــــــــــــــــــــــنة 42)

إبملــــــــدار قــــــــانون الســــــــلطة 
 القضا ية،

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 2002( لســـــــــــــــــــــــــــنة 46)

إبملــــدار قــــانون اإلجــــراءات 
 اجلنا ية،

( 64وعلــــ  القــــانون رقــــم )
إبملـــــــــــدار  2006لســـــــــــنة 

قـــــــانون مصـــــــرا البيـــــــرين 

إبملــــــــدار قــــــــانون الســــــــلطة 
 القضا ية،

ـــ  املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعل
 2002( لســـــــــــــــــــــــــــنة 46)

إبملــــدار قــــانون اإلجــــراءات 
 اجلنا ية،

( 64وعلــــ  القــــانون رقــــم )
إبملـــــــــــدار  2006لســـــــــــنة 

قـــــــانون مصـــــــرا البيـــــــرين 
 املرك ي واملؤسسات املالية،

( 13وعل  القانون رقم )
إبملدار  2013لسنة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 املرك ي واملؤسسات املالية،

( 13وعل  القانون رقم )
إبملدار  2013لسنة 

 جيل العقاري،قانون التس
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرانه:
 

 
 

 ي،قانون التسجيل العقار 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرانه:
 

 (1) املادة
 

 (1املادة )
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

 (1املادة )
املوافقلللة عللللى ندلللص امللللادة كملللا 

 (1املادة )
 

 (1املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نللللللصملوافقللللللة علللللللى ًبالنللللللواب 
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

واملوافقة على (، الثاينبقانون )
جللللللراء إب قللللللرار جملللللللس النللللللواب

 التعديالت اآلتية:
تغيلللللللللللللل  موقللللللللللللللع تعريلللللللللللللللف   -
( ليسللللللللللللبق تعريللللللللللللف الللللللللللللوزارة)
 (.الوزير)
قللللللللرار مللللللللن تغيلللللللل  عبللللللللارة ) -

( الواردة يف هناية تعريلف الوزير
( إىل كلمللللللة اجلهللللللة املختصللللللة)
 (.مرسوم)

ورد يف املشللللللللللللللللللرو  بقللللللللللللللللللانون 
(، مللللللللللللللللع إجللللللللللللللللراء الثــــــــــــــــاين)

 التعديالت اآلتية:
 
 
تغيلللللللللللللل  موقللللللللللللللع تعريلللللللللللللللف   -
( ليسللللللللللللبق تعريللللللللللللف الللللللللللللوزارة)
 (.الوزير)
قللللللللرار مللللللللن تغيلللللللل  عبللللللللارة ) -

( الواردة يف هناية تعريلف الوزير
( إىل كلمللللللة اجلهللللللة املختصللللللة)
 (.مرسوم)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعلللللللادة صلللللللياغة التعريفلللللللات
 :اآلتية

 
 .الوزارة 
 .الوزير 
 مشرو  التطوير العقاري. 
 املطور الرئيسي. 
  الفرعياملطور. 
 البيع على اخلريطة. 
 الوحدة العقارية. 
 السجل. 
 حساب الضمان. 

  إعلللللللادة صلللللللياغة التعريفلللللللات
اآلتيللللة، علللللى النثللللو الللللوارد 
 يف نص املادة بعد التعديل:

 .الوزارة 
 .الوزير 
 مشرو  التطوير العقاري. 
 املطور الرئيسي. 
 املطور الفرعي. 
 البيع على اخلريطة. 
 الوحدة العقارية. 
 السجل. 
 حساب الضمان. 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمني حساب الضمان. 
 :إضافة التعريفات اآلتية 
  اللجنــــة: جلنــــة منازعــــات

 التطوير العقاري.
  اخلريطــــة: رســــم هندســــي

ـــــة امل مـــــع  للوحـــــدات العقاري
إنشـــــــاحها يوضـــــــ  موقعهـــــــا 
وحـــــــــــــــدودها ومســـــــــــــــاحتها 
واملواملفات الالزمـة لتعيينهـا 
بشـــــــــــــــــكل مفصـــــــــــــــــل انا  

 للجهالة.
  شــــهادة اإل ــــاز: شــــهادة

 أمني حساب الضمان. 
 :إضافة التعريفات اآلتية 
  منازعــــات اللجنــــة: جلنــــة

 التطوير العقاري.
  اخلريطــــة: رســــم هندســــي

ـــــة امل مـــــع  للوحـــــدات العقاري
إنشـــــــاحها يوضـــــــ  موقعهـــــــا 
وحـــــــــــــــدودها ومســـــــــــــــاحتها 
واملواملفات الالزمـة لتعيينهـا 
بشـــــــــــــــــكل مفصـــــــــــــــــل انا  

 للجهالة.
  شــــهادة اإل ــــاز: شــــهادة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصـــــــدرها اجلهـــــــة امل تصـــــــة 
ابالتفــام مــع أمــني احلســاب 
تفيــــــد ابنتهــــــاء املطــــــور مــــــن 
مشــــــروع التطــــــوير العقــــــاري 

ت املبيعـــــة وتســـــليم الوحـــــدا
للمشـــــــــــــــــــــرتين مطابقـــــــــــــــــــــة 

 للمواملفات.
  املودعــــــــــون: أملــــــــــياب

احلصـــــــــ  النقديـــــــــة مثـــــــــل 
املطـــــور، املمـــــول، املشـــــرتي 
واملصرا أو املؤسسة املاليـة 

 الدا نة للمشروع. 

تصـــــــدرها اجلهـــــــة امل تصـــــــة 
ابالتفــام مــع أمــني احلســاب 
تفيــــــد ابنتهــــــاء املطــــــور مــــــن 
مشــــــروع التطــــــوير العقــــــاري 
وتســـــليم الوحـــــدات املبيعـــــة 
للمشـــــــــــــــــــــرتين مطابقـــــــــــــــــــــة 

 للمواملفات.
  املودعــــــــــون: أملــــــــــياب

احلصـــــــــ  النقديـــــــــة مثـــــــــل 
املطـــــور، املمـــــول، املشـــــرتي 
واملصرا أو املؤسسة املاليـة 

 مشروع. الدا نة لل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا 
القانون، يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعاين املبينة 
قرين كل منها، ما مل يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

الشــــــــــــــ   االعتبــــــــــــــاري: 
جمموعــــــــة مــــــــن األشــــــــ اص 
ــــــق  واألمــــــوال تســــــع  لتيقي
غـــــرض معـــــني ويعـــــرتا  ـــــا 
القانون ابلش صـية القانونيـة 

   ة أو خاملة.أايا كانت عام

  :الشـــــــــ   االعتبـــــــــاري
جمموعــــــــة مــــــــن األشــــــــ اص 
ــــــق  واألمــــــوال تســــــع  لتيقي
غـــــرض معـــــني ويعـــــرتا  ـــــا 
القانون ابلش صـية القانونيـة 

 أايا كانت عامة أو خاملة.
 ن  املادة بعد التعديل:

يف تطبيق أحكام هذا 
القانون، يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعاين املبينة 

ض قرين كل منها، ما مل يقت
 سياق النص خالف ذلك:

 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا 
القانون، يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعاين املبينة 
قرين كل منها، ما مل يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا 
القانون، يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعاين املبينة 

 يقضقرين كل منها، ما مل 
 سياق النص خالف ذلك:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الـــــــ  الـــــــوزارة الـــــــوزارة:  -1

 يصدر بتسميتها مرسوم.
ـــــــذي الـــــــوزير الـــــــوزير:  -2 ال

 مرسوم. يصدر بتسميته
اجلهة املختصة: اجلهة الل   -3

 .مرسوميصدر بتثديدها 
 
ــــة منازعــــات  -4 ــــة: جلن اللجن

 التطوير العقاري.
مشروع التطوير العقاري:  -5

أعمـــــال أو مشـــــاريع تطـــــوير 
العقــارات املـــرخ  قــا وفقـــاا 

الـــــــ  الـــــــوزارة الـــــــوزارة:  -1
 يصدر بتسميتها مرسوم.

ـــــــذي الـــــــوزير الـــــــوزير:  -2 ال
 يصدر بتسميته مرسوم.

اجلهة املختصة: اجلهة الل   -3
 .مرسوميصدر بتثديدها 

ــــة منازعــــات  -4 ــــة: جلن اللجن
 التطوير العقاري.

مشروع التطوير العقاري:  -5
أعمـــــال أو مشـــــاريع تطـــــوير 
العقــارات املـــرخ  قــا وفقـــاا 
ألحكــــــام هــــــذا القــــــانون أايا  

الوزير املختص  الوزير: .1
 بشئون البلدايت.

اللللوزارة املختصلللة  الـــوزارة: .2
 بشئون البلدايت.

اجلهللللة  اجلهــــة امل تصــــة: .3
الللللللل  يصلللللللدر بتثديلللللللدها 

 قرار من الوزير.
جلللزء مفلللرز ملللن  الوحـــدة: .4

العقلللللللار وللللللللو كلللللللان عللللللللى 
 اخلريطة.

بيع  البيع عل  اخلريطة: .5
وحدة قبل إنشائها أو 

الللللللللللوزير املعللللللللللين  الـــــــــوزير: -
 بشئون العدل.

رئلللللليس اجلهللللللاز  الــــــر يس: -
 املعين ًبلتسجيل العقاري.

اجلهللللاز  اجلهـــة امل تصـــة: -
 املعين ًبلتسجيل العقاري.

السجل املعد  السجل: -
ًبجلهة املختصة لقيد 

 املطورين.
 حســـــــــــــاب الضـــــــــــــمان: -

احلسلللاب املصلللريف اخلللللاص 
ًبملشلللللرو  العقلللللاري اللللللذي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ألحكــــــام هــــــذا القــــــانون أايا  
كانت طبيعتها )بنية أساسـية 
أو تشــــــــــــــــييد املبــــــــــــــــاين( أو 
أغراضـــها )ياريـــة، ملـــناعية، 
ســـكنية خاملـــة أو عامـــة( أو 
طـــرم لويلهـــا )كـــالبيع علـــ  
اخلريطـــة أو التـــأجه املنتهـــي 
ابلتمليـــــ  أو املســـــاطية أو 

ل وإعـــــــادة البنـــــــاء والتشـــــــ ي
ـــــــا م قـــــــا )  ـــــــة( أو الق امللكي
 ش   طبيعي أو اعتباري(. 

املطــــــــــــــــور الر يســــــــــــــــي:  -6

كانت طبيعتها )بنية أساسـية 
أو تشــــــــــــــــييد املبــــــــــــــــاين( أو 
أغراضـــها )ياريـــة، ملـــناعية، 
ســـكنية خاملـــة أو عامـــة( أو 
طـــرم لويلهـــا )كـــالبيع علـــ  
اخلريطـــة أو التـــأجه املنتهـــي 
ابلتمليـــــ  أو املســـــاطية أو 

ل وإعـــــــادة البنـــــــاء والتشـــــــ ي
ـــــــا م قـــــــا )  ـــــــة( أو الق امللكي
 ش   طبيعي أو اعتباري(. 

املطــــــــــــــــور الر يســــــــــــــــي:  -6
الشــــــــــــــ   الطبيعــــــــــــــي أو 

 اكتمال إنشائها.
: إقامة التطوير العقاري .6

املباين بغرض بيعها على 
 اخلريطة.

مللللللن  املطــــــور الر يســــــي: .7
يلللرخص لللله مبزاوللللة نشلللال 
التعاملللللللللللللل يف العقلللللللللللللارات 
بغللللللرض تطويرهللللللا وبيعهللللللا 

 على اخلريطة.
من  ملطور الفرعي:ا .8

يرخص له مبزاولة نشال 
التعامل يف العقارات 

تلللود  فيللله املبلللال  املدفوعلللة 
ملللللللن املشلللللللرتين لوحللللللللدات 
علللللللللللى اخلارطللللللللللة أو مللللللللللن 

 مولني للمشرو .امل
الشلللللللللللللللللخص  املطـــــــــــــــــور: -

الطبيعلللللللللللي أو االعتبلللللللللللاري 
امللللرخص لللله مبزاوللللة نشلللال 
التعامللللللللللللللل يف العقللللللللللللللارات 
بغلللللرض تطويرهلللللا ويشلللللمل 
املطللللللللللللللللللللور الرئيسللللللللللللللللللللي أو 

 الفرعي.
أحد  أمني احلساب: -
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الشــــــــــــــ   الطبيعــــــــــــــي أو 
االعتباري املرخ  له مب اولة 
أعمـــــــال التطـــــــوير العقـــــــاري 
امل تلفـــة مثـــل البنـــاء والبيـــع 

 عل  اخلريطة.
الش   املطور الفرعي:  -7

الطبيعـــــــــــــي أو االعتبـــــــــــــاري 
املـــرخ  لـــه مب اولـــة أعمـــال 

لعقاري الـذي يعهـد التطوير ا
إليه املطـور الر يسـي مبوجـا 
اتفــام بينهمــا تطــوير كـــل  أو 
جــ ء مــن العقــار الــذي يتــو  

االعتباري املرخ  له مب اولة 
أعمـــــــال التطـــــــوير العقـــــــاري 
امل تلفـــة مثـــل البنـــاء والبيـــع 

 عل  اخلريطة.
الش   املطور الفرعي:  -7

الطبيعـــــــــــــي أو االعتبـــــــــــــاري 
مب اولـــة أعمـــال املـــرخ  لـــه 

التطوير العقاري الـذي يعهـد 
إليه املطـور الر يسـي مبوجـا 
اتفــام بينهمــا تطــوير كـــل  أو 
جــ ء مــن العقــار الــذي يتــو  

 تطويره.  

بغرض تطويرها والذي 
مينثه املطور الرئيسي 
تطوير جزء من مشرو  
عقاري مبوجب اتفاق 

 بينهما.
مشللللللللللللللللرو   املشــــــــــــــــروع: .9

 التطوير العقاري.
ســجل قيــد البيــع علــ  . 10

السللللجل املنصللللوص  اخلريطــــة:
( مللن هللذا 12عليلله يف املللادة )

 القانون.

املصارف املرخص هلا من 
قبل مصرف البثرين 
املركزي، والذي يتوىل 

 إدارة حساب الضمان.
ــــــــــــــاري: -  التطــــــــــــــوير العق

البنللللللاايت  تشلللللليدع مشللللللاري
املتعلللللللللللللللللددة الطوابلللللللللللللللللق أو 
اجملمعلللللللللللللللات املخصصلللللللللللللللة 
لألغللللللللللللراض التجاريللللللللللللة أو 

 السكنية.
كل شيء مستقر   العقار: -

حبّيزه اثبت ال ميكن نقله 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 تطويره.  

اخلريطــــة: رســــم هندســــي  -8
ـــــة امل مـــــع  للوحـــــدات العقاري
إنشـــــــاحها يوضـــــــ  موقعهـــــــا 
وحـــــــــــــــدودها ومســـــــــــــــاحتها 
واملواملفات الالزمـة لتعيينهـا 
بشـــــــــــــــــكل مفصـــــــــــــــــل انا  

 للجهالة.
يــع بالبيــع علــ  اخلريطــة:  -9

الوحـــــدات العقاريـــــة املفـــــرزة 
قبـــــــل إنشـــــــا ها أو اكتمـــــــال 

 بنا ها.

اخلريطــــة: رســــم هندســــي  -8
ـــــة امل مـــــع  للوحـــــدات العقاري
إنشـــــــاحها يوضـــــــ  موقعهـــــــا 
وحـــــــــــــــدودها ومســـــــــــــــاحتها 
واملواملفات الالزمـة لتعيينهـا 
بشـــــــــــــــــكل مفصـــــــــــــــــل انا  

 ة.للجهال
بيــع البيــع علــ  اخلريطــة:  -9

الوحـــــدات العقاريـــــة املفـــــرزة 
قبـــــــل إنشـــــــا ها أو اكتمـــــــال 

 بنا ها.
ــــــــة:  -10 الوحــــــــدة العقاري

 دون تلف أو تغي  هيئته.
اجلزء املفرز من  الوحدة: -

العقار الذي يقوم املطور 
 ببيعه للغ .
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ــــــــة:  -10 الوحــــــــدة العقاري

عقـــار أو جـــ ء مفـــرز منـــه لـــه 
ـــو   حـــدود ومســـاحة معينـــة ول
كــان علـــ  اخلريطــة، يعرضـــه 
املطـــور للبيــــع، وقــــد يشــــمل 
 األرض والبناء القا م عليها.

ســجل قيــد الســجل:  -11
مشـــــاريع التطـــــوير العقـــــاري 
 واملطـــــورين العقـــــاريني لـــــدى

 اجلهة امل تصة. 
حســــــاب الضــــــمان:  -12

حســـــــــاب مصـــــــــريف ابســـــــــم 

عقـــار أو جـــ ء مفـــرز منـــه لـــه 
ـــو   حـــدود ومســـاحة معينـــة ول
كــان علـــ  اخلريطــة، يعرضـــه 
املطـــور للبيــــع، وقــــد يشــــمل 
 األرض والبناء القا م عليها.

ســجل قيــد الســجل:  -11
مشـــــاريع التطـــــوير العقـــــاري 
واملطـــــورين العقـــــاريني لـــــدى 

 اجلهة امل تصة. 
حســــــاب الضــــــمان:  -12

حســـــــــاب مصـــــــــريف ابســـــــــم 
مشــــــروع التطــــــوير العقــــــاري 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
مشــــــروع التطــــــوير العقــــــاري 
ــــن املطــــور  ــــالو م إليــــداع املب
واملـــــــودعني اصـــــــ  لبنـــــــاء 

 وتنفيذ مشروع التطوير. 
أمـــــــــــــــني حســـــــــــــــاب  -13

أحــــــد املصــــــارا الضــــــمان: 
املرخ   ا من قبل مصـرا 
البيـرين املركـ ي يتــو  إدارة 

 حساب الضمان. 
شـــــــــــهادة اإل ـــــــــــاز:  -14

رها اجلهـــــــــة شـــــــــهادة تصـــــــــد
امل تصــة ابالتفــام مــع أمــني 

ــــن املطــــور  ــــالو م إليــــداع املب
واملـــــــودعني اصـــــــ  لبنـــــــاء 

 وتنفيذ مشروع التطوير. 
أمـــــــــــــــني حســـــــــــــــاب  -13

أحــــــد املصــــــارا الضــــــمان: 
املرخ   ا من قبل مصـرا 
البيـرين املركـ ي يتــو  إدارة 

 حساب الضمان. 
هادة اإل ـــــــــــاز: شـــــــــــ -14

شـــــــــهادة تصـــــــــدرها اجلهـــــــــة 
امل تصــة ابالتفــام مــع أمــني 
احلساب تفيد ابنتهاء املطـور 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
احلساب تفيد ابنتهاء املطـور 
من مشروع التطـوير العقـاري 
وتســـــليم الوحـــــدات املبيعـــــة 
للمشـــــــــــــــــــــرتين مطابقـــــــــــــــــــــة 

 للمواملفات.
املودعــون: أملـــياب  -15

احلصـــــــــ  النقديـــــــــة مثـــــــــل 
املطـــــور، املمـــــول، املشـــــرتي 
واملصرا أو املؤسسة املاليـة 

 الدا نة للمشروع. 
 الشــــــــــــــ   االعتبــــــــــــــاري:
جمموعــــــــة مــــــــن األشــــــــ اص 

من مشروع التطـوير العقـاري 
وتســـــليم الوحـــــدات املبيعـــــة 
للمشـــــــــــــــــــــرتين مطابقـــــــــــــــــــــة 

 للمواملفات.
املودعــون: أملـــياب  -15

احلصـــــــــ  النقديـــــــــة مثـــــــــل 
املطـــــور، املمـــــول، املشـــــرتي 
واملصرا أو املؤسسة املاليـة 

 شروع. الدا نة للم
  االعتبــــاري: الشــــ   -16

جمموعــــــــة مــــــــن األشــــــــ اص 
ــــــق  واألمــــــوال تســــــع  لتيقي
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ــــــق  واألمــــــوال تســــــع  لتيقي
غـــــرض معـــــني ويعـــــرتا  ـــــا 
القانون ابلش صـية القانونيـة 

 أايا كانت عامة أو خاملة.

غـــــرض معـــــني ويعـــــرتا  ـــــا 
القانون ابلش صـية القانونيـة 

 أايا كانت عامة أو خاملة.

 (2املادة )
 
 
 
 
 
 

 بعد إعادة الرتقيم (2املادة )
قللللللرار جملللللللس املوافقللللللة علللللللى  -

ملوافقلللللة عللللللى ندصلللللي ًب النللللواب
شلللرو  امللللادتني كملللا وردا يف امل

واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 
علللللللللللللللادة إب جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب

 .صياغتهما
 

بعد إعادة   (2املادة )
 الرتقيم

املوافقلللة علللللى ندصللللي املللللادتني 
كملللللللللللللللللللا وردا يف املشلللللللللللللللللللرو  
بقلللللللللللللللللانون، ملللللللللللللللللع إعلللللللللللللللللادة 
صياغتهما على النثلو اللوارد 

 أدانه.
 

 (2املادة )
 
 
 
 
 
 

 (2املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 

تســــــــري أحكــــــــام هــــــــذا  .أ
القــانون علــ  كــل مــن يقــوم 
بنشــــــار تطــــــوير العقــــــارات 
ــــــة  ــــــع الوحــــــدات العقاري وبي
عل  اخلريطة كأحـد مشـاريع 
التطوير العقـاري يف اململكـة 
ويتســـــــــــلم دفعـــــــــــات مـــــــــــن 
املشــرتين أو املمــولني مقابــل 

 ذل .
يل   كل ن  يتعارض  .ب

 املادة بعد التعديل:ن  
تســــــــري أحكــــــــام هــــــــذا  .أ

القـــانون علـــ  كـــل مـــن يقـــوم 
بنشار تطوير العقارات وبيع 
الوحـــــــدات العقاريـــــــة علـــــــ  
اخلريطــــــــة كأحــــــــد مشــــــــاريع 
التطــوير العقــاري يف اململكــة 
ويتسلم دفعات من املشرتين 

 أو املمولني مقابل ذل .
يل   كل ن  يتعارض  .ب

 مع أحكامه.
 

 
ال جيوز للمطور البدء يف 
املشرو  إال بعد احلصول على 
ترخيص بذلك من اجلهة 
املختصة، ويقدم طلب 
احلصول على هذا الرتخيص 

 به املستندات اآلتية: مرفقاا 
وثيقلللللللللللللة ملكيلللللللللللللة األرض  .1

خاليللللللة مللللللن أيللللللة حقللللللوق 
 عينية.

تلللللللللرخيص البنلللللللللاء، وفقلللللللللا  .2
ألحكلللللللام قلللللللانون تنظللللللليم 

 
تسري أحكام هذا القانون 
على املطور الذي يقوم ببيع 
الوحدات على اخلارطة يف 
مشاريع التطوير العقاري يف 
اململكة ويتسلم دفعات من 
املشرتين أو املمولني مقابل 

 ذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 مع أحكامه.

 
 املباين.

تعهد من املطلور الرئيسلي  .3
نفيللللللذ املشللللللرو  خللللللالل بت

املللدة ادللددة ًبلرتخلليص، 
وتعهد من املطور الفرعلي 

ًبلتنفيلللللللللذ  -إن ُوجلللللللللد –
 خالل املدة ادددة.

نسللخة مللن االتفللاق امللل م  .4
بللللللللللني املطللللللللللور الرئيسللللللللللي 

إن  –واملطللللللللللور الفرعللللللللللي 
 ُوجد.

أمنلللللوذ  عقلللللد البيلللللع بلللللني  .5
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
املطور واملشرتي، الصلادر 
بتثديلللد بياانتللله قلللرار ملللن 

( 9ادة )اللللوزير طبقلللا للمللل
 من هذا القانون.

خطلللللللاب مللللللللن املهنللللللللد   .6
االستشللللللللللللاري بتثديللللللللللللد 
القيملللللللللللللللللللللللة التقديريلللللللللللللللللللللللة 

 للمشرو .
خطلللللللللللللللللللللاب الضلللللللللللللللللللللمان  .7

املنصللوص عليلله يف الفقللرة 
 (.7)أ( من املادة )

املسللللتندات اللللل   للللددها  .8
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الالئثلللة التنفيذيلللة شلللاملة 
املسللللللتندات اللللللل  تكفللللللل 
التثقق من نزاهلة وكفلاءة 
وملللللالءة املطلللللور وجديتللللله 

املشلللللرو  عللللللى يف تنفيلللللذ 
النثلللللللو اللللللللذي يتناسلللللللب 

 والشكل القانوين له.
 
 

 
 (3مادة )
 

( بعد إعادة 3مادة )
 م:يالرتق

 مي(بعد إعادة الرتق3مادة )
 

 (3املادة)
يكللللللللون أمنللللللللوذ  عقللللللللد البيللللللللع 

 (3املادة)
القللللللانون تنشللللللأ مبوجللللللب هللللللذا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينشــــــأ ابجلهــــــة امل تصــــــة  .أ
ســـجل يســـم  )ســـجل قيـــد 
مشـــــاريع التطـــــوير العقـــــاري 
واملطـــــــــــورين( ي قي ـــــــــــد فيـــــــــــه 

قرار جملس املوافقة على  -
ملوافقة على ندص ًب النواب

املادة كما ورد يف املشرو  
واملوافقة بقانون )األول(، 

على قرار جملس النواب 
 .عادة صوا املادةإب

 

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون 
)األول(، مع إعادة صوا 

 أدانه.املادة على النثو الوارد 
 
 

 ن  املادة بعد التعديل:
ينشـــــأ ابجلهـــــة امل تصـــــة  .أ

ســـجل يســـم  )ســـجل قيـــد 
مشـــــاريع التطـــــوير العقـــــاري 
واملطـــــــــــورين( ي قي ـــــــــــد فيـــــــــــه 
املطـــو رون ومشـــاريع التطـــوير 

املقلللللللللللدم ضلللللللللللمن مسلللللللللللتندات 
احلصلللول عللللى تلللرخيص البلللدء 
يف املشلرو  أسللا  التعاقلد مللع 
املشلللللللللللللرتين، وتتلللللللللللللوىل اجلهلللللللللللللة 
املختصللة التثقللق مللن مطابقللة 
 عقود املشرتين هلذا األمنوذ .

 

إدارة تسللللللللللللمى)إدارة التنظلللللللللللليم 
العقللللللللاري( وتلثللللللللق ًبجلهلللللللللاز 

 املعين ًبلتسجيل العقاري.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
املطـــو رون ومشـــاريع التطـــوير 
العقـــــاري، واحلقـــــوم العينيـــــة 
األملـــــــلية والتبعيـــــــة املرتتبـــــــة 
عليها وما قد يطرأ عليها من 
ت يـــــه أو علـــــ  ملكيتهـــــا أو 
علــ  املطــورين القــا مني قــا، 

ـــــــني الال يـــــــة الت ـــــــة وتب نفيذي
شـــرور وإجـــراءات القيـــد يف 

 هذا السجل. 
ال جيـــوز م اولـــة نشــــار  .ب

التطوير العقـاري يف اململكـة 
إال إذا كــان املطــور مرخصــاا 

العقـــــاري، واحلقـــــوم العينيـــــة 
األملـــــــلية والتبعيـــــــة املرتتبـــــــة 
عليها وما قد يطرأ عليها من 
ت يـــــه أو علـــــ  ملكيتهـــــا أو 
علــ  املطــورين القــا مني قــا، 
ـــــــة  ـــــــني الال يـــــــة التنفيذي وتب
شـــرور وإجـــراءات القيـــد يف 

 هذا السجل. 
ال جيــــوز م اولــــة نشـــــار  .ب

التطــوير العقــاري يف اململكــة 
إال إذا كـــان املطـــور مرخصـــاا 
لــــــه مــــــن اجلهــــــة امل تصــــــة، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
لـــــه مـــــن اجلهـــــة امل تصـــــة، 
ومقيــــداا يف ذلــــ  الســــجل، 
وحتـــــدد الال يـــــة التنفيذيـــــة 
القواعـــــــــد املنظمـــــــــة  ـــــــــذا 

 الرتخي .
 

ومقيـــــداا يف ذلـــــ  الســـــجل، 
ــــــة وحتــــــ دد الال يــــــة التنفيذي

القواعــــــــــد املنظمــــــــــة  ــــــــــذا 
 الرتخي .

 

 (4) مادة
 
 
 
 
 

 الرتقيم إعادة بعد( 4) مادة
عللللللى قلللللرار جمللللللس املوافقلللللة  -

ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

واملوافقة على  (،الثاينبقانون )
عللللللادة قللللللرار جملللللللس النللللللواب إب

 ( بعد إعادة الرتقيم4مادة )
املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون 

(، مع إعادة صياغتها الثاين)
 على النثو الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

 (4املادة)
 
 
 

 

 (4املادة)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ال جيــوز للمطــور البــدء يف  -أ

تنفيـــــذ مشـــــروع التطـــــوير إال 
بعــــد االنتهــــاء مــــن امل طــــ  
الر يسي للمشروع واحلصول 
علــــ  تــــرخي  التطــــوير مــــن 
اجلهـــــة امل تصـــــة، ويشـــــرتر 
لليصـــــــــــول علـــــــــــ  هـــــــــــذا 

 ما يلي: الرتخي 
وثيقــــة ملكيــــة العقــــار أو  .1

ما يقوم مقامها ابسم مشروع 
التطوير امل مع إنشاحه خاليـة 

 من أية حقوم عينية.

ال جيــــوز للمطــــور البــــدء   -أ .صياغتها
يف تنفيذ مشـروع التطـوير إال 
بعــــد االنتهــــاء مــــن امل طــــ  
الر يسي للمشروع واحلصول 
علــــ  تــــرخي  التطــــوير مــــن 
اجلهـــــة امل تصـــــة، ويشـــــرتر 
لليصـــــــــــول علـــــــــــ  هـــــــــــذا 

 الرتخي  ما يلي:
وثيقـــة ملكيـــة العقـــار أو   .1

ما يقوم مقامها ابسم مشروع 
امل مع إنشاحه خاليـة التطوير 

 من أية حقوم عينية.

تبللللللت اجلهللللللة املختصللللللة يف  -أ
طلب الرتخيص املشار إليله يف 

( خلللالل سلللتني يوملللا 2امللللادة )
تقللدمي الطلللب وفقللا مللن اتريللخ 

لإلجلللللللللللراءات الللللللللللل   لللللللللللددها 
الالئثللللللللللللللة التنفيذيللللللللللللللة هلللللللللللللللذا 
القانون، وإذا رأت تلك اجلهلة 
اسلللللللتيفاء بعلللللللض البيلللللللاانت أو 
املسلللللللللللللللللللللتندات أو إدخلللللللللللللللللللللال 
تعللللللللللللديالت،  طللللللللللللر مقللللللللللللدم 
الطلللب بللذلك خللالل ملللدة ال 
تزيللللد علللللى عشللللرين يومللللا مللللن 

 تص إدارة التنظيم العقاري 
 مبا يلي:

تلللرخيص األنشلللطة املتعلقلللة  .1
مبزاولة نشال التطوير العقلاري 

 اململكة.يف 
إدارة وتنظيم حساًبت  .2

 ضمان التطوير العقاري.
اقلللرتاح التشلللريعات الالزملللة  .3

 للتطوير العقاري.
الرقابللللللة علللللللى اإلعلللللللالانت  .4

 العقارية.
إصدار التقارير اإلحصلائية  .5
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
تـــرخي  تنفيـــذ امل طـــ   .2

الر يسي للمشـروع وتـرخي  
ـــاء وفقـــاا ألحكـــام قـــانون  البن

 تنظيم املباين.
تعهـــــد كـــــل مـــــن املطـــــور  .3

الر يســي والفرعــي ابلبــدء يف 
تنفيذ مشروع التطوير خـالل 
املـــــدة ايفـــــددة يف الرتخـــــي  

 حال وجودمها معاا.
كتــــــــاب مــــــــن مهنــــــــد   .4

استشـــــاري بتيديـــــد القيمـــــة 
التقديريـــــة ملشـــــروع التطـــــوير 

تـــرخي  تنفيـــذ امل طـــ   .2
الر يسي للمشـروع وتـرخي  
ـــاء وفقـــاا ألحكـــام قـــانون  البن

 تنظيم املباين.
تعهـــــد كـــــل مـــــن املطـــــور  .3

الر يســي والفرعــي ابلبــدء يف 
تنفيذ مشروع التطوير خـالل 
املـــــدة ايفـــــددة يف الرتخـــــي  

 حال وجودمها معاا.
كتــــــــاب مــــــــن مهنــــــــد   .4

بتيديـــــد القيمـــــة استشـــــاري 
التقديريـــــة ملشـــــروع التطـــــوير 

 اتريخ تقدمي الطلب.
لللللللللللوزير، بنلللللللللاء عللللللللللى  -ب

طلللللللللب اجلهللللللللة املختصللللللللة، 
وبقللللرار مسللللبب، مللللد مللللدة 
السللللللتني يومللللللاا املللللللذكورة يف 
الفقلللللرة )أ( لفلللللرتة مماثللللللة يف 
حاللللللللة علللللللدم متكلللللللن تللللللللك 
اجلهلللللللللللللة ملللللللللللللن البلللللللللللللت يف 
الطلللللللللب، وخيطللللللللر طالللللللللب 
الرتخللللليص بلللللذلك، ويعتللللل  
فللللوات امللللللدد املشللللار إليهلللللا 
دون إصللللللللللللدار الرتخلللللللللللليص 

والبثلللللللللللللو  والدراسلللللللللللللات 
العقاريلللللة املتخصصلللللة علللللن 
السلللللللللللللللللللوق العقلللللللللللللللللللاري يف 

 اململكة.
إعداد ال امج التثقيفية  .6

 عن حقوق والتزامات
األطراف املتعاملة يف 

 القطا  العقاري.
الرقابلللة واإلشلللراف عللللى  .7

مجعيلللللللللللللللللللللات امللللللللللللللللللللللال  
والتدقيق على حساًبهتا 

 وسجالهتا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ـــــس تنظـــــيم  م عتمـــــد مـــــن جمل

 م اولة املهن ا ندسية.
تعهـــد مـــن املطـــور ببقـــاء  .5

ــة األمــاكن واملســاحات  ملكي
ايفـــــــــــــددة يف امل ططـــــــــــــات 
ا ندســـــــية املعتمـــــــدة علــــــــ  

 الشيوع.
ـــــ  املوافقـــــة املســـــ .6 بقة عل

دفــــان األرض املقــــام عليهـــــا 
مشــــــروع التطــــــوير العقــــــاري 

 حسا األحوال.
ـــع بـــني  .7 أمنـــوذج عقـــد البي

ـــــس تنظـــــيم  م عتمـــــد مـــــن جمل
 م اولة املهن ا ندسية.

تعهـــد مـــن املطـــور ببقـــاء  .5
ــة األمــاكن واملســاحات  ملكي
ايفـــــــــــــددة يف امل ططـــــــــــــات 
ا ندســـــــية املعتمـــــــدة علــــــــ  

 الشيوع.
ـــــ   .6 املوافقـــــة املســـــبقة عل

دفــــان األرض املقــــام عليهـــــا 
مشــــــروع التطــــــوير العقــــــاري 

 .حسا األحوال
ـــع بـــني  .7 أمنـــوذج عقـــد البي

 مبثابة قرار ًبلرفض.
 . ينشأ ًبجلهة املختصة 
سجل لقيد املشروعات 

رين القائمني هبا، واملطو 
وما قد يطرأ عليها من 
تغي  أو على ملكيتها أو 
على املطورين القائمني 
هبا، وذلك على النثو 
الذي  دده الالئثة 

 التنفيذية هلذا القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
املطـــــور واملشـــــرتي الصـــــادر 
ـــــرار مـــــن  بتيديـــــد بياانتـــــه ق

( 14الــــوزير طبقــــاا للمــــادة )
 من هذا القانون.

التصــــــــــــاميم ا ندســــــــــــية  .8
اإلنشـــــــــــــــــا ية واملعماريـــــــــــــــــة 

 املعتمدة.
كتاب مـن أمـني حسـاب  .9

روع الضــــــــمان ابســــــــم مشــــــــ
التطـــوير يفيـــد إيـــداع املطـــور 

مــن القيمــة التقديريــة  20%
 للمشروع.

املطـــــور واملشـــــرتي الصـــــادر 
ـــــرار مـــــن  بتيديـــــد بياانتـــــه ق

( 14الــــوزير طبقــــاا للمــــادة )
 من هذا القانون.

التصــــــــــــاميم ا ندســــــــــــية  .8
اإلنشـــــــــــــــــا ية واملعماريـــــــــــــــــة 

 املعتمدة.
كتاب مـن أمـني حسـاب  .9

الضــــــــمان ابســــــــم مشــــــــروع 
التطـــوير يفيـــد إيـــداع املطـــور 

مــن القيمــة التقديريــة  20%
 للمشروع.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
املســــــتندات األخــــــرى  .10

الــــــــــ  حتــــــــــددها الال يــــــــــة 
ــــة املتعلقــــة ابلتيقــــق  التنفيذي
مــــن خــــربة املطــــور الر يســــي 
ـــــــه املاليـــــــة  والفرعـــــــي وكفاءت
والفنية وفقاا للشكل القانوين 

 الذي يت ذه.
يكــــــون مــــــن يصــــــدر  -ب

تـــــــــرخي  التطـــــــــوير اب ـــــــــه 
عــــــــــــن ســــــــــــالمة مســــــــــــئوالا 

املســــــــــــــــــتندات املقدمــــــــــــــــــة 
 لليصول عل  الرتخي .

املســــــتندات األخــــــرى  .10
الــــــــــ  حتــــــــــددها الال يــــــــــة 
ــــة املتعلقــــة ابلتيقــــق  التنفيذي
مــــن خــــربة املطــــور الر يســــي 
ـــــــه املاليـــــــة  والفرعـــــــي وكفاءت
والفنية وفقاا للشكل القانوين 

 الذي يت ذه.
يكــــــون مــــــن يصــــــدر  -ب

تـــــــــرخي  التطـــــــــوير اب ـــــــــه 
مســــــــــــئوالا عــــــــــــن ســــــــــــالمة 
املســــــــــــــــــتندات املقدمــــــــــــــــــة 

 لليصول عل  الرتخي .
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
حيظــر إبــرام عقــود عرفيــة ج. 

لبيع الوحدات علـ  اخلريطـة 
يف مشــروع التطــوير العقــاري 
قبل املوافقة عليها من اجلهـة 
امل تصــــة، ويقــــع ابطــــالا أي 
عقــد بيــع ي ــربم قبــل احلصــول 

 عل  ترخي  التطوير.

ود عرفيــة حيظــر إبــرام عقــج. 
لبيع الوحدات علـ  اخلريطـة 
يف مشــروع التطــوير العقــاري 
قبل املوافقة عليها من اجلهـة 
امل تصــــة، ويقــــع ابطــــالا أي 
عقــد بيــع ي ــربم قبــل احلصــول 

 عل  ترخي  التطوير.
 (5مادة )
 
 
 
 

 ( بعد إعادة الرتقيم5مادة )
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

 الرتقيم( بعد إعادة 5مادة )
املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.

 (5) املادة
 
 
 

 (5املادة)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 

تبـــت اجلهـــة امل تصـــة يف  -أ
طلا الرتخي  خـالل سـتني 
يومــاا مــن  ريــخ تقدذــه، واذا 
رأت تلــــــ  اجلهــــــة اســــــتيفاء 
ــــــــــــــــــــاانت أو  بعــــــــــــــــــــ  البي
املســـــــــــــتندات أو إدخـــــــــــــال 
تعديالت عليها، ختطر مقدم 
الطلـــــــــا بـــــــــذل  بكتـــــــــاب 
مسجل بعلم الوملول خـالل 
مـــدة ال ت يــــد علـــ  عشــــرين 

علللللللللللللللادة جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب
 .صياغتها

 َن  املادة بعد التعديل:
 
ـــت اجلهـــة امل تصـــة يف  -أ تب

طلا الرتخي  خـالل سـتني 
يومــاا مــن  ريــخ تقدذــه، واذا 
رأت تلــــــ  اجلهــــــة اســــــتيفاء 
ــــــــــــــــــــاانت أو  بعــــــــــــــــــــ  البي
املســـــــــــــتندات أو إدخـــــــــــــال 
تعديالت عليها، ختطر مقدم 
الطلـــــــــا بـــــــــذل  بكتـــــــــاب 
مسجل بعلم الوملول خـالل 
مـــدة ال ت يــــد علـــ  عشــــرين 

 
 
 

علللى املطللور خللالل ثالثللني  -أ
يومللللاا مللللن اسللللتالمه الرتخلللليص 
أن يؤشر ًبملشرو  يف صثيفة 
العقار ًبلسلجل العقلاري، وأن 
يقدم للجهة املختصة ملا يفيلد 
التأشللللللللللللل ، وعللللللللللللللى اجلهلللللللللللللاز 
املخللللتص ًبلتسللللجيل العقللللاري 
علللللدم تغيللللل  هلللللذا التأشللللل  إال 

 مبوافقة اجلهة املختصة.

 
 
 

تقللللوم اجلهللللة املختصللللة إبعللللداد 
سللجل خللاص يسللمى )سللجل 
املطلللورين العقلللاريني( تقيلللد فيللله 
أمسللللاء املطلللللورين امللللللرخص هللللللم 
مبزاولة نشلال التطلوير العقلاري 
يف اململكلللللة، وال جيلللللوز مزاوللللللة 
ذلك النشلال إال إذا كلان قيلد 
يف ذللللك السلللجل ورخلللص للللله 
مللللللللن اجلهللللللللة املختصللللللللة وفقللللللللاا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
يومــــــــاا مــــــــن  ريــــــــخ تقــــــــد  

 الطلا.
ســــبا، للــــوزير بقــــرار م -ب

بنـــــــاء علـــــــ  طلـــــــا اجلهـــــــة 
امل تصة، َمـد  املـدة املـذكورة 
يف الفقــــــــرة الســــــــابقة ملــــــــدة 
ــــة عــــدم  ــــني يومــــاا يف حال ثالث
لكــن تلــ  اجلهــة مــن البــت 
ـــــــا، وذلـــــــ  قبـــــــل  يف الطل
 انقضاء مدة الثالثني يوماا. 

ــــــدد  -ج ــــــرب انقضــــــاء امل يعت
املشـــــــار إليهـــــــا يف الفقـــــــرتني 

يومــــــــاا مــــــــن  ريــــــــخ تقــــــــد  
 الطلا.

ســــبا، للــــوزير بقــــرار م -ب
بنـــــــاء علـــــــ  طلـــــــا اجلهـــــــة 
امل تصة، َمـد  املـدة املـذكورة 
يف الفقــــــــرة الســــــــابقة ملــــــــدة 
ــــة عــــدم  ــــني يومــــاا يف حال ثالث
لكــن تلــ  اجلهــة مــن البــت 
ـــــــا، وذلـــــــ  قبـــــــل  يف الطل
 انقضاء مدة الثالثني يوماا. 

ــــــدد  -ج ــــــرب انقضــــــاء امل يعت
املشـــــــار إليهـــــــا يف الفقـــــــرتني 

ب. ال جيللللللللللللللللللوز التغيلللللللللللللللللل  يف 
ين للمطور سلواء  الشكل القانو 

كللللللللللان شخصللللللللللياا طبيعيللللللللللاا أو 
اعتبلللللللللللارايا، إال بعلللللللللللد انتهلللللللللللاء 
املشلللللللرو  امللللللللرخص بللللللله، ملللللللع 
جللللللواز التغيلللللل  مبوافقللللللة اجلهللللللة 
املختصللللللللللللللللللللللللة إذا تللللللللللللللللللللللللوافرت 
الضلللللللماانت إلرلللللللاز املشلللللللرو  

 وكفالة حقوق املشرتين.
 . مع علدم اإلخلالل حبقلوق 
املشلللللرتين، جيلللللوز التصلللللرف يف 
املشلللللللللرو  ملللللللللن قبلللللللللل املطلللللللللور 

للشرول والضوابط ال  تصدر 
 ا الشأن.هبذ
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 نصوص املواد
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 نصوص املواد
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 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ـــــــــت  يف  الســـــــــابقتني دون الب
 الطلـــــــــا الـــــــــذي اســـــــــتوى
الشـــرور املـــذكورة يف املـــادة 

( مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــانون 4)
ـــــــة  ـــــــة مبثاب ـــــــه التنفيذي وال يت
موافقـــــــة علـــــــ  الرتخــــــــي ، 
ــــا الرتخــــي  أو  وعلــــ  طال
من ذثلـه قـانوانا إشـعار اجلهـة 
امل تصـــة بع مـــه علـــ  البـــدء 
يف التنفيـــــــــذ وفقـــــــــاا جلميـــــــــع 
الشـــــرور املنصـــــوص عليهـــــا 
يف هــــــذا القــــــانون وال يتـــــــه 

ـــــــــت  يف  الســـــــــابقتني دون الب
 الطلـــــــــا الـــــــــذي اســـــــــتوى
الشـــرور املـــذكورة يف املـــادة 

( مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــانون 4)
ـــــــة  ـــــــة مبثاب ـــــــه التنفيذي وال يت
موافقـــــــة علـــــــ  الرتخــــــــي ، 
ــــا الرتخــــي  أو  وعلــــ  طال
من ذثلـه قـانوانا إشـعار اجلهـة 
امل تصـــة بع مـــه علـــ  البـــدء 
يف التنفيـــــــــذ وفقـــــــــاا جلميـــــــــع 
الشـــــرور املنصـــــوص عليهـــــا 
يف هــــــذا القــــــانون وال يتـــــــه 

ه، مبوافقللللللة اجلهللللللة املللللللرخص للللللل
املختصلللللة، بعلللللد التثقلللللق ملللللن 
توافر الشرول املنصوص عليها 

( ملللللللللللللن هلللللللللللللذا 2يف امللللللللللللللادة )
 القانون.
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مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 التنفيذية. 

امل تصــــــة حتــــــدد اجلهــــــة  -د
مـــدة ســـراين الرتخـــي  وفقـــاا 
لطبيعـــة مشـــروع التطـــوير مبـــا 

 ال جياوز ثالث سنوات.

 التنفيذية. 
مل تصــــــة حتــــــدد اجلهــــــة ا -د

مـــدة ســـراين الرتخـــي  وفقـــاا 
لطبيعة مشروع التطوير مبا ال 

 جياوز ثالث سنوات.
 (6) مادة

 
 
 
 
 

 الرتقيم إعادة بعد( 6) مادة
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ص نللللللملوافقللللللة علللللللى النللللللواب ًب
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

واملوافقلللللللللللة (، األولبقلللللللللللانون )
علللللللللى قللللللللرار جملللللللللس النللللللللواب 

 .صياغتهاعادة إب

 ( بعد إعادة الرتقيم6مادة )
املوافقلللة عللللى ندلللص امللللادة كملللا 
ورد يف املشللللللللللللللللللرو  بقللللللللللللللللللانون 

صلللللللوا (، ملللللللع إعلللللللادة األول)
 على النثو الوارد أدانه. املادة
 

 َن  املادة بعد التعديل:

 (6مادة )
 
 
 
 
 

 (6مادة )
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مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 

ينشــــــــأ حســــــــاب ضــــــــمان  .أ
مســــتقل ابســــم كــــل مشــــروع 
من مشاريع التطوير العقـاري 
ابتفــام كتـــاا بــني املطـــور أو 
القـــــــــا م ابملشـــــــــروع وأمـــــــــني 
احلســـــــاب لتنظـــــــيم األمـــــــور 
املاليــــة واإلداريــــة والقانونيـــــة 
للمشــــــروع وإيــــــداع املبــــــالو 

املطـــــــــــــور املقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن 
واملــــودعني، وحيــــدد االتفــــام 

ينشــــــأ حســــــاب ضــــــمان  .أ
مســــتقل ابســــم كــــل مشــــروع 
من مشاريع التطوير العقـاري 
ابتفــام كتـــاا بــني املطـــور أو 
القـــــــــا م ابملشـــــــــروع وأمـــــــــني 
احلســـــــاب لتنظـــــــيم األمـــــــور 
املاليــــة واإلداريــــة والقانونيـــــة 
للمشــــــروع وإيــــــداع املبــــــالو 
املقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن املطـــــــــــــور 
واملــــودعني، وحيــــدد االتفــــام 
ضـــــــــــواب  إدارة احلســـــــــــاب 

امـــــــــــــــــــات وحقـــــــــــــــــــوم والت  

 
 

يقيلللللللللللد املطلللللللللللور املشلللللللللللرو   -أ
والوحلللللللللللللدات الصلللللللللللللادر هبلللللللللللللا 
الرتخلللللللللللللللللللللليص يف السللللللللللللللللللللللجل 
املنصللللللللللوص عليلللللللللله يف املللللللللللادة 

( مللللن هللللذا القللللانون، وال 12)
جيوز لله بيلع أي ملن العقلارات 
أو عرضللللها للبيللللع أو اإلعللللالن 
عللللن بيعهللللا إال بعللللد متللللام هللللذا 

 القيد.
املشلللللللرو  ينفلللللللذ املطلللللللور  -ب

 
 

تظلر عللى املطلور اإلعلالن يف 
وسللائل اإلعللالم بكافللة صللورها 
سللللللواء ادليللللللة أو األجنبيللللللة أو 
املشللللللاركة يف املعللللللارض داخللللللل 
اململكلللللة أو خارجهلللللا لللللللرتويج 
لبيع وحدات أو عقارات على 
اخلارطللللللة مللللللا مل تصللللللل علللللللى 
تصللللللللرين كتللللللللا  مللللللللن اجلهلللللللللة 
احلكومية املعنية، وتصدر هذه 
يم اجلهللة القللرارات الالزمللة لتنظلل
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 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ضـــــــــــواب  إدارة احلســـــــــــاب 
وحقـــــــــــــــــــوم والت امـــــــــــــــــــات 
األطراا، وتودع نسـ ة منـه 
ـــــــــدى اجلهـــــــــة امل تصـــــــــة،  ل
ويصـــــدر مصـــــرا البيـــــرين 
املركــــــ ي القواعــــــد املنظمــــــة 
ــة نشــار أمــني حســاب  مل اول
الضـــــمان وشـــــرور وطريقــــــة 
تعيينــه وملــالحياته والت اماتــه 
ومسـئوليته وع لـه وإجـراءات 

ــــة  اإليــــداع والصــــرا والرقاب
 عل  احلساب.

األطراا، وتودع نسـ ة منـه 
ـــــــــدى اجلهـــــــــة امل تصـــــــــة،  ل
ويصـــــدر مصـــــرا البيـــــرين 
املركــــــ ي القواعــــــد املنظمــــــة 
ــة نشــار أمــني حســاب  مل اول
الضـــــمان وشـــــرور وطريقــــــة 
تعيينــه وملــالحياته والت اماتــه 
ومسـئوليته وع لـه وإجـراءات 
ــــة  اإليــــداع والصــــرا والرقاب

 عل  احلساب.
جيا علـ  أمـني احلسـاب  .ب

مل تصــــــــــة ت ويــــــــــد اجلهــــــــــة ا

وفقلللللاا للمسلللللتندات الللللل  ملللللنن 
الرتخلللليص علللللى أساسللللها، وال 
جيلللوز إدخلللال تعلللديل جلللوهري 
فيلللللللللللله إال برتخلللللللللللليص جديللللللللللللد 
وبلللذات الشلللرول واإلجلللراءات 
املنصللللللللللوص عليهللللللللللا يف هللللللللللذا 
القللللانون، وذلللللك دون إخللللالل 

 حبقوق املشرتين.
 

شلللللللرول اإلعلللللللالن يف وسلللللللائل 
اإلعلللللللللللللللللللللللللالم أو املشللللللللللللللللللللللللللاركة 

 ًبملعارض.
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 مشروع قانون يف 
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مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
جيا علـ  أمـني احلسـاب  .ب

ت ويــــــــــد اجلهــــــــــة امل تصــــــــــة 
بكشـــــوا دوريـــــة إبيـــــرادات 
ومــــــــــــــــدفوعات حســــــــــــــــاب 
الضــمان، و ــا أن تطلــا يف 
أي وقــت مــن أمــني احلســاب 
ت ويـــــــــــدها ابملعلومـــــــــــات أو 
البيـــاانت الـــ  تـــرى ضـــرورة 
االطـــالع عليهـــا، وجيـــوز  ـــا 
االســــتعانة مبــــن تــــراه مناســــباا 

يف تلـــ  الكشـــوا للتـــدقيق 
 أو البياانت. 

بكشـــــوا دوريـــــة إبيـــــرادات 
ومــــــــــــــــدفوعات حســــــــــــــــاب 
الضــمان، و ــا أن تطلــا يف 
أي وقــت مــن أمــني احلســاب 
ت ويـــــــــــدها ابملعلومـــــــــــات أو 
البيـــاانت الـــ  تـــرى ضـــرورة 
االطـــالع عليهـــا، وجيـــوز  ـــا 
االســــتعانة مبــــن تــــراه مناســــباا 
للتـــدقيق يف تلـــ  الكشـــوا 

 أو البياانت. 
ت عــــــــد  اجلهــــــــة امل تصــــــــة  .ج

ل أمنــاء ســجالا يســم   ســج
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ت عــــــــد  اجلهــــــــة امل تصــــــــة  .ج

ســجالا يســم   ســجل أمنــاء 
حســاب الضــمان  تقيــد فيــه 
أ اء أمناء حسـاب الضـمان 
لكــل مشــروع تطــوير عقــاري 
قيـد التنفيـذ، وحتـدد الال يـة 
ــة شــرور وإجــراءات  التنفيذي

 القيد يف هذا السجل.
ال جيـــــوز االطـــــالع علـــــ   .د

 البيــاانت واملعلومــات املقيــدة
ــــــــني  ــــــــدى أم ابلســــــــجالت ل
احلســـــاب أو إدارة املشـــــروع 

حســاب الضــمان  تقيــد فيــه 
أ اء أمناء حسـاب الضـمان 
لكــل مشــروع تطــوير عقــاري 
قيـد التنفيـذ، وحتـدد الال يـة 
ــة شــرور وإجــراءات  التنفيذي

 القيد يف هذا السجل.
ال جيـــــوز االطـــــالع علـــــ   .د

البيــاانت واملعلومــات املقيــدة 
ــــــــني  ــــــــدى أم ابلســــــــجالت ل
احلســـــاب أو إدارة املشـــــروع 

يكــــــن إال للمــــــودعني مــــــا   
االطـــالع ل ـــرض الفصـــل يف 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
إال للمــــــودعني مــــــا   يكــــــن 
االطـــالع ل ـــرض الفصـــل يف 

 القضااي.
 

 القضااي.
 

 (7) مادة
 
 
 
 
 
 

 الرتقيم إعادة بعد( 7) مادة
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ملوافقللة علللى نصللوص النللواب ًب
امللللللللللللللللللللللللللواد كملللللللللللللللللللللللللا وردت يف 

األول املشلللللللللللروعني بقلللللللللللانون )
املوافقلللة (، ملللع دجمهلللا و والثـــاين

علللللللللى قللللللللرار جملللللللللس النللللللللواب 
 .عادة صياغتهاإب

 ( بعد إعادة الرتقيم7مادة )
املوافقة على نصوص املواد  
كما وردت يف املشروعني 

(، مع األول والثاينبقانون )
 صوا املادةدجمها وإعادة 

 على النثو الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

 

 (7مادة )
 
 
 
 
 
 

 (7مادة )
 
 
 
 
 
 



174 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 

ص  حساب الضـمان  .أ ا 
ـــــــــ   حصـــــــــرايا للصـــــــــرا عل
أغراض إنشـاء وتنفيـذ وإدارة 
مشــــروع التطـــــوير العقـــــاري، 
وال جيــوز احلجــ  علــ  املبــالو 
ــــ   ــــه لصــــا  دا  املودعــــة في

يـــــــــدخل املطـــــــــور، كمـــــــــا ال 
مشــروع التطــوير يف الضــمان 
ــــــــة  ــــــــدا نني يف حال ــــــــام لل الع
احلكم إبشهار إفال  املطور 

 
ص  حساب الضـمان  .أ ا 

حصـــــرايا للصـــــرا علـــــ  
أغـــــراض إنشـــــاء وتنفيـــــذ 
وإدارة مشــــروع التطــــوير 
العقــــــــــــاري، وال جيـــــــــــــوز 
ــــــــالو  احلجــــــــ  علــــــــ  املب
املودعة فيه لصا  دا ـ  
املطــــور، كمــــا ال يــــدخل 
مشـــــــــــروع التطـــــــــــوير يف 
ـــدا نني  ـــام لل الضـــمان الع
ـــة احلكـــم إبشـــهار  يف حال

 
 

علللللللللللللى املطللللللللللللور تقللللللللللللدمي  -أ
خطللاب ضللمان مللن إحللدى 
املؤسسلللللات املاليلللللة امللللللرخص 
هلللللللا مللللللن مصللللللرف البثللللللرين 
املركلللللللللللللزي لصلللللللللللللاحل اجلهللللللللللللللة 
املختصللة مببللل  يسللاوي قيمللة 

 املشرو  املرخص به. 
خيصم من قيمة خطاب  -ب

الضمان مبا يعادل ما مت إرازه 
يف كلللللللل مرحللللللللة ملللللللن مراحلللللللل 

 
 

جيلللب عللللى املطلللور الراغلللب يف 
بيللللللع وحللللللدات علللللللى اخلارطللللللة 
تقلللللللللللللدمي طللللللللللللللب إىل اجلهلللللللللللللة 
املختصللللللللللللة لفللللللللللللتن حسللللللللللللاب 
الضلللللمان، مرفقلللللاا ًبملسلللللتندات 

 التالية:
شلللللهادة عضلللللوية املطلللللور  .1

للللللللللللدى غرفلللللللللللة التجلللللللللللارة 
والصللللللللللللللناعة يف مملكللللللللللللللة 

 البثرين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الر يســـــــــــي أو الفرعـــــــــــي إال 

 لسداد حقوم املودعني. 
 
 
 

حيــــتفني أمــــني حســــاب ب.  
مـــــن  %5الضـــــمان بنســـــبة 

القيمــــــــة الكليــــــــة حلســــــــاب 
الضمان بعد حصـول املطـور 
علــــــ  شــــــهادة اإل ــــــاز، وال 
ت صـــــــرا تلـــــــ  النســـــــبة إ  
املطــور إال بعــد انقضــاء ســنة 

إفـــال  املطـــور الر يســـي 
أو الفرعـــــــي إال لســـــــداد 

 حقوم املودعني. 
حيتفني أمني حساب   .ب

من  %5الضمان بنسبة 
القيمة الكلية حلساب 
الضمان بعد حصول املطور 
عل  شهادة اإل از، وال 
ت صرا تل  النسبة إ  
املطور إال بعد انقضاء سنة 
من  ريخ تسليم الوحدات 

 عل  الطبيعة للمشرتين.

تنفيللللللذ اإلنشللللللاءات، ويصللللللدر 
فيلللله أسللللس الللللوزير قللللراراا تللللدد 

وقواعللللللللللللللد حسللللللللللللللاب قيمللللللللللللللة 
اإلنشلللاءات ونسلللبة وإجلللراءات 
اخلصلللللللم ملللللللن قيملللللللة خطلللللللاب 

 الضمان.
يسللللرتد املطللللور خطللللاب  - 

الضلللمان بعللللد صلللدور شللللهادة 
إمتللللللللللللام البنللللللللللللاء مللللللللللللن اجلهللللللللللللة 

 املختصة.
 

الرخصة التجارية سارية  .2
 املفعول.

وثيقة امللكية لألرض  .3
 حمل التطوير العقاري.

صلللللورة ملللللن العقلللللد املللللل م  .4
بلللللللللني املطلللللللللور الرئيسلللللللللي 

 واملطور الفرعي.
التصللللللللللللللللاميم املعماريلللللللللللللللللة  .5

هلندسللللللللية واملخططللللللللات ا
املعتملللللللدة ملللللللن اجلهلللللللات 
احلكوميلللة املعنيلللة واملطلللور 

 الرئيسي.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
مــن  ريــخ تســليم الوحــدات 

 عل  الطبيعة للمشرتين.
كشللللللللف مللللللللايل بتقللللللللدير  .6

تكللللللللللللللللاليف وإيللللللللللللللللرادات 
املشلللللللرو ، مصلللللللدقاا ملللللللن 
ملللدقق حسللللاًبت قللللانوين 

 معتمد.
تعهللد مللن املطللور الفرعللي  .7

ببللللللللللللللللللللللللللدء األعمللللللللللللللللللللللللللال 
واإلنشلللللللاءات للمشلللللللرو  
بعد حصوله على موافقلة 
املطللللللور الرئيسللللللي ًبلبيللللللع 
عللللللى اخلارطلللللة أو تعهلللللد 

ن املطلللللور الرئيسلللللي يف مللللل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
حالللة علللدم وجللود مطلللور 

 فرعي.
منوذ  عقد البيع بني  .8

 املطور واملشرتي.
 (8مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 ( بعد إعادة الرتقيم8مادة )
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

واملوافقة على (، الثاينبقانون )
جللللللراء إب النللللللوابقللللللرار جملللللللس 

 التعديالت اآلتية:
 :)البند )أ 

 ( بعد إعادة الرتقيم8مادة )
املوافقلللة عللللى ندلللص امللللادة كملللا 
ورد يف املشللللللللللللللللللرو  بقللللللللللللللللللانون 

(، مللللللللللللللللع إجللللللللللللللللراء الثــــــــــــــــاين)
 التعديالت اآلتية:

 
 
 :)البند )أ 

 (8) مادة
 
 
 
 
 
 
 

 (8مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يف جياإضافة كلمة )
 بداية البند.

 ( ًبملشللللللللرو تغيلللللللل  كلمللللللللة )
اللللواردة يف سلللياق البنلللد إىل 

 (.مبشروع التطويرعبارة )
 ( اجلهلللللللللللللاز تغيللللللللللللل  عبلللللللللللللارة

املخلللللللللللللللللللتص ًبلتسلللللللللللللللللللجيل 
( الللواردة يف سللياق العقللاري

جهـــــــاز البنلللللللد إىل عبلللللللارة )
املســــــــــــاحة والتســــــــــــجيل 

 (.العقاري
استثدا  بند جديد برقم  -

 ( يف جياإضافة كلمة )
 بداية البند.

 ( ًبملشللللللللرو تغيلللللللل  كلمللللللللة )
اللللواردة يف سلللياق البنلللد إىل 

 (.التطويرمبشروع عبارة )
 ( اجلهلللللللللللللاز تغيللللللللللللل  عبلللللللللللللارة

املخلللللللللللللللللللتص ًبلتسلللللللللللللللللللجيل 
( الللواردة يف سللياق العقللاري

جهـــــــاز البنلللللللد إىل عبلللللللارة )
املســــــــــــاحة والتســــــــــــجيل 

 (.العقاري
استثدا  بند جديد برقم  -
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 

عللللى املطلللور خلللالل  جيـــا -أ
ثالثلللللللني يومللللللللاا ملللللللن اسللللللللتالمه 

مبشــــروع الرتخلللليص أن يؤشللللر 
يف صلللللثيفة العقلللللار  التطـــــوير

ًبلسلللجل العقلللاري، وأن يقلللدم 
للجهللللللللة املختصللللللللة مللللللللا يفيللللللللد 

جهـــــــــــــاز التأشللللللللللللل ، وعللللللللللللللى 
 املساحة والتسـجيل العقـاري

 .)ب( 
 

)ب( على النثو الوارد يف 
 نص املادة بعد التعديل.

   املادة بعد التعديل:ن
عللللى املطلللور خلللالل  جيـــا -أ

ثالثلللللللني يومللللللللاا ملللللللن اسللللللللتالمه 
مبشــــروع الرتخلللليص أن يؤشللللر 

يف صلللللثيفة العقلللللار  التطـــــوير
ًبلسلللجل العقلللاري، وأن يقلللدم 
للجهللللللللة املختصللللللللة مللللللللا يفيللللللللد 

جهـــــــــــــاز التأشللللللللللللل ، وعللللللللللللللى 
 املساحة والتسـجيل العقـاري
علللللدم تغيللللل  هلللللذا التأشللللل  إال 

 
 
 
 

ال جيلوز احلجلز عللى املشللرو ، 
وال يللللللللللللللللللللدخل املشللللللللللللللللللللرو  يف 
الضللللللللمان العللللللللام للللللللللدائنني يف 
حالللللة احلكللللم إبشللللهار إفللللال  
املطلللللللللور الرئيسلللللللللي أو املطلللللللللور 
الفرعي حبسلب األحلوال، كملا 
ال جيوز مطالبة املؤسسة املاليلة 
اللللللللللللللل  أصللللللللللللللدرت خطللللللللللللللاب 

 
 
 
 

ينشللللللللللللأ حسلللللللللللللاب الضلللللللللللللمان 
مبوجللللب اتفاقيللللة مكتوبللللة بللللني 
املطللللللور وأمللللللني احلسللللللاب يللللللتم 
مبوجبهللا إيللدا  املبللال  املدفوعللة 

 لوحلللداتملللن املشلللرتين لشلللراء 
على اخلارطلة أو ملن اململولني، 
وذلللللللللك يف حسللللللللاب خللللللللاص 
يفللللللتن لللللللدى أمللللللني احلسللللللاب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
علللللدم تغيللللل  هلللللذا التأشللللل  إال 

 مبوافقة اجلهة املختصة.
جيوز التأشه يف سجل   -ب

األرض اململوكـــــــــة للمطـــــــــور 
ــــــة الشــــــراء  الر يســــــي ابتفاقي
املربمــــــة بينــــــه وبــــــني املطــــــور 
ـــــــــ   الفرعـــــــــي املتعلقـــــــــة بتل
األرض أو أبج اء منهـا، كمـا 

وز ملشرتي الوحـدات علـ  جي
ـــــا التأشـــــه يف  اخلريطـــــة طل
ســــجل األرض املــــراد إقامــــة 
املشـروع عليهــا بعقــد الشــراء 

 مبوافقة اجلهة املختصة.
جيوز التأشه يف سجل   -ب

األرض اململوكـــــــــة للمطـــــــــور 
ــــــة الشــــــراء  الر يســــــي ابتفاقي
املربمــــــة بينــــــه وبــــــني املطــــــور 
ـــــــــ   الفرعـــــــــي املتعلقـــــــــة بتل
األرض أو أبج اء منهـا، كمـا 
جيوز ملشرتي الوحـدات علـ  
ـــــا التأشـــــه يف  اخلريطـــــة طل
ســــجل األرض املــــراد إقامــــة 
املشـروع عليهــا بعقــد الشــراء 

 املربم مع املطور.

الضللللللللللمان ًبلوفللللللللللاء بقيمتلللللللللله، 
لسللداد حقللوق  وذلللك كللله إال

 املشرتين.
 

 ًبسم املشرو  العقاري.
و للللدد االتفاقيللللة شللللرول إدارة 
احلسلللللاب وحقلللللوق والتزاملللللات 
األطلللللللراف املتعاقلللللللدة، وتلللللللود  
نسللللللخة مللللللن االتفاقيللللللة لللللللدى 

 اجلهة املختصة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 املربم مع املطور.
 (9مادة )
 
 
 
 
 
 

ال جيـــــــــوز ت يـــــــــه الشـــــــــكل 
ســواء كــان القــانوين للمطــور 

ــــارايا  ــــاا أو اعتب ش صــــاا طبيعي
ـــذ  إال بعـــد االنتهـــاء مـــن تنفي

 ( بعد إعادة الرتقيم9مادة )
جمللللللس املوافقلللللة عللللللى قلللللرار  -

ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب
ادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  املللللللل

 قلللللرار عللللللى املوافقلللللةو  بقلللللانون،
علللللللللللللللادة إب النلللللللللللللللواب جمللللللللللللللللس
 صياغتها.

 

 ( بعد إعادة الرتقيم9مادة )
املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

 
ال جيوز ت يه الشكل 
القانوين للمطور سواء كان 
ش صاا طبيعياا أو اعتبارايا 
إال بعد االنتهاء من تنفيذ 

 (9مادة )
 
 
 
 
 
 

يصدر بقرار من الوزير أمنوذ  
عقد البيع الذي ي م بني 
املطور واملشرتي، على أن 

 يتضمن ما أييت: 

 (9مادة )
 
 
 
 
 
 

جيللوز للجهللة املختصللة التأشلل  
يف سلللللللللللجل األرض اململوكلللللللللللة 
للمطلللللللللور الرئيسلللللللللي ًبتفاقيلللللللللة 
الشراء امل مة بينله وبلني املطلور 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
مشــــروع التطــــوير وتســــليمه، 
ــــــه  ــــــ  جيــــــوز الت ي ــــــع ذل وم
مبوافقــــة اجلهــــة امل تصــــة إذا  
كان حيقـق مصـلية املشـروع 
ودون إخـــــــــــــــالل  قـــــــــــــــوم 
املــودعني أو ضــماانت إ ـــاز 

 املشروع.
 

مشروع التطوير وتسليمه، 
ومع ذل  جيوز الت يه 
مبوافقة اجلهة امل تصة إذا  
كان حيقق مصلية املشروع 
ودون إخالل  قوم 
املودعني أو ضماانت إ از 

 املشروع.
 

اسللللللللللم املطللللللللللور الرئيسللللللللللي  -1
وعنوانلللللللللللله، واسللللللللللللم املطللللللللللللور 

 -إن وجلللللللللللللللللللللد -الفرعلللللللللللللللللللللي
 وعنوانه. 

اسللم املشللرو  الللذي تقللع  -2
بلللللللللله الوحللللللللللدة حمللللللللللل التعاقللللللللللد 
ومسللللللللللللللللللللللللاحته اإلمجاليللللللللللللللللللللللللة، 
واخلللللللللللللللللللللللللللللدمات العامللللللللللللللللللللللللللللة، 

املشرتكة للمشرو  واملساحات 
بللللني املبلللللاين وبلللللني الوحلللللدات، 
 وحدود حقه يف االنتفا  هبا.

صلللللايف مسلللللاحة الوحلللللدة،  -3

الفرعي واملتعلقلة بتللك األرض 
أو أبجلللللزاء منهلللللا، كملللللا جيلللللوز 
ملشللللللللللللرتي الوحللللللللللللدات علللللللللللللى 
اخلارطة تقدمي طلب إىل اجلهة 
للتأشلللللللللللل  يف سللللللللللللجل األرض 
املللللللراد إقامللللللة املشللللللرو  عليهللللللا 

فاقيلللللللة الشلللللللراء امل ملللللللة ملللللللع ًبت
 املطور الفرعي.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
وملللا إذا كانلللت تشلللمل األرض 

 أم املباين دون األرض.
االشلللللللرتاطات اخلاصلللللللة يف  -4

التقسللللللليم اللللللللداخلي للوحلللللللدة، 
وخامللللات التشللللطيب واأللللللوان 
اللللل  يتفللللق عليهللللا بللللني املطللللور 

 واملشرتي.
استالم حق  املشرتي يف  -5

رسومات وحدته حسبما مت 
 تنفيذه على الطبيعة.

املبال  ال  يؤديها املشرتي  -6
أاي كلللان نوعهلللا، سلللواء كانلللت 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
مثن أو مصاريف أو عموللة أو 

 أتعاب أو رسوم.
جدول بسداد الدفعات  -7

حسب مراحل تقدم العمل 
يف املشرو ، على النثو الذي 
 دده الالئثة التنفيذية هلذا 

 القانون. 
انت أخرى يصدر أية بيا -8

 إبضافتها قرار من الوزير.
 

 (10مادة )
 

 (10مادة )
 الرتقيم بعد إعادة

 (10مادة )
 الرتقيم بعد إعادة

 (10مادة )
 

 (10مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

ادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  املللللللل
 قلللللرار عللللللى املوافقلللللةو  بقلللللانون،
جلللللللللللللللراء إب النلللللللللللللللواب جمللللللللللللللللس

 التعديالت اآلتية:
 
 ( إىل  املشللرتينتغيلل  كلمللة )

 (.املودعنيكلمة )
 ( إىل املشللرو تغيلل  كلمللة )

 (.مشروع التطويرعبارة )
  املللللللرخص عبللللللارة )حللللللذف

املادة كما املوافقة على ندص 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 

 إجراء التعديالت اآلتية:
 
 
 
 
 ( إىل  املشللرتينتغيلل  كلمللة )

 (.املودعنيكلمة )
 ( إىل املشللرو تغيلل  كلمللة )

 (.مشروع التطويرعبارة )
 ( املللللللرخص حللللللذف عبللللللارة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مللللللع عللللللدم اإلخللللللالل حبقللللللوق 

 ( الواردة يف السطر الثاين.له
 ( قبلللللللل  وإضلللللللافة حلللللللرف )

( الواردة يف السطر بعدكلمة )
 الثاين.
  تغي  رقم امللادة امللذكور يف

( تبعللللاا 4السللللطر الثالللللث إىل )
لتوصلللللية اللجنلللللة بشلللللأن امللللللادة 

( ملللللللللن املشللللللللللرو  بقللللللللللانون 2)
 )الثاين(.

 

 ( الواردة يف السطر الثاين.له
 ( قبلللللللل  وإضلللللللافة حلللللللرف )

( الواردة يف السطر بعدكلمة )
 الثاين.
  تغي  رقم امللادة امللذكور يف

( تبعللللاا 4السللللطر الثالللللث إىل )
لتوصلللللية اللجنلللللة بشلللللأن امللللللادة 

( ملللللللللن املشللللللللللرو  بقللللللللللانون 2)
 )الثاين(.

 َن  املادة بعد التعديل:
مللللللع عللللللدم اإلخللللللالل حبقللللللوق 

، جيللللوز التصللللرف يف املــــودعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيوز بيع حق االنتفا ، على 
أن يتضمن العقد عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يللللللللللللتم فلللللللللللللتن حسلللللللللللللاب  -1
الضللللللللللللمان ًبسللللللللللللم املشللللللللللللرو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
، جيللللوز التصللللرف يف املــــودعني

مللللللن قبللللللل  مشــــــروع التطــــــوير
املطور، مبوافقة اجلهلة املختصلة 

بعلللللللللد التثقلللللللللق ملللللللللن تلللللللللوافر و
الشللللرول املنصللللوص عليهللللا يف 

 من هذا القانون. (4)املادة 
 

مللللللن قبللللللل  مشــــــروع التطــــــوير
املطور، مبوافقة اجلهلة املختصلة 

بعلللللللللد التثقلللللللللق ملللللللللن تلللللللللوافر و
الشللللرول املنصللللوص عليهللللا يف 

 من هذا القانون. (4)املادة 

األدوار والوحدات يف املبىن 
ومستوى البناء ومواصفاته، 
ويف حالة مشول البيع لألرض، 
ُ دد نسبة الوحدة يف 
املساحة املقام عليها املبىن 
وفقا للقواعد الواردة يف 
الالئثة التنفيذية هلذا 

 القانون.

وخيصلللللللللللص هللللللللللللذا احلسللللللللللللاب 
حصللللللللللللرايا ألغللللللللللللراض إنشللللللللللللاء 
املشللللللللرو  العقللللللللاري وال جيللللللللوز 
احلجز على املبال  املودعلة فيله 

 لصاحل دائين املطور.
يف حالة تعلدد املشلروعات  -2

ا املطللور جيللب فللتن اللل  ينفللذه
ل لكللل حسللاب ضللمان مسللتق

مشلللرو  ملللن هلللذه املشلللروعات 
 على حدة.

 (11) مادة
 

 ( 11مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

 ( 11مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

 (11مادة )
 

 (11مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 

ينشــــــــأ ابجلهــــــــاز املعــــــــ   .أ
ابملســــــــــــــــاحة والتســــــــــــــــجيل 
العقـــــــــاري ســـــــــجل يســـــــــم  
ــــــ   ــــــد البيــــــع عل  ســــــجل قي
اخلريطــــــة  يصــــــدر بتنظيمــــــه 

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  
واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

علللللللللللللللادة جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب
 .صياغتها

املوافقة على ندص املادة كما 
املشرو  بقانون، مع ورد يف 

إعادة صياغتها على النثو 
  الوارد أدانه.

 
 َن  املادة بعد التعديل:

 
ينشـــــــأ ابجلهـــــــاز املعـــــــ    .أ

ابملســــــــــــــــاحة والتســــــــــــــــجيل 
العقـــــــــاري ســـــــــجل يســـــــــم  
ــــــ   ــــــد البيــــــع عل  ســــــجل قي
اخلريطــــــة  يصــــــدر بتنظيمــــــه 

 
 
 
 
 
 
 

ال جيللللوز أن تقللللل الشللللرول  -أ
واملواصللفات املتفللق عليهللا بللني 
املطللور واملشللرتي عللن الشللرول 

 واملواصفات املرخص هبا.
يسلللللللم املطللللللور الوحللللللدة  -ب

 
 
 
 
 
 
 

تقوم اجلهة املختصة إبعداد 
سجل يسمى )سجل أمناء 
احلساب( تقيد فيه أمساء 

 أمناء احلساًبت.
أمللني احلسللاب أن ويشللرتل يف 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
وإجـــراءات القيـــد فيـــه قـــرار 
ــــيس جهــــاز املســــاحة  مــــن ر 
والتســــجيل العقــــاري، يقي ــــد 

 : أييتاملطور فيه ما 
تــــــــــــــرخي  مشــــــــــــــروع  -1

 التطوير العقاري.
الوحـــدات الصـــادر قـــا  -2

 ترخي  التطوير.
عقــــود بيــــع الوحــــدات،  -3

وكافـــة التصـــرفات الـــ  تـــرد 
 عليها.

بيــان تفصــيلي أبي قيــد  -4

وإجـــراءات القيـــد فيـــه قـــرار 
ــــيس جهــــاز املســــاحة  مــــن ر 
والتســــجيل العقــــاري، يقي ــــد 

 : أييتاملطور فيه ما 
ــــــــــــرخي  مشــــــــــــروع   -1 ت

 التطوير العقاري.
الوحـــدات الصـــادر قـــا  -2

 ترخي  التطوير.
بيــــع الوحــــدات،  عقــــود -3

وكافـــة التصـــرفات الـــ  تـــرد 
 عليها.

بيــان تفصــيلي أبي قيــد  -4

املبيعة للمشرتي على الطبيعة، 
مللللللع نسللللللخة مللللللن الرسللللللومات 
حسللللللللللللبما مت تنفيللللللللللللذه علللللللللللللى 
الطبيعللة مرفقللا هبللا شللهادة مللن 

هنلاء املشللرو   اجلهلة املختصلة إب
مطابقلللا للشلللرول واملواصلللفات 
املللرخص هبللا أو املتفللق عليهللا، 
وذللللللللللللللللللك وفقلللللللللللللللللاا للقواعلللللللللللللللللد 
واإلجلللللللللراءات اللللللللللل   للللللللللددها 
الالئثللللللللللللللة التنفيذيللللللللللللللة هلللللللللللللللذا 

 القانون.
 

يكللللللللللون مللللللللللن ذوي الكفللللللللللاءة 
 إلدارة حساب الضمان.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ـــــــده يف  يوجـــــــا القـــــــانون قي

 ملييفة العقار.
ــــــــاانت أخــــــــرى  -5 أيــــــــة بي

ـــدها قـــرار مـــن  يصـــدر بتيدي
ر ــــــــــيس جهــــــــــاز املســــــــــاحة 

 والتسجيل العقاري.
يقــــع ابطــــالا عقــــد بيــــع   .ب

الوحــدات الــ    يــتم قيــدها 
ر إليـــــه يف يف الســـــجل املشـــــا

 الفقرة السابقة.
 

ـــــــده يف  يوجـــــــا القـــــــانون قي
 ملييفة العقار.

ــــــــاانت أخــــــــرى  -5 أيــــــــة بي
ـــدها قـــرار مـــن  يصـــدر بتيدي
ر ــــــــــيس جهــــــــــاز املســــــــــاحة 

 والتسجيل العقاري.
يقــــع ابطــــالا عقــــد بيــــع   .ب

الوحــدات الــ    يــتم قيــدها 
يف الســـــجل املشـــــار إليـــــه يف 

 السابقة.الفقرة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 (12مادة )
 
 
 
 
 
 
 

حيظـــر علـــ  املطـــور الر يســـي 
أو الفرعــــــــــــي اإلعــــــــــــالن يف 
وســـــا ل اإلعـــــالم ايفليـــــة أو 
األجنبيـــــة أو اإللكرتونيـــــة أو 

 ( 12مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  
عللللللى قلللللرار واملوافقلللللة بقلللللانون، 

علللللللللللللللادة إب جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب
 .صياغتها

 ( 12مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

 
حيظـــر علـــ  املطـــور الر يســـي 
أو الفرعــــــــــــي اإلعــــــــــــالن يف 
وســـــا ل اإلعـــــالم ايفليـــــة أو 
األجنبيـــــة أو اإللكرتونيـــــة أو 

 (12مادة )
 
 
 
 
 
 
 

ينشلللللللللللللل  اجلهللللللللللللللاز املعللللللللللللللين  .أ
ًبلتسلللجيل العقلللاري سلللجالا 
يسللللللمى سللللللجل قيللللللد البيللللللع 
علللللللى اخلريطللللللة، تقيللللللد فيلللللله 

 (12مادة )
 
 
 
 
 

 
جيللب علللى أمللني احلسللاب  .1

تزويلللللللللللللللللللد اإلدارة املختصلللللللللللللللللللة 
بكشللللللللوف دوريللللللللة إبيللللللللرادات 
وملللللللللللللللللللللللدفوعات حسلللللللللللللللللللللللاب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
أبية وسيلة إعالنية أخـرى أو 
املشــاركة يف املعــارض داخــل 
اململكة أو خارجها، للرتويج 
لبيــع الوحــدات العقاريــة قيــد 
ـــــ  اخلريطـــــة إال  اإلنشـــــاء عل
بعد لام قيد تلـ  الوحـدات 

ســـــجل املشـــــار إليـــــه يف يف ال
املـــــادة الســـــابقة، واحلصـــــول 
علـــــ  تـــــرخي  مـــــن اجلهـــــة 
احلكوميــــــــــة املعنيــــــــــة وفقــــــــــاا 
للقواعد املنظمة لإلعـالن أو 

 املشاركة يف املعارض.

أبية وسيلة إعالنية أخـرى أو 
املشــاركة يف املعــارض داخــل 
اململكة أو خارجها، للرتويج 
لبيــع الوحــدات العقاريــة قيــد 
ـــــ  اخلريطـــــة إال  اإلنشـــــاء عل
بعد لام قيد تلـ  الوحـدات 

ســـــجل املشـــــار إليـــــه يف يف ال
املـــــادة الســـــابقة، واحلصـــــول 
علـــــ  تـــــرخي  مـــــن اجلهـــــة 
احلكوميــــــــــة املعنيــــــــــة وفقــــــــــاا 
للقواعد املنظمة لإلعـالن أو 

 املشاركة يف املعارض.

البيللللللللللللللو  علللللللللللللللى اخلريطللللللللللللللة 
والتصلللرفات الللل  تلللرد عليهلللا 
حىت متام إنشائها وتسلليمها 
علللللللللللى الطبيعللللللللللة، ويصللللللللللدر 
بتنظيملللللله وإجللللللراءات القيللللللد 
فيللله قلللرار ملللن رئللليس جهلللاز 
املسلللللللللللللللللللللاحة والتسلللللللللللللللللللللجيل 

 العقاري.
لبيللللللع يقيللللللد يف سللللللجل ا .ب

 على اخلريطة البياانت اآلتية:
الرتخللللللللللللللللللليص الصلللللللللللللللللللادر   -1

 ًبلتطوير.

الضللمان، ولللإلدارة أن تطلللب 
يف أي وقلللللللللللللت ملللللللللللللن أملللللللللللللني 
احلسللاب تزويللدها ًبملعلومللات 
أو البيلللاانت الللل  تلللرى ضلللرورة 
االطللللللللللللال  عليهللللللللللللا، وجيللللللللللللوز 
لللللللإلدارة االسللللللتعانة مبللللللن تللللللراه 
مناسللللللللللباا للتللللللللللدقيق يف تلللللللللللك 

 بياانت.الكشوف أو ال
إذا ثبت لإلدارة املختصة  .2

قيام أمني احلساب ًبرتكاب 
أية خمالفة ألحكام هذا 
القانون أو لوائثه التنفيذية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الوحلللللللدات الصلللللللادر هبلللللللا   -2

 ترخيص التطوير.
عقلللللود الوحلللللدات املبيعلللللة،  -3

وعقللللود كافللللة التصللللرفات اللللل  
 ترد عليها.

بيللللللان تفصلللللليلي أبي قيللللللد  -4
يوجلللللللللللب القلللللللللللانون قيلللللللللللده يف 

 صثيفة العقار.
أيللة بيلللاانت أخلللرى يصلللدر  -5

بتثديللللللدها قللللللرار مللللللن رئلللللليس 
املسللللللللاحة والتسللللللللجيل جهلللللللاز 
 العقاري.

فعليها إخطاره كتابياا بذلك 
 ومنثه مهلة حمددة إلزالتها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ال جيللللوز أن يقيللللد بسللللجل  . 

قيلللللد البيلللللع عللللللى اخلريطلللللة أي 
تصلللللرف ملللللن شلللللأنه اإلخلللللالل 

 أبي من حقوق املشرتي.
 

 (13مادة )
 
 
 
 
 
 

 ( 13مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ص نلللللل ملوافقللللللة علللللللىالنللللللواب ًب

ورد يف املشللللللللرو   امللللللللادة كمللللللللا
واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

جلللللللللللللللراء إب جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب

 ( 13مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 

 إجراء التعديالت اآلتية:
 
 

 (13مادة )
 
 
 
 
 
 

 (13مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعديالت اآلتية:
( شللللللللللرو تغيلللللللللل  كلمللللللللللة )امل -

الللللللللواردة يف بدايللللللللة املللللللللادة إىل 
 (.مشروع التطويرعبارة )

  ( مؤسساتتغي  كلمة )
للثصول الواردة بعد عبارة )

( إىل عبارة على قرض من
 (.املصارا أو املؤسسات)
   املصارا عبارة )إضافة
يجب على ( بعد عبارة )فأو

 ( الواردة يف سياق النص.هذه
 ( أن تللللللللود تغيلللللللل  عبللللللللارة )

 
( شللللللللللرو تغيلللللللللل  كلمللللللللللة )امل -

الللللللللواردة يف بدايللللللللة املللللللللادة إىل 
 (.مشروع التطويرعبارة )

  ( مؤسساتتغي  كلمة )
للثصول الواردة بعد عبارة )

( إىل عبارة على قرض من
 (.املصارا أو املؤسسات)
  ( املصارا إضافة عبارة
يجب على ( بعد عبارة )فأو

 ( الواردة يف سياق النص.هذه
 ( أن تللللللللود تغيلللللللل  عبللللللللارة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشـــروع إذا قلللام املطلللور بلللرهن 
للثصلول عللى قلرض  التطوير

املؤسسلات الواردة بعلد عبلارة )
( إىل كلملللللللللللللللللة أو الشلللللللللللللللللركات

 (.إيداع)
واللوائن تغي  عبارة )

( التنفيذية الصادرة تنفيذاا له
الواردة يف هناية املادة إىل 

 (.وال يته التنفيذيةعبارة )

املؤسسلات الواردة بعلد عبلارة )
( إىل كلملللللللللللللللللة أو الشلللللللللللللللللركات

 (.إيداع)
 ( والللللللللللللوائن تغيللللللللللل  عبلللللللللللارة

( التنفيذيلللة الصلللادرة تنفيلللذاا لللله
اللللللللللواردة يف هنايلللللللللة امللللللللللادة إىل 

 (.وال يته التنفيذيةبارة )ع
 
   املادة بعد التعديل:ن

مشـــروع إذا قلللام املطلللور بلللرهن 
للثصلول عللى قلرض  التطوير

 املصــارا أو املؤسســاتمللن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف حالللللة فسللللخ عقللللد الوحللللدة 
بسللللللللللللبب إخللللللللللللالل املشللللللللللللرتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيللللللللللوز للجهللللللللللات احلكوميللللللللللة 
املعنيللللللة أو للمللللللودعني أو مللللللن 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 املصــارا أو املؤسســاتمللن 

أو شللللللركات التمويللللللل فيجللللللب 
 املصــــــــــارا أوعلللللللللللى هللللللللللذه 

 إيداعاملؤسسات أو الشركات 
مبللللللللللل  القللللللللللرض يف حسللللللللللاب 
الضلللللمان للتصلللللرف فيللللله وفقلللللاا 

وال يتـه ألحكام هذا القانون 
 .التنفيذية

أو شللللللركات التمويللللللل فيجللللللب 
 املصــــــــــارا أوعلللللللللللى هللللللللللذه 

 إيداعاملؤسسات أو الشركات 
مبللللللللللل  القللللللللللرض يف حسللللللللللاب 
الضلللللمان للتصلللللرف فيللللله وفقلللللاا 

وال يتـه ألحكام هذا القانون 
 .التنفيذية

ًبلتزاماته التعاقدية، يرد املطلور 
مللللا اسللللتوفاه مللللن مثللللن الوحللللدة 
حمللللل عقللللد البيعللللة مللللع خصللللم 

 %10نسلللللللبة ال تزيلللللللد عللللللللى 
منللللللله، وذللللللللك دون اإلخلللللللالل 
حبقه يف التعويض عن األضرار 

 تكون قد أصابته.ال  
وال جيوز للمطور التصرف يف 
الوحدة ال  مت فسخ عقد 
بيعها إال بعد عرض املبل  
املستثق للمشرتي أو إيداعه 

 حلسابه.

ينلللللوب علللللنهم االطلللللال  عللللللى 
اخلاصللللة السللللجالت اداسللللبية 

هبلللللم وطللللللب تزويلللللدهم بنسلللللخ 
 منها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 

 
 

 (14مادة )
 
 
 
 
 
 
 

يصدر بقرار من الوزير  .أ

 ( 14مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على قرار جملس  -
صي ن ملوافقة علىالنواب ًب

املادتني كما وردا يف املشرو  
واملوافقة على قرار بقانون، 

عادة إب جملس النواب 
 .صياغتهما

 ( 14مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

صي املادتني  ن املوافقة على
 كما وردا يف املشرو  بقانون،
مع إعادة صياغتهما على 

 النثو الوارد أدانه.
 

 َن  املادة بعد التعديل:
يصدر بقرار من الوزير  .أ

 (14مادة )
 
 
 
 
 
 
 

يف حاللللللة قيلللللام املشلللللرتي ببيلللللع 

 (14مادة )
 
 
 
 
 
 
 

إذا قلللام املطلللور بلللرهن املشلللرو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
أمنوذج عقد البيع الذي يربم 
بني املطور واملشرتي، عل  

 :أييتأن يتضمن ما 
اســــم املطــــور الر يســــي  -1

وعنوانـــــــــه، واســـــــــم املطـــــــــور 
 وعنوانه. -إن وجد-الفرعي

ـــــذي  -2 اســـــم املشـــــروع ال
تقــع بــه الوحــدة حمــل التعاقــد 
ومســــــــــــــــاحته اإلمجاليــــــــــــــــة، 
واخلـــــــــــــــــــدمات العامـــــــــــــــــــة، 
واملســـــــــــــــاحات املشـــــــــــــــرتكة 
للمشــــروع بــــني املبــــاين وبــــني 

أمنوذج عقد البيع الذي يربم 
بني املطور واملشرتي، عل  

 :أييتأن يتضمن ما 
اســــم املطــــور الر يســــي  -1

وعنوانـــــــــه، واســـــــــم املطـــــــــور 
 وعنوانه. -إن وجد-الفرعي

ـــــذي  -2 اســـــم املشـــــروع ال
حمــل التعاقــد تقــع بــه الوحــدة 

ومســــــــــــــــاحته اإلمجاليــــــــــــــــة، 
واخلـــــــــــــــــــدمات العامـــــــــــــــــــة، 
واملســـــــــــــــاحات املشـــــــــــــــرتكة 
للمشــــروع بــــني املبــــاين وبــــني 

الوحلللللللدة لشلللللللخص آخلللللللر، ال 
جيلللللللللوز أن تزيلللللللللد املصلللللللللروفات 
اإلداريللة اللل  يتقاضللاها املطللور 
الرئيسللللللللللللي أو الفرعللللللللللللي مللللللللللللن 
املتعاقلللللللد ملللللللع املشلللللللرتي األول 

ملللن سلللعر الوحلللدة  %3عللللى 
 األصلية.

 

للثصلللللللول عللللللللى قلللللللرض ملللللللن 
مؤسسات أو شركات التمويل 
فيجللب علللى هللذه املؤسسللات 
أو الشللللللركات أن تللللللود  مبللللللل  
القللللرض يف حسللللاب الضللللمان 
وذللللللللك للتصلللللللرف فيللللللله وفقلللللللاا 
ألحكلام هلذا القلانون والللوائن 

 التنفيذية الصادرة تنفيذاا له.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الوحـــدات، وحـــدود حقـــه يف 

 االنتفاع قا.
ملايف مسـاحة الوحـدة،  -3

وما إذا كانت تشـمل األرض 
 أو املباين دون األرض.

االشــــــرتاطات اخلاملــــــة  -4
ـــــــــــــــداخلي  يف التقســـــــــــــــيم ال
للوحدة، وخامات التشطيا 

تفق عليها بني واأللوان ال  ي
 املطور واملشرتي.

حق املشرتي يف استالم  -5
رســومات وحدتـــه حســـبما   

الوحـــدات، وحـــدود حقـــه يف 
 االنتفاع قا.

ملايف مسـاحة الوحـدة،  -3
وما إذا كانت تشـمل األرض 

 أو املباين دون األرض.
االشــــــرتاطات اخلاملــــــة  -4

ـــــــــــــــداخلي  يف التقســـــــــــــــيم ال
للوحدة، وخامات التشطيا 

لوان ال  يتفق عليها بني واأل
 املطور واملشرتي.

حق املشرتي يف استالم  -5
رســومات وحدتـــه حســـبما   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 تنفيذه عل  الطبيعة.

املبـــــــالو الـــــــ  يؤديهـــــــا  -6
املشــــــرتي أايا كـــــــان نوعهـــــــا، 
سواء كانت مثناا أو مصاريَف 
ـــــــــــــةا أو أتعـــــــــــــاابا أو  أو عمول

 رسوماا.
جـــــــــــــــــدول بســـــــــــــــــداد  -7

الــــــدفعات حســــــا مراحــــــل 
تقـــــدم العمـــــل يف املشـــــروع، 

يــــو الــــذي حتــــدده علــــ  الن
الال يـــــــــة التنفيذيـــــــــة  ـــــــــذا 

 القانون.

 تنفيذه عل  الطبيعة.
املبـــــــالو الـــــــ  يؤديهـــــــا  -6

املشــــــرتي أايا كـــــــان نوعهـــــــا، 
سواء كانت مثناا أو مصاريَف 
ـــــــــــــةا أو أتعـــــــــــــاابا أو  أو عمول

 رسوماا.
جـــــــــــــــــدول بســـــــــــــــــداد  -7

الــــــدفعات حســــــا مراحــــــل 
روع، تقـــــدم العمـــــل يف املشـــــ

علــــ  النيــــو الــــذي حتــــدده 
الال يـــــــــة التنفيذيـــــــــة  ـــــــــذا 

 القانون.



202 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
أيــــــــة بيــــــــاانت أخــــــــرى  -8

 يصدر قا قرار من الوزير.
يكون أمنوذج عقـد البيـع  .ب

املشــــــار إليــــــه يف الفقــــــرة )أ( 
ضــــمن مســــتندات احلصــــول 
علــــــــ  تــــــــرخي  املشــــــــروع 
أسا  التعاقد مـع املشـرتين، 
وتتـــــــــو  اجلهـــــــــة امل تصـــــــــة 
التيقــــق مــــن مطابقــــة عقــــود 

 ألمنوذج.املشرتين  ذا ا

أيــــــــة بيــــــــاانت أخــــــــرى  -8
 يصدر قا قرار من الوزير.

يكون أمنوذج عقـد البيـع  .ب
املشــــــار إليــــــه يف الفقــــــرة )أ( 
ضــــمن مســــتندات احلصــــول 
علــــــــ  تــــــــرخي  املشــــــــروع 
أسا  التعاقد مـع املشـرتين، 
وتتـــــــــو  اجلهـــــــــة امل تصـــــــــة 

بقــــة عقــــود التيقــــق مــــن مطا
 املشرتين  ذا األمنوذج

 (15مادة ) (15مادة ) ( 15مادة ) ( 15مادة ) (15مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلتــــــــ م املطــــــــور بتنفيــــــــذ  -أ
مشــــــــــروع التطــــــــــوير طبقــــــــــاا 
للمســـــــــتندات الـــــــــ  م ـــــــــن  
الرتخــي  علــ  أساســها، وال 

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ملوافقلللللة عللللللى ندصلللللي النلللللواب ًب
يف املشلللرو  تني كملللا وردا امللللاد

واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار  بقلللللانون،
علللللللللللللللادة جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب

 .صياغتهما

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقلللللة عللللللى ندصلللللي امللللللادتني  
كملا وردا يف املشلرو  بقللانون، 
مللللللع إعللللللادة صللللللياغتهما علللللللى 

 النثو الوارد أدانه.
 
 

 َن  املادة بعد التعديل:
ــــــــذ  -أ ــــــــ م املطــــــــور بتنفي يلت

مشــــــــــروع التطــــــــــوير طبقــــــــــاا 
للمســـــــــتندات الـــــــــ  م ـــــــــن  
الرتخــي  علــ  أساســها، وال 

 
 
 
 
 
 
 
 

يتللللللللوىل املطللللللللور إدارة وصلللللللليانة 
الوحلللدات املبيعلللة مللللدة علللامني 
ملللللللن انتهلللللللاء تنفيلللللللذ املشلللللللرو  
وتسللللللللللللللللليمها إىل املشللللللللللللللللرتين، 

 
 
 
 
 
 
 
 

على أمني احلساب االحتفاظ 
من القيمة الكلية  %5بنسبة 

حلساب الضمان بعد حصول 
، االرازاملطور على شهادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
جيــوز إدخــال تعــديل فيـــه إال 
ــــة الضــــرورة ومبوافقــــة  يف حال

 اجلهة امل تصة.
ــــ م املطــــور بتســــليم  -ب يلت

للمشــــــرتي  الوحــــــدة املبيعــــــة
عل  الطبيعة، مع نس ة مـن 
ـــــذه  الرســـــوم حســـــبما   تنفي
مرفقــاا قــا شــهادة مــن اجلهــة 
امل تصـــــــة إبوــــــــاء مشــــــــروع 
التطــوير مطابقــاا للمواملــفات 
املـرخ  قـا أو املتفـق عليهـا 
ــــــاا للقواعــــــد ايفــــــددة يف  وفق

جيــوز إدخــال تعــديل فيـــه إال 
ــــة الضــــرورة ومبوافقــــة  يف حال

 اجلهة امل تصة.
ــــ م املطــــور بتســــليم  -ب يلت

الوحــــــدة املبيعــــــة للمشــــــرتي 
عل  الطبيعة، مع نس ة مـن 
ـــــذه  الرســـــوم حســـــبما   تنفي

مــن اجلهــة مرفقــاا قــا شــهادة 
امل تصـــــــة إبوــــــــاء مشــــــــروع 
التطــوير مطابقــاا للمواملــفات 
املـرخ  قـا أو املتفـق عليهـا 
ــــــاا للقواعــــــد ايفــــــددة يف  وفق

مقابللللللللللل  صلللللللللليل التكللللللللللاليف 
ملللللن  %1الفعليلللللة ملللللع نسلللللبة 

التكللللللاليف كمصللللللاريف تلللللللك 
إداريلللللة وذللللللك وفقلللللاا لألسلللللس 
الللللل  يصلللللدر بتثديلللللدها قلللللرار 

 من الوزير.
 

وال تصرف املبال  ادتفظ هبا 
إىل املطور إال بعد انقضاء 

اتريخ تسجيل سنة من 
 الوحدات أبمساء املشرتين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 الال ية التنفيذية.

إذا أتخــــر املطــــور عــــن   -ج
تســــليم الوحـــــدة عـــــن املـــــدة 

 العقــد جيــوز املتفــق عليهــا يف
للمشـرتي بعـد إعـذار املطــور 
وأمــــــــني احلســــــــاب بكتــــــــاب 
مسجل بعلم الوملول ومرور 
ثالثــني يومــاا مــن اإلعــذار أن 
يطلـــــا مـــــن اللجنـــــة فســـــخ 
العقــد والتعــوي  إن كــان لــه 

.  مقت  

 الال ية التنفيذية.
إذا أتخــــر املطــــور عــــن   -ج

تســــليم الوحـــــدة عـــــن املـــــدة 
املتفــق عليهــا يف العقــد جيــوز 
للمشـرتي بعـد إعـذار املطــور 
وأمــــــــني احلســــــــاب بكتــــــــاب 

ومرور  مسجل بعلم الوملول
ثالثــني يومــاا مــن اإلعــذار أن 
يطلـــــا مـــــن اللجنـــــة فســـــخ 
العقــد والتعــوي  إن كــان لــه 

.  مقت  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 (16مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف حالة قيام املشرتي ببيع 
الوحدة لشخص آخر، ال 

 ( 16مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ص نلللللملوافقلللللة عللللللى النلللللواب ًب

امللللللللادة كملللللللا ورد يف املشلللللللرو  
واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

ضللللافة عبللللارة إب جملللللس النللللواب
وتســــــــــري أحكــــــــــام هــــــــــذا )

القـــــــــانون علـــــــــ  املشـــــــــرتي 
 ( يف هناية املادة.اجلديد

 

 ( 16مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقللة علللى ندللص املللادة كملللا 
ورد يف املشللللرو  بقللللانون، مللللع 

وتسري أحكام إضافة عبارة )
هـــذا القـــانون علـــ  املشـــرتي 

 ( يف هناية املادة.اجلديد
 َن  املادة بعد التعديل:

 
يف حالة قيام املشرتي ببيع 
الوحدة لشخص آخر، ال 
جيوز أن تزيد املصروفات 

 (16مادة )
 
 
 
 
 
 
 

جيوز للجهة املختصة يف حاللة 
توقللللللللف املطللللللللور عللللللللن تنفيللللللللذ 
املشلللللللللرو  امللللللللللرخص بللللللللله ألي 
سللللللللللبب مللللللللللن األسللللللللللباب، أن 

 (16مادة )
 
 
 
 
 
 
 

عند حدو  أي ظرف طارئ 
يرتتب عليه عدم إكمال 

ملشرو  العقاري جيب على ا
أمني احلساب بعد التشاور 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
جيوز أن تزيد املصروفات 
اإلدارية ال  يتقاضاها املطور 
الرئيسي أو الفرعي من 
املتعاقد مع املشرتي األول 

من سعر الوحدة  %3على 
وتسرى أحكام األصلية، 

القانون عل  املشرتى هذا 
 .اجلديد

 

اإلدارية ال  يتقاضاها املطور 
الرئيسي أو الفرعي من 
املتعاقد مع املشرتي األول 

من سعر الوحدة  %3على 
وتسرى أحكام األصلية، 

هذا القانون عل  املشرتى 
 .اجلديد

 

تتخلللللللللللللللذ التلللللللللللللللداب  الالزملللللللللللللللة 
للمثافظللللللللللللة علللللللللللللى حقللللللللللللوق 
املشلللللرتين مبلللللا يضلللللمن إكملللللال 
املشللللللللرو  أو إعللللللللادة األمللللللللوال 
املدفوعلللللللللة ملللللللللن قبلللللللللل هلللللللللؤالء 
املشللرتين، وهلللا يف سللبيل ذلللك 
أن تستصللللللللللدر حكمللللللللللاا مللللللللللن 

ر املسللللللللللتعجلة قاضللللللللللي األمللللللللللو 
ًبسللتكمال املشللرو  مللن قيمللة 
خطلللللاب الضلللللمان، أو إعلللللادة 

 املبال  املدفوعة للمشرتين.
و للدد الالئثلللة التنفيذيلللة هللللذا 

مع اجلهة املختصة ا اذ كافة 
التداب  الالزمة حلماية حقوق 
املودعني مبا يضمن إكمال 
املشرو  أو إعادة املبال  

 املدفوعة من قبلهم.
 



208 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
القانون أسلباب وملدد التوقلف 
اللللللل  جتيللللللز للجهللللللة املختصللللللة 
ا لللللللللاذ اإلجلللللللللراءات السلللللللللالفة 

 الذكر.
 (17مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 ( 17مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
 نللللللصملوافقللللللة علللللللى النللللللواب ًب

امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  
واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

علللللللللللللللادة جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب
 .صياغتها

 ( 17مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.
 

 َن  املادة بعد التعديل:

 (17مادة )
يصللللللللللللدر بتثديلللللللللللللد الرسلللللللللللللوم 
املسلللللللللللتثقة عللللللللللللى القيلللللللللللد يف 
السللللجالت وإصللللدار وتعللللديل 
الرتخلللليص املنصللللوص عليلللله يف 
هلللذا القلللانون قلللرار ملللن اللللوزير، 
بعللللللد موافقللللللة جملللللللس الللللللوزراء، 

تتجلاوز مخسلني أللف  عللى أال

 (17مادة )
مللللللللللع عللللللللللدم اإلخللللللللللالل أبيللللللللللة 
عقوًبت أشد منصوص عليهلا 
يف قللللللللللانون العقللللللللللوًبت أو أي 
قلللانون آخلللر، يعاقلللب كلللل ملللن 
يرتكلللللللب إحلللللللدى املخالفلللللللات 
املنصوص عليها يف هذه املادة 

 ًبلعقوًبت التالية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
يف حالــة إخــالل املشــرتى  .أ

ـــــة، جيـــــوز  ابلت اماتـــــه التعاقدي
للمطــور بعــد إعــذاره بكتــاب 
مسجل بعلم الوملول بتنفيذ 
الت امــــــــه، أن يطلــــــــا مــــــــن 
اللجنــة فســخ العقــد وَرد  مــا 
استوفاه من مثن الوحدة حمـل 
عقــد البيــع مــع خصــم نســبة 

منــــه،  %10ال ت يــــد علــــ  
وذلــــ  دون اإلخــــالل  قــــه 

 يف التعوي  عن الضرر.
 جيـــــــــــــوز للمطـــــــــــــور ال .ب

يف حالــة إخــالل املشــرتى   .أ
ـــــة، جيـــــوز  ابلت اماتـــــه التعاقدي
للمطــور بعــد إعــذاره بكتــاب 
مسجل بعلم الوملول بتنفيذ 
الت امــــــــه، أن يطلــــــــا مــــــــن 
اللجنــة فســخ العقــد وَرد  مــا 
استوفاه من مثن الوحدة حمـل 
عقــد البيــع مــع خصــم نســبة 

منــــه،  %10ال ت يــــد علــــ  
وذلــــ  دون اإلخــــالل  قــــه 

 يف التعوي  عن الضرر.
 جيـــــــــــــوز للمطـــــــــــــور ال .ب

دينللللللار، وتللللللدد القللللللرار فئللللللات 
 الرسوم حبسب قيمة املشرو .

 

 يعاقلللللب ًبحلللللللبس مللللللدة ال .1
تقلللل علللن سلللنة وبغراملللة ال 

 20.000تقللللللللللللللللل عللللللللللللللللن 
دينلللار، أو إبحلللدى هلللاتني 
العقللللللوبتني كللللللل مللللللن قللللللام 
بعلللرض وحلللدات للبيلللع يف 
مشللروعات عقاريللة ومهيللة، 

أو  أخلللللللتلسأو كلللللللل ملللللللن 
اسلللتعمل بلللدون وجللله حلللق 
أو بلللللللللدد دفعلللللللللات ماليلللللللللة 
سلللمت للله ألغللراض إقامللة 

 مشروعات عقارية.



210 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
التصــرا يف الوحــدة الــ    
ــــد بيعهــــا إال بعــــد  فســــخ عق
إيداعــــــــه املبلــــــــو املســــــــتيق 

 حلساب املشرتي.
 

التصــرا يف الوحــدة الــ    
ــــد بيعهــــا إال بعــــد  فســــخ عق
إيداعــــــــه املبلــــــــو املســــــــتيق 

 حلساب املشرتي.
 

يعاقلللللب ًبحلللللللبس مللللللدة ال  .2
تقللللللللل عللللللللن سللللللللتة أشللللللللهر 

 20.000مللة ال تقللل وبغرا
دينلللار، أو إبحلللدى هلللاتني 
العقللللوبتني، كللللل مللللن زاول 
نشلللللال التطلللللوير العقلللللاري 
يف مملكللللة البثللللرين بللللدون 
تلللللللللللللرخيص ملللللللللللللن اجلهلللللللللللللة 
املختصلللة أو كلللل ملللن قلللدم 
إىل السلللللللللطات املختصللللللللة 
مسللتندات أو بيللاانت غلل  
صللثيثة هبللدف احلصللول 



211 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
علللللللللللى تلللللللللللرخيص ملزاوللللللللللللة 
 نشال التطوير العقاري.

مللللللدة ال يعاقللللللب ًبحلللللللبس . 3
تقللل عللن ثالثللة أشللهر وبغرامللة 
ال تقلللللللللل علللللللللن عشلللللللللرة آالف 
دينلللللللللللار أو إبحلللللللللللدى هلللللللللللاتني 
العقللوبتني كللل جهللة استشللارية 
أو كل استشاري قام بتصلديق 
مسللللللللتندات ومهيللللللللة أو كاذبللللللللة 
 لللللص املشلللللرو  العقلللللاري ملللللع 
علملللللله بللللللذلك أو كللللللل مللللللدقق 
حسلللاًبت وضلللع تقريلللراا كللللاذًبا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
عنللللللد مراجعتلللللله للمركللللللز املللللللايل 

فللللى معلومللللات للمطللللور أو أخ
 أو وقائع جوهرية يف تقريره.

 
 
 
 
 

 (18مادة )
 
 
 

 ( 18مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

 ( 18مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
املشروعني بقانون ورد يف 

 (18مادة )
 
 
 

 (18دة )ما
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 

للجهة امل تصة يف حالة  .أ
توقف املطور مؤقتاا عن 
تنفيذ املشروع ألي سبا 
من األسباب بعد أخذ رأي 
أمني احلساب اختاذ التدابه 
الالزمة حلماية حقوم 
املودعني مبا يضمن إكمال 

املللللادة كمللللا ورد يف املشللللروعني 
(، ملللع األول والثـــاينبقلللانون )
و املوافقللللة علللللى قللللرار دجمهمللللا 

علللللللللللللللادة جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب
 .صياغتهما

(، مع دجمهما األول والثاين)
إعادة صياغتهما على النثو و 

 الوارد أدانه.
   املادة بعد التعديل:ن
 
للجهة امل تصة يف حالة  .أ

توقف املطور مؤقتاا عن 
تنفيذ املشروع ألي سبا 
من األسباب بعد أخذ رأي 
أمني احلساب اختاذ التدابه 
الالزمة حلماية حقوم 

يضمن إكمال  املودعني مبا

 
 
 
 
 

لكل ذي مصلثة التظلم  -أ
كتابة من أي قرار يصدر 
استناداا ألحكام هذا القانون 
لدى الوزير، خالل ثالثني 
يوماا من اتريخ علمه هبذا 

 القرار.
جيب البت يف التظلم  -ب

 
 
 
 
 

يشطب قيد املطور من سجل 
املطورين العقاريني يف أاي من 

 احلاالت التالية:
 إذا أشهر إفالسه. .1
إذا مل يباشلللللللللللللر األعملللللللللللللال  .2

واألشلللللللللللللللللللللغال املتعلقلللللللللللللللللللللة 
ًبملشلللرو  بعلللد ملللرور سلللتة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
املشروع أو إعادة األموال 

 أملياقا.إ  
يف حالـــــــــــــة التوقـــــــــــــف  .ب

النها ي، للجهة امل تصـة أن 
ــــة احلكــــم  تطلــــا مــــن اللجن
بتنفيــذ املشــروع مبعرفــة أحــد 
ــــــــ  حســــــــاب  املطــــــــورين عل
املطــــــــور أو بيــــــــع املشــــــــروع 
وتوزيـــع حصـــيلة البيـــع علـــ  

 املودعني.
ــــة  .ج ــــني  الال يــــة التنفيذي تب

ـــــف  أســـــباب وحـــــاالت التوق

املشروع أو إعادة األموال 
 إ  أملياقا.

يف حالـــــــــــــة التوقـــــــــــــف  .ب
النها ي، للجهة امل تصـة أن 
ــــة احلكــــم  تطلــــا مــــن اللجن
بتنفيــذ املشــروع مبعرفــة أحــد 
ــــــــ  حســــــــاب  املطــــــــورين عل
املطــــــــور أو بيــــــــع املشــــــــروع 
وتوزيـــع حصـــيلة البيـــع علـــ  

 املودعني.
ــــة  .ج ــــني  الال يــــة التنفيذي تب

ـــــف  أســـــباب وحـــــاالت التوق

خالل ثالثني يوماا من اتريخ 
تقدميه، وإذا صدر القرار 
ًبلرفض، وجب أن يكون 
مسبباا، ويعت  فوات امليعاد 
دون البت يف التظلم مبثابة 

  قرار ًبلرفض.
لصلللللللللللللاحب الشلللللللللللللأن أن   - 

يطعللللللن علللللللى القللللللرار الصللللللادر 
بلللللرفض اللللللتظلم أملللللام ادكملللللة 
املختصللللة خللللالل ثالثللللني يومللللاا 
ملللللن اتريلللللخ علمللللله ًبلقلللللرار أو 
فلللوات امليعلللاد ادلللدد للبلللت يف 

أشلللللهر ملللللن اتريلللللخ منثللللله 
املوافقللللللللللللة ًبلبيللللللللللللع علللللللللللللى 
اخلارطلللللللللللللللللللة دون علللللللللللللللللللذر 

 مشرو .
إذا مت إلغاء الرتخيص  .3

من اجلهة  املمنوح له
 املخولة مبنثه.

إذا ارتكلللللللللللللللللللب أايا ملللللللللللللللللللن  .4
املخالفللللللللللللللات املقللللللللللللللررة يف 

( مللللللللن 2( و)1البنللللللللدين )
( ملللللللللن هلللللللللذا 17امللللللللللادة )
 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
الـــ  ييـــ  اختـــاذ اإلجـــراءات 

 آنفة الذكر.
 

الـــ  ييـــ  اختـــاذ اإلجـــراءات 
 آنفة الذكر.

 

 التظلم دون البت فيه.
 
 

 

 (19مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 19مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
افقللللللة علللللللى ندللللللص ملو النللللللواب ًب

ادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  املللللللل
و املوافقلللة عللللى قلللرار  بقلللانون،

تغيلللللل  كلمللللللة جملللللللس النللللللواب ب
( الللواردة يف هنايلة املللادة اللوزير)

 (.اجلهة امل تصةإىل عبارة )

 ( 19مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 

( الواردة يف الوزيرتغي  كلمة )
اجلهة هناية املادة إىل عبارة )

 (.امل تصة
 
 

 (19مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 (19مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 

يتوىل املطور إدارة وصيانة 
ملدة عامني  الوحدات املبيعة

من انتهاء تنفيذ املشرو  
وتسليمها إىل املشرتين، 
مقابل  صيل التكاليف 

من  %1الفعلية مع نسبة 
تلك التكاليف كمصاريف 
إدارية وذلك وفقاا لألسس 
ال  يصدر بتثديدها قرار 

 .اجلهة امل تصةمن 

  
 َن  املادة بعد التعديل:

يتوىل املطور إدارة وصيانة 
الوحدات املبيعة ملدة عامني 
من انتهاء تنفيذ املشرو  
وتسليمها إىل املشرتين، 
مقابل  صيل التكاليف 

من  %1الفعلية مع نسبة 
تلك التكاليف كمصاريف 
إدارية وذلك وفقاا لألسس 
ال  يصدر بتثديدها قرار 

 .اجلهة امل تصةمن 

 
 
 

ملللللللللللوظفي الللللللللللوزارة الللللللللللذين  -أ
يعيلللللللنهم اللللللللوزير، ا لللللللاذ كافلللللللة 
اإلجللللللراءات الالزمللللللة للتثقللللللق 
من تنفيذ أحكام هلذا القلانون 
واللللللللوائن والقللللللرارات الصللللللادرة 

األخللص تنفيللذاا للله، وهلللم علللى 
 ما أييت:

دخلللللللللول مواقلللللللللع املشلللللللللرو   .1
ومقلللللللللللللللللار املطلللللللللللللللللورين يف 

 
 
 

 املطللورين القللائمني وقللتيلتللزم 
العمللللل أبحكللللام هللللذا القللللانون 
ًبملبللللادرة إىل توفيللللق أوضللللاعهم 
طبقلللللاا ألحكلللللام هلللللذا القلللللانون 
خلللللالل فلللللرتة ال تتجلللللاوز سلللللتة 
أشلللهر ملللن اتريلللخ العملللل هبلللذا 

 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 أوقات العمل.  

االطللللللللال  علللللللللى األوراق  .2
والسللللللللللللللجالت املتعلقللللللللللللللة 

 ًبملشرو .
طللللللللللللللللللللللللللب البيلللللللللللللللللللللللللاانت  .3

واملسلللللتندات واملعلومللللللات 
الالزمللللة مللللن املطللللورين أو 
ممثللليهم أو املسللئولني علللن 
املشللللللللللروعات والعلللللللللللاملني 

 هبا.
علللى املطللور أو ممثللله أو  -ب

املشلللللللللللللللرو  املسلللللللللللللللئول علللللللللللللللن 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
والعلللللللللللللاملني بللللللللللللله أن يلللللللللللللزودوا 
امللللللللللوظفني املشلللللللللار إلللللللللليهم يف 
الفقلللرة )أ( ملللن هلللذه امللللادة مبلللا 
طلبللوه خللالل املللدة اللل   للدد 
هلللللم وعللللدم إعللللاقتهم عللللن أداء 

 مهامهم.
 
يكلللللون مللللللوظفي اللللللوزارة   - 

اللللللللذين خيلللللللوهلم وزيلللللللر العلللللللدل 
ًبالتفلللللللاق ملللللللع اللللللللوزير صلللللللفة 
مللللللللأموري الضللللللللبط القضللللللللائي 

وص ًبلنسلللللللبة للجلللللللرائم املنصللللللل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
عليهلللا يف هلللذا القلللانون، والللل  
تقلللللللع يف دوائلللللللر اختصاصلللللللهم 
وتكللللللللللللون متعلقللللللللللللة أبعمللللللللللللال 

 وظائفهم.
و ال اداضر ادررة ًبلنسبة 
هلذه اجلرائم إىل النيابة العامة 

 بقرار من الوزير.
 

 (20مادة )
 
 
 

 ( 20مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

 ( 20مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون 

 (20ادة )م
 
 
 

 (20مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 

يصــــــــدر بتيديــــــــد الرســــــــوم 
املســـــتيقة علـــــ  اخلـــــدمات 
الــــ  ت قــــد م مبوجــــا أحكــــام 
ـــــــد يف  هـــــــذا القـــــــانون، كالقي

وإملــدار وتعــديل الســجالت 
الرتاخـــي  املنصـــوص عليهـــا 
فيــــه، قــــرار مــــن الــــوزير بعــــد 
موافقــة جملــس الــوزراء، علــ  

املشللللللللرو  امللللللللادة كمللللللللا ورد يف 
واملوافقة على (، الثاينبقانون )

إعلللللللادة قلللللللرار جمللللللللس النلللللللواب 
 .صياغتها

 

(، مع إعادة صياغتها الثاين)
 على النثو الوارد أدانه.

 
 َن  املادة بعد التعديل:

يصــــــــدر بتيديــــــــد الرســــــــوم 
املســـــتيقة علـــــ  اخلـــــدمات 
الــــ  ت قــــد م مبوجــــا أحكــــام 
ـــــــد يف  هـــــــذا القـــــــانون، كالقي
الســجالت وإملــدار وتعــديل 
الرتاخـــي  املنصـــوص عليهـــا 
فيــــه، قــــرار مــــن الــــوزير بعــــد 
موافقــة جملــس الــوزراء، علــ  

 
 

يعاقب ًبحلبس وًبلغرامة  -أ
ال  ال تتجاوز عشرة 
آالف دينار أو إبحدى 

 هاتني العقوبتني: 
مللن يبيللع أو يعللرض للبيللع  -1

أو يعلللن عللن بيللع وحللدة علللى 
اخلريطللللللللللللللة دون تللللللللللللللرخيص أو 

 ًبملخالفة للرتخيص.
إىل مللللللللللن يقللللللللللدم عمللللللللللدا  -2
سلطات املختصلة مسلتندات ال

 
 

يفرض رسم اثبت على 
ال  تقدم مبوجب اخلدمات 

أحكام هذا القانون على 
 النثو التايل:

مائلللللللة دينلللللللار رسلللللللم فلللللللتن  .1
 حساب الضمان.

عشلللللللللللرون دينلللللللللللارا رسلللللللللللم  .2
التأشلللل  علللللى اتفاقيللللة الشللللراء 

 يف سجل األرض.
عشلللرون دينللللارا رسلللم قيللللد  .3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
أال تتجــــــاوز فســــــني ألــــــف 
دينـــار، وحيـــدد القـــرار فئـــات 
الرســـــــــــوم  ســـــــــــا قيمـــــــــــة 

 املشروع.
 

أال تتجــــــاوز فســــــني ألــــــف 
دينـــار، وحيـــدد القـــرار فئـــات 
الرســـــــــــوم  ســـــــــــا قيمـــــــــــة 

 املشروع.
 

أو بيللللللللللاانت غلللللللللل  صللللللللللثيثة 
 للثصللللللللللللللللول علللللللللللللللللى أحللللللللللللللللد
الرتاخيص املنصلوص عليهلا يف 

 هذا القانون.
كللللللل مللللللدقق حسللللللاًبت  -3

يتعمد وضع تقريلر كلاذب علن 
املركلز املللايل للمطللور، أو خيفللي 
عملللللللللللداا وقلللللللللللائع جوهريلللللللللللة يف 

 تقريره.
كل استشاري أو مدقق  -4

حسلللللاًبت يعتملللللد مسلللللتندات 
غلللل  صللللثيثة  للللص مشللللرو  

أمسللللللللللاء أمنللللللللللاء احلسللللللللللاب يف 
 سجل أمناء احلساب.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 التطوير مع علمه بذلك.

كللللللللللل مطللللللللللور خيللللللللللالف  -5
ملللللادة أحكللللام الفقللللرة )أ( مللللن ا

 ( من هذا القانون.5)
مللللللللللع عللللللللللدم اإلخللللللللللالل  -ب

ًبلعقللوًبت الللواردة ًبلفقللرة )أ( 
ملللللللللن هلللللللللذه امللللللللللادة، يعاقلللللللللب 
ًبلغراملة الل  ال تتجلاوز مخسلة 
آالف دينلللار كلللل ملللن خيللللالف 
األحكللللللللام األخللللللللرى يف هللللللللذا 
القلللللللانون والللللللللوائن والقلللللللرارات 

 الصادرة تنفيذا له.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 (21مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 21مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  
واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

جلللللللللللللللراء جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب
 التعديالت اآلتية:

  ،إعادة صلياغة البنلدين )أ
.)  
 
 ( قللللللللللللللرار تغيلللللللللللللل  عبللللللللللللللارة

 ( 21مادة )
 بعد إعادة الرتقيم
كما   املوافقة على ندص املادة

ورد يف املشرو  بقانون، مع 
 إجراء التعديالت اآلتية:

 
 
 
  ،إعادة صلياغة البنلدين )أ

 ( على النثو الوارد يف نلص 
 املادة بعد التعديل.

 ( قللللللللللللللرار تغيلللللللللللللل  عبللللللللللللللارة

 (21مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 

لـذوي الشــأن الــتظلم مــن  -أ
القـــــرارات الصـــــادرة تنفيـــــذاا 
ــــــــــانون  ألحكــــــــــام هــــــــــذا الق
وال يتـــــــه التنفيذيـــــــة لـــــــدى 
الـــوزير، خـــالل ثالثـــني يومــــاا 
مــن  ريــخ إخطــارهم ابلقــرار 
ــــــــــم  ــــــــــاب مســــــــــجل بعل بكت

 الوملول. 
جيللللللللب البللللللللت يف الللللللللتظلم  -ب

( الواردة يف هناية البنلد ًبلرفض
 (.رف  له)ب( إىل )

 

( الواردة يف هناية البنلد ًبلرفض
 (.رف  له)ب( إىل )

 َن  املادة بعد التعديل:
لذوي الشأن التظلم مـن  -أ

القـــــرارات الصـــــادرة تنفيـــــذاا 
ــــــــــانون  ألحكــــــــــام هــــــــــذا الق
وال يتـــــــه التنفيذيـــــــة لـــــــدى 
الـــوزير، خـــالل ثالثـــني يومــــاا 
مــن  ريــخ إخطــارهم ابلقــرار 
ــــــــــم  ــــــــــاب مســــــــــجل بعل بكت

 الوملول. 
جيللللللللب البللللللللت يف الللللللللتظلم  -ب

 
 
 

مع عدم اإلخالل ًبملسؤولية 
اجلنائية للشخص الطبيعي، 
يعاقب الشخص االعتباري 
بغرامة ال تقل عن مخسة 
آالف دينار وال تزيد على 
عشرين ألف دينار إذا 
ارتكبت ًبمسه أو حلسابه أو 
ملنفعته أية جرمية من اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا 

 
 
 

جملللللللللللس اللللللللللوزراء بنلللللللللاء عللللللللللى 
اقلللللللللللللللرتاح اللللللللللللللللوزير املخلللللللللللللللتص 
إضلللللللللللللافة رسلللللللللللللوم خلللللللللللللدمات 
أخلللللرى مبوجلللللب أحكلللللام هلللللذا 
القللللللللللانون علللللللللللى أال تتجللللللللللاوز 

 مخسون ديناراا.
 



225 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
خللالل ثالثللني يومللاا مللن اتريللخ 
تقدميللللللللله، وإذا صلللللللللدر القلللللللللرار 
ًبللللللللرفض، وجلللللللب أن يكللللللللون 

باا، ويعتلللل  فللللوات امليعللللاد مسللللب
دون البللللللت يف اللللللللتظلم مبثابلللللللة 

 .رف  له
جيــوز الطعــن علــ  القــرار  -ج

الصــادر بــرف  الــتظلم أمــام 
ايفكمـــــــة امل تصـــــــة خـــــــالل 
ثالثــني يومــاا مــن  ريــخ العلــم 
بــه أو فــوات ميعــاد البــت يف 

 التظلم.

خللالل ثالثللني يومللاا مللن اتريللخ 
تقدميللللللللله، وإذا صلللللللللدر القلللللللللرار 
ًبللللللللرفض، وجلللللللب أن يكللللللللون 
مسللللبباا، ويعتلللل  فللللوات امليعللللاد 
دون البللللللت يف اللللللللتظلم مبثابلللللللة 

 .رف  له
جيــوز الطعــن علــ  القــرار  -ج

الصــادر بــرف  الــتظلم أمــام 
ايفكمـــــــة امل تصـــــــة خـــــــالل 
ثالثــني يومــاا مــن  ريــخ العلــم 

ت ميعــاد البــت يف بــه أو فــوا
 التظلم.

القانون، وكان ذلك نتيجة 
تصرف أو امتنا  أو موافقة 
أو تسرت أو إمهال جسيم من 
جانب أي من أعضاء جملس 

ل عن اإلدارة أو أي مسئو 
الشخص االعتباري، أو من 
جانب من يتصرف هبذه 

 الصفة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 (22مادة )
 
 
 
 
 
 

ملـــــولفي الـــــوزارة الـــــذين  -أ
ــــــــــــوزير اختــــــــــــاذ  ــــــــــــنهم ال يعي
اإلجــراءات الالزمــة للتيقــق 
ـــــــذ أحكـــــــام هـــــــذا  مـــــــن تنفي
القــــانون وال يتـــــه التنفيذيـــــة 

 ( 22مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  
واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 

علللللللللللللللادة إب جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب
 صياغتها.

 

 ( 22مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

ندص املادة كما املوافقة على 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

ملــــــولفي الــــــوزارة الــــــذين  -أ
ــــــــــــوزير اختــــــــــــاذ  ــــــــــــنهم ال يعي
اإلجــراءات الالزمــة للتيقــق 
ـــــــذ أحكـــــــام هـــــــذا  مـــــــن تنفي
القــــانون وال يتـــــه التنفيذيـــــة 

 (22مادة )
 
 
 
 
 
 

تصللللدر الالئثللللة التنفيذيللللة هلللللا 
 القانون بقرار من الوزير.

 (22مادة )
 
 
 
 
 
 

يلغى كل نص يتعارض مع 
 أحكام هذا القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ــــذاا  والقــــرارات الصــــادرة تنفي
ـــ  األخـــ  دخـــول  ـــه، وعل ل
مواقــــع املشــــروع يف أوقـــــات 
العمـــــل وطلـــــا املعلومـــــات 
ـــــ  املطـــــور أو  الالزمـــــة. وعل
ممثله عـدم إعـاقتهم عـن أداء 

م، وت ويــــــــدهم مبــــــــا مهــــــــامه
 يطلبونه خالل مدة معقولة. 

ملــــولفي الــــوزارة الــــذين  -ب
اــو م وزيــر العــدل ابالتفــام 
ـــــوزير ملـــــفة مـــــأموري  مـــــع ال
الضـــــب  القضـــــا ي ابلنســـــبة 

ــــذاا  والقــــرارات الصــــادرة تنفي
ـــ  األخـــ  دخـــول  ـــه، وعل ل
مواقــــع املشــــروع يف أوقـــــات 
العمـــــل وطلـــــا املعلومـــــات 
ـــــ  املطـــــور أو  الالزمـــــة. وعل
ممثله عـدم إعـاقتهم عـن أداء 

م، وت ويــــــــدهم مبــــــــا مهــــــــامه
 يطلبونه خالل مدة معقولة. 

ملــــولفي الــــوزارة الــــذين  -ب
اــو م وزيــر العــدل ابالتفــام 
ـــــوزير ملـــــفة مـــــأموري  مـــــع ال
الضـــــب  القضـــــا ي ابلنســـــبة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
للجـرا م املنصــوص عليهــا يف 
هــذا القـــانون، والـــ  تقـــع يف 
دوا ــــر اختصاملــــهم وتكــــون 
متعلقـــــة أبعمـــــال ولـــــا فهم، 
وحتــــــــــال ايفاضــــــــــر ايفــــــــــررة 

ة  ـــــــذه اجلـــــــرا م إ  ابلنســـــــب
ــــــرار مــــــن  ــــــة بق ــــــة العام النياب

 الوزير.
 

للجـرا م املنصــوص عليهــا يف 
هــذا القـــانون، والـــ  تقـــع يف 
دوا ــــر اختصاملــــهم وتكــــون 
متعلقـــــة أبعمـــــال ولـــــا فهم، 
وحتــــــــــال ايفاضــــــــــر ايفــــــــــررة 
ابلنســـــــبة  ـــــــذه اجلـــــــرا م إ  
ــــــن ــــــرار م ــــــة بق ــــــة العام  النياب

 الوزير.
 
 

 (23مادة )
 

 (23مادة ) (23مادة ) ( 23مادة ) ( 23مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقـــا ابحلـــبس مـــدة ال  -أ
تقـــــل عـــــن ســـــنة وب رامـــــة ال 
يــاوز عشــرة آالا دينــار أو 
إبحــدى هــاتني العقــوبتني كــل 

 مطور:

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

و املوافقللللللة (، الثــــــاينبقللللللانون )
 علللللللللى قللللللللرار جملللللللللس النللللللللواب

 عادة صياغتها.إب
 

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون 

(، مع إعادة صياغتها الثاين)
 على النثو الوارد أدانه.

 
 

 َن  املادة بعد التعديل:
يعاقـــا ابحلـــبس مـــدة ال  -أ

تقـــــل عـــــن ســـــنة وب رامـــــة ال 
يــاوز عشــرة آالا دينــار أو 
إبحــدى هــاتني العقــوبتني كــل 

 
 
 
 
 
 
 
 

عللللللللى رئللللللليس جمللللللللس اللللللللوزراء 
 -كللل فيمللا خيصلله   –والللوزراء 

تنفيللللذ أحكللللام هللللذا القللللانون، 
سلللللتة  ويعملللللل بللللله بعلللللد مضلللللي

 
 
 
 
 
 
 
 

يصللللللللللللللدر الللللللللللللللوزير املخللللللللللللللتص 
القللللللللللللرارات الالزمللللللللللللة لتنفيللللللللللللذ 

 أحكام هذا القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
أو عـــــرض للبيـــــع ابع  -1

وحـــــدة علـــــ  اخلريطـــــة دون 
تـــــــــــــــرخي  أو ابمل الفـــــــــــــــة 
للرتخــــي  يف أحــــد مشــــاريع 

 التطوير العقاري.
زاول نشـــــار التطـــــوير  -2

ــــن  ــــرخي  م العقــــاري دون ت
 اجلهة امل تصة.

ـــــــع عـــــــن تســـــــليم  -3 امتن
الوحـــدة املبيعـــة ونســـ ة مـــن 
الرســــــوم يف امليعـــــــاد املتفـــــــق 

 عليه.

 مطور:
للبيـــــــع ابع أو عـــــــرض   -1

وحـــــدة علـــــ  اخلريطـــــة دون 
تـــــــــــــــرخي  أو ابمل الفـــــــــــــــة 
للرتخــــي  يف أحــــد مشــــاريع 

 التطوير العقاري.
زاول نشـــــار التطـــــوير  -2

ــــن  ــــرخي  م العقــــاري دون ت
 اجلهة امل تصة.

ـــــــع عـــــــن تســـــــليم  -3 امتن
الوحـــدة املبيعـــة ونســـ ة مـــن 
الرســــــوم يف امليعـــــــاد املتفـــــــق 

أشللللللهر مللللللن اتريللللللخ  نشللللللره يف 
 اجلريدة الرمسية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
خــالف أحكــام الفقـــرة  -4

ادة (، واملـــ8)أ( مـــن املـــادة )
 ( من هذا القانون.12)

يعاقــا ابحلــبس مــدة ال  -ب
تقــــــل عــــــن ســــــنة وال يــــــاوز 
فـــــس ســـــنوات وب رامـــــة ال 
تقـل عــن عشـرة آالا دينــار 
وال يــاوز ثالثــني ألــف دينــار 
أو إبحـــدى هـــاتني العقـــوبتني 

 كل مطور:
تومل ــــــل إ  االســــــتيالء   -1

علـــ  منقـــول أو ســـند أو إ  

 عليه.
خــالف أحكــام الفقـــرة  -4

(، واملـــادة 8)أ( مـــن املـــادة )
 ( من هذا القانون.21)

يعاقــا ابحلــبس مــدة ال  -ب
تقــــــل عــــــن ســــــنة وال يــــــاوز 
فـــــس ســـــنوات وب رامـــــة ال 
تقـل عــن عشـرة آالا دينــار 
وال يــاوز ثالثــني ألــف دينــار 
أو إبحـــدى هـــاتني العقـــوبتني 

 كل مطور:
تومل ــــــل إ  االســــــتيالء   -1
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
توقيــــــع علــــــ  هــــــذا الســــــند 
مقابــــــــل بيــــــــع وحــــــــدات يف 
مشاريع تطوير عقـاري ومهيـة 
أو غه مقيدة ابلسجل املعـد 
ـــــــع  ـــــــذل ، وحيكـــــــم يف مجي ل

 األحوال برد ما قبضه.
قـد م للجهـات امل تصــة  -2

بيــــــاانت أو معلومــــــات غــــــه 
ملـــــييية قـــــدا القيــــــد يف 
الســـــــــجالت أو لليصـــــــــول 
علـــ  تـــراخي  التطـــوير مـــع 

 علمه بذل .

علـــ  منقـــول أو ســـند أو إ  
توقيــــــع علــــــ  هــــــذا الســــــند 
مقابــــــــل بيــــــــع وحــــــــدات يف 
مشاريع تطوير عقـاري ومهيـة 
أو غه مقيدة ابلسجل املعـد 
ـــــــع  ـــــــذل ، وحيكـــــــم يف مجي ل

 األحوال برد ما قبضه.
قـد م للجهـات امل تصــة  -2

بيــــــاانت أو معلومــــــات غــــــه 
ملـــــييية قـــــدا القيــــــد يف 
الســـــــــجالت أو لليصـــــــــول 

لـــ  تـــراخي  التطـــوير مـــع ع
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
يعاقــا ابحلــبس مــدة ال  -ج

تقــــــل عــــــن ســــــنة وال يــــــاوز 
وب رامـــــة ال فـــــس ســـــنوات 

تقـل عــن عشـرة آالا دينــار 
وال يــاوز ثالثــني ألــف دينــار 
 أو إبحدى هاتني العقوبتني:

كـــــــل مـــــــن حـــــــال دون    -1
أتديــة املــولفني املشــار إلــيهم 

( أعمـــــــــــال 22يف املـــــــــــادة )
 ولا فهم.

كـــل مـــدقق حســـاابت  -2
اعتمـــد مســـتندات أو وضـــع 

 علمه بذل .
يعاقــا ابحلــبس مــدة ال  -ج

تقــــــل عــــــن ســــــنة وال يــــــاوز 
فـــــس ســـــنوات وب رامـــــة ال 
تقـل عــن عشـرة آالا دينــار 
وال يــاوز ثالثــني ألــف دينــار 
 أو إبحدى هاتني العقوبتني:

كـــــــل مـــــــن حـــــــال دون    -1
أتديــة املــولفني املشــار إلــيهم 

( أعمـــــــــــال 22يف املـــــــــــادة )
 ولا فهم.

ت كـــل مـــدقق حســـااب -2
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
تقارير كاذبة عن املرك  املـاي 

 للمطور مع علمه بذل .
كل مهند  استشـاري  -3

اعتمـــــــــد مســـــــــتندات غـــــــــه 
ملـــــــييية ألحـــــــد مشـــــــاريع 

 التطوير مع علمه بذل .

اعتمـــد مســـتندات أو وضـــع 
تقارير كاذبة عن املرك  املـاي 

 للمطور مع علمه بذل .
كل مهند  استشـاري  -3

اعتمـــــــــد مســـــــــتندات غـــــــــه 
ملـــــــييية ألحـــــــد مشـــــــاريع 

 التطوير مع علمه بذل .
 (24مادة )
 
 
 
 

 ( 24مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ملوافقللللللة علللللللى ندللللللص النللللللواب ًب

امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

 ( 24مادة )
 إعادة الرتقيمبعد 

املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 (24مادة ) 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 

جيوز للجهة امل تصة شطا 
قيد املطور من السجل 
ابلنسبة للمشروع الذي   
يبدأ يف تنفيذه بعد مرور 
ستة أشهر من  ريخ منيه 
ترخي  التطوير، ويف حالة 
ارتكابه أاي ا من اجلرا م 
املنصوص عليها يف هذا 

 القانون.

و املوافقلللة عللللى قلللرار بقلللانون، 
علللللللللللللللادة إب جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب

 صياغتها.
 

 الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

جيوز للجهة امل تصة شطا 
قيد املطور من السجل 
ابلنسبة للمشروع الذي   
يبدأ يف تنفيذه بعد مرور 
ستة أشهر من  ريخ منيه 

التطوير، ويف حالة ترخي  
ارتكابه أاي ا من اجلرا م 
املنصوص عليها يف هذا 

 القانون.

 
 
 

عللللللللى رئللللللليس جمللللللللس اللللللللوزراء 
 –كللل فيمللا خيصلله   -والللوزراء 

تنفيللللذ أحكللللام هللللذا القللللانون، 
ويعمللللل بلللله بعللللد مضللللي شللللهر 
ملللللن اتريلللللخ نشلللللره يف اجلريلللللدة 

 الرمسية.

   ( 25مادة ) ( 25مادة ) (25مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 

دون إخالل مبسؤولية 
الش   الطبيعي املنصوص 
عليها يف هذا القانون، 
ي عاقا الش   االعتباري 
جنا ياا عن اجلرا م املنصوص 
عليها يف هذا القانون إذا 

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

وافقللللللة علللللللى ندللللللص ملالنللللللواب ًب
امللللللللادة كمللللللللا ورد يف املشللللللللرو  

واملوافقلللللة عللللللى قلللللرار بقلللللانون، 
علللللللللللللللادة جمللللللللللللللللس النلللللللللللللللواب إب

 .صياغتها

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون، مع 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

دون إخالل مبسؤولية 
الش   الطبيعي املنصوص 
عليها يف هذا القانون، 
ي عاقا الش   االعتباري 
جنا ياا عن اجلرا م املنصوص 
عليها يف هذا القانون إذا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
وقعت حلسابه أو اب ه 
بواسطة أحد أجه ته أو 
ممثليه أو أحد العاملني لديه، 
ب رامة تعادل مثل ال رامة 

ال   املعاقا قا عن اجلرذة
 وقعت.

وجيـــوز للميكمـــة أن تقضـــي 
بوقـــــــف نشـــــــار الشـــــــ   
االعتبــــاري املتعلـــــق ابجلرذـــــة 
ملــدة ال ت يــد علــ  ســنة، ويف 
حالــــــة العــــــود جيــــــوز احلكــــــم 
بوقــف النشــار ملــدة ال ت يــد 

وقعت حلسابه أو اب ه 
بواسطة أحد أجه ته أو 
ممثليه أو أحد العاملني لديه، 
ب رامة تعادل مثل ال رامة 

ال   املعاقا قا عن اجلرذة
 وقعت.

وجيوز للميكمة أن تقضي 
بوقف نشار الش   
االعتباري املتعلق ابجلرذة 
ملدة ال ت يد عل  سنة، ويف 
حالة العود جيوز احلكم 
بوقف النشار ملدة ال ت يد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
عل  فس سنوات أو إبل اء 

 الرتخي  وا ياا.
عل  فس سنوات أو إبل اء 

 الرتخي  وا ياا.
 
 
 

 (26مادة )
 
 
 
 
 

تنشأ يف الوزارة جلنة تسم  

 مادة مستيدثة
 ( 26مادة )

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقللللة علللللى قللللرار جملللللس  -

سلللللللتثدا  ملللللللادة ًبالنلللللللواب 
 .(26برقم )

 مادة مستيدثة
 ( 26مادة )

 بعد إعادة الرتقيم
اسللللللللللتثدا  مللللللللللادة بللللللللللرقم  -
 ( يكون نصها اآليت:26)

 َن  املادة املستيدثة:
تنشأ يف الوزارة جلنة تسم  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
)جلنة منازعات التطوير 
العقاري(، تشكل بقرار من 
الوزير كل ثالث سنوات 

 عل  النيو اآليت: 
 قاضـــــــيان مـــــــن ايفكمـــــــة .1

ـــــــدق ـــــــذل   ماالكـــــــربى، ين ل
ــــــ  للقضــــــاء،  اجمللــــــس األعل

رائســــــــــة  أحــــــــــدمها ويتــــــــــو 
 اللجنة. 

مولـــف مـــن ذوي اخلـــربة  .2

)جلنة منازعات التطوير 
العقاري(، تشكل بقرار من 
الوزير كل ثالث سنوات 

 عل  النيو اآليت: 
 قاضـــــــيان مـــــــن ايفكمـــــــة .1

ـــــــدقالكـــــــربى،  ـــــــذل   ماين ل
ــــــ  للقضــــــاء،  اجمللــــــس األعل

رائســــــــــة  أحــــــــــدمها ويتــــــــــو 
 اللجنة. 

 
ربة مـــن ذوي اخلـــ مولـــف .2

 يف الشؤون العقاريـة، يرشـيه
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
يف الشؤون العقاريـة، يرشـيه 

ــــاءا علــــ  الــــوزير امل  ــــت  بن
 طلا الوزير.

ــــؤدي ــــة عضــــو وي  مــــن اللجن
 الــــــوزير أمـــــام القضــــــاة غـــــه

 أقســــــــــم: )اآلتيــــــــــة اليمـــــــــني
 أحدي أن العظــــــــــــــــــــــــــيم ابهلل

 والصـــــدم، ابألمانـــــة عملـــــي
ــــوانني أحــــرتم وأن  اململكــــة ق

 (.ونظمها

ــــاءا علــــ   ــــوزير امل ــــت  بن ال
 طلا الوزير.
اللجنة من  ويؤدي عضو

أمام الوزير  القضاةغه 
اليمني اآلتية: )أقسم ابهلل 
العظيم أن أحدي عملي 

 والصدم، وأن ابألمانة
أحرتم قوانني اململكة 

 .ونظمها(

   مادة مستيدثة مادة مستيدثة (27مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 

ختت  اللجنة ابلفصل  .أ
عل  وجه السرعة فيما 

 يلي: 
الـــــــدعاوى واملنازعـــــــات  .1

الناشـــــــــــئة عـــــــــــن أعمـــــــــــال 

 ( 27مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقللللة علللللى قللللرار جملللللس  - 
سللتثدا  ملادة بللرقم النلواب ًب

(27). 

 ( 27مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

اسللللللللللتثدا  مللللللللللادة بللللللللللرقم  -
 نصها اآليت:( يكون 27)
 

 َن  املادة املستيدثة:
 
ختــــت  اللجنــــة ابلفصــــل  .أ

علــ  وجــه الســرعة فيمــا 
 يلي: 

ــــــــدعاوى واملنازعــــــــات   .1 ال
الناشئة عن أعمال ومشـاريع 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
ومشـــاريع التطـــوير العقـــاري 
اخلاضـــــــعة ألحكـــــــام هـــــــذا 
 القانون وال يته التنفيذية. 

الـــــــدعاوى واملنازعـــــــات  .2
املنصــــوص عليهــــا يف البنــــد 

( 8املـــــادة )( مـــــن 7رقـــــم )
مكـــــــرر( مـــــــن  8واملـــــــادة )

قــــــانون املرافعــــــات املدنيــــــة 
 والتجارية. 

ـــــــــدعاوى التيفظيـــــــــة  .3 ال
والوقفية املتعلقـة ابلـدعاوى 

 واملنازعات املذكورة.

التطـــــوير العقـــــاري اخلاضـــــعة 
ــــــــــانون  ألحكــــــــــام هــــــــــذا الق

 وال يته التنفيذية. 
الـــــــدعاوى واملنازعـــــــات  .2

املنصــــوص عليهــــا يف البنــــد 
( 8( مـــــن املـــــادة )7رقـــــم )

مكـــــــرر( مـــــــن  8واملـــــــادة )
قــــــانون املرافعــــــات املدنيــــــة 

 والتجارية. 
ـــــــــدعاوى التيفظيـــــــــة  .3 ال

والوقفية املتعلقـة ابلـدعاوى 
 واملنازعات املذكورة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
عــــرض التســــوية الوديــــة  .4

أو الصـــــل  علـــــ  أطـــــراا 
 الن اع.
تســـتمر ايفـــاكم يف نظـــر ب. 

الدعاوى املرفوعة قبل  ريخ 
العمــــــــــــل قــــــــــــذا القــــــــــــانون 

ــــــــدعاوى الناشــــــــئة عــــــــن  وال
تطبيــق أحكامــه حلــني مباشــرة 
اللجنــــة اختصاملــــاهتا إ  أن 

 يصدر فيها حكم وا ي.

عــــرض التســــوية الوديــــة  .4
أو الصـــــل  علـــــ  أطـــــراا 

 الن اع.
تســتمر ايفــاكم يف نظــر  .ب

الدعاوى املرفوعة قبل  ريخ 
العمــــــــــــل قــــــــــــذا القــــــــــــانون 
ــــــــدعاوى الناشــــــــئة عــــــــن  وال

بيــق أحكامــه حلــني مباشــرة تط
اللجنــــة اختصاملــــاهتا إ  أن 

 يصدر فيها حكم وا ي.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 

 (28مادة )
 
 
 
 
 

جيوز الطعن ابالستئناا أمام 
ايفكمــــــــة الكــــــــربى املدنيــــــــة 

 مادة مستيدثة
 ( 28مادة )

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

سللتثدا  ملادة بللرقم النلواب ًب
(28). 

 مادة مستيدثة
 ( 28مادة )

 بعد إعادة الرتقيم
اسللللللللللتثدا  مللللللللللادة بللللللللللرقم  -
 ( يكون نصها اآليت:28)

 َن  املادة املستيدثة:
جيوز الطعن ابالستئناا أمام 
ايفكمــــــــة الكــــــــربى املدنيــــــــة 
)بصـــــــــــــــفة اســـــــــــــــتئنافية( يف 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
)بصـــــــــــــــفة اســـــــــــــــتئنافية( يف 
القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن 
اللجنــة وذلــ  خــالل فســة 
ــــــــخ  عشــــــــر يومــــــــاا مــــــــن  ري
ملـــدورها أو إعالوـــا حســـا 

 األحوال.

القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن 
اللجنــة وذلــ  خــالل فســة 
ــــــــخ  عشــــــــر يومــــــــاا مــــــــن  ري
ملـــدورها أو إعالوـــا حســـا 

 األحوال.

 (29مادة )
 
 
 
 
 

 مادة مستيدثة
 ( 29مادة )

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

سللتثدا  ملادة بللرقم النلواب ًب
(29). 

 مادة مستيدثة
 ( 29مادة )

 بعد إعادة الرتقيم
اسللللللللللتثدا  مللللللللللادة بللللللللللرقم  -
 ( يكون نصها اآليت:29)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 

ـــة أمانـــة ســـر  .أ يكـــون للجن
ختــــــــــت  بتنفيــــــــــذ ومتابعــــــــــة 
القــــــرارات الصــــــادرة عنهــــــا، 

كــاا  مــن   وتشــكل مــن عــدد
املــولفني، ويصــدر قــرار مــن 
ـــــر العـــــدل بنظـــــام عمـــــل  وزي
اللجنــــــة وحتديــــــد إجــــــراءات 
ـــ اع عليهـــا وطـــرم  عـــرض الن
إخطــــــــــار أطــــــــــراا النــــــــــ اع 
ـــــــــــــــ ت  ـــــــــــــــرارات ومكاف ابلق

 األعضاء.

 املستيدثة:َن  املادة 
يكـــون للجنـــة أمانـــة ســـر  .أ

ختــــــــــت  بتنفيــــــــــذ ومتابعــــــــــة 
القــــــرارات الصــــــادرة عنهــــــا، 
وتشــكل مــن عــدد كــاا  مــن 
املــولفني، ويصــدر قــرار مــن 
ـــــر العـــــدل بنظـــــام عمـــــل  وزي
اللجنــــــة وحتديــــــد إجــــــراءات 
ـــ اع عليهـــا وطـــرم  عـــرض الن
إخطــــــــــار أطــــــــــراا النــــــــــ اع 
ـــــــــــــــ ت  ـــــــــــــــرارات ومكاف ابلق

 األعضاء.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
إ  أن يصـــــــــدر القـــــــــرار  .ب

ــــــــــرة  ــــــــــه يف الفق املشــــــــــار إلي
السابقة تسري أحكام قانون 
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، 

قــــانون كمــــا تســــري أحكــــام 
الرســـوم القضـــا ية علـــ  رفـــع 

 الدعاوى أمام اللجنة.
 

إ  أن يصـــــــــدر القـــــــــرار  .ب
ــــــــــرة املشــــــــــار  ــــــــــه يف الفق إلي

السابقة تسري أحكام قانون 
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، 
كمــــا تســــري أحكــــام قــــانون 
الرســـوم القضـــا ية علـــ  رفـــع 

 الدعاوى أمام اللجنة.
 
 

 (30مادة )
 
 

 ( 30مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقللللة علللللى قللللرار جملللللس  -

 ( 30مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

املوافقة على ندص املادة كما 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 

علـــــــ  املطـــــــورين العقـــــــاريني 
القـــا مني وقـــت العمـــل قـــذا 
القــــــانون توفيــــــق أوضــــــاعهم 
طبقاا ألحكامه خالل فرتة ال 
تتجاوز ستة أشهر من  ريـخ 

 العمل به.

علللللى ندللللص  ملوافقللللةالنللللواب ًب
املللللللادة كمللللللا ورد يف املشللللللرو  

املوافقللللة علللللى قللللرار و بقللللانون، 
علللللللللللللادة إبجمللللللللللللللس النلللللللللللللواب 

 .صياغتها

يف املشرو  بقانون، مع ورد 
إعادة صياغتها على النثو 

 الوارد أدانه.
 

 َن  املادة بعد التعديل:
عل  املطورين العقاريني 
القا مني وقت العمل قذا 
القانون توفيق أوضاعهم 
طبقاا ألحكامه خالل فرتة ال 

اوز ستة أشهر من  ريخ تتج
 العمل به.

   ( 31مادة ) ( 31مادة ) (31مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــوزير الال يـــــــــة  يصـــــــــدر ال
التنفيذية  ذا القـانون خـالل 
ســتة أشــهر مــن  ريــخ نشــره 

 يف اجلريدة الر ية.
 

 بعد إعادة الرتقيم
املوافقة على قرار جملس  -

ملوافقة على ندص النواب ًب
املادة كما ورد يف املشرو  

واملوافقة (، األولبقانون )
على قرار جملس النواب 

 .عادة صياغتهاإب

 إعادة الرتقيمبعد 
املوافقة على ندص املادة كما 
ورد يف املشرو  بقانون 

(، مع إعادة صياغتها األول)
 على النثو الوارد أدانه.
 َن  املادة بعد التعديل:

ـــــــــوزير الال يـــــــــة  يصـــــــــدر ال
التنفيذية  ذا القـانون خـالل 
ســتة أشــهر مــن  ريــخ نشــره 

 يف اجلريدة الر ية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 
 
 

 (32مادة )
 
 
 
 
 
 
 

عللللللللى رئللللللليس جمللللللللس اللللللللوزراء 

 ( 32مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

قرار جملس  املوافقة على
ص ن النواب ًبملوافقة على

املادة كما ورد يف املشرو  
 (.الثاينبقانون )

 

 ( 32مادة )
 بعد إعادة الرتقيم

امللللادة كملللا  نلللص املوافقلللة عللللى
ورد يف املشللللللللللللللللللرو  بقللللللللللللللللللانون 

 (.الثاين)
ــــــــ  املــــــــادة كمــــــــا ورد يف  ن

 املشروع بقانون الثاين:
 

عللللللللى رئللللللليس جمللللللللس اللللللللوزراء 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 -كللل فيمللا خيصلله   –والللوزراء 

تنفيللللذ أحكللللام هللللذا القللللانون، 
ويعملللللل بللللله بعلللللد مضلللللي سلللللتة 
أشللللللهر مللللللن اتريللللللخ  نشللللللره يف 

 اجلريدة الرمسية.

 -كللل فيمللا خيصلله   –والللوزراء 
تنفيللللذ أحكللللام هللللذا القللللانون، 
ويعملللللل بللللله بعلللللد مضلللللي سلللللتة 
أشللللللهر مللللللن اتريللللللخ  نشللللللره يف 

 ة الرمسية.اجلريد
مــــــــــاد ن حمــــــــــذوفتان مــــــــــن  

 املشروع بقانون األول
 

 (3مادة )
 

املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -
ذف املللللللللادة مللللللللن حبلللللللل النللللللللواب

مــــــــــاد ن حمــــــــــذوفتان مــــــــــن 
 املشروع بقانون األول

 
 (3مادة )

 
قرر اجمللس حذف املادة من 

 األول. بقانون املشرو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
 األول. بقانون املشرو 
 (4مادة )

املوافقة على قرار جملس -
ذف املادة من النواب حب

 األول. بقانون املشرو 
 
 

مــادة مـيـذوفـة من املشروع 
 بقانون الثاين

 
 (10مادة )

 

 
 (4مادة )

قرر اجمللس حذف املادة من 
 األول. بقانون املشرو 

 
 
 

مـيـذوفـة من املشروع مــادة 
 بقانون الثاين

 
 (10مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توملية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضماانت 

 التطوير العقاري 
املوافقلللللة عللللللى قلللللرار جمللللللس  -

ذف املللللللللادة مللللللللن النللللللللواب حبلللللللل
 .الثاين() بقانون املشرو 

قللرر اجمللللس حللذف املللادة مللن 
 .الثاين() بقانون املشرو 
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م2014مايو  19التاريخ :   
 

 

 سعادة األستاذ / مجعة حممد الكعبي     احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

مشووع   نووابوأ  شوونأ ضوومابار التقووويع المعووار  ) المموو   وو  ضووو  الموضووو : 

انتعاح  عوابوأ المعو م موج م اوش الشوورو (ر  مشوع   نوابوأ  و  وونأ التقوويع 

 .  2012( لسنة 42المعار  المعا ق لامعسوم الماك  رنم )

 

 

 السالم عايكم  رحمة هللا   عكاتهرر

 

 

، رئيش الم اش السي  عا   ج صالح الصالحممال  م، أرفق 2014مايو  11بتاريخ 

مشع   نابوأ  شنأ  (، نسخة من4د  3ص ل ت ق / ف  987ضمن كتابه رقم )

ضمابار التقويع المعار  ) المم     ضو  انتعاح  عابوأ المع م مج م اش 

الشورو (ر  مشع   نابوأ    ونأ التقويع المعار  المعا ق لامعسوم الماك  

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته ر 2012( لسنة 42رنم )

 وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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، عقدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اعتماع ةا م2014مايو  19وبتاريخ      

وقةةرار مجلةةن النةةوا  المةةوكور،  ، حيةةا اعلعةةر مشةةرون القةةانونالثالووو  المشووعيج

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلن. بشأنه،

 

 

لمبةاد   إلةى عةدم مخال ةة مشةرون القةانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ر اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأ  الا نة:

مشع   نابوأ  شنأ ضمابار التقوويع المعوار  ) الممو   و   ترى اللجنة سالمة     

ضووو  انتووعاح  عووابوأ المعوو م مووج م اووش الشووورو (ر  مشووع   نووابوأ  وو  ووونأ 

مةن النةاحيتين ر 2012( لسونة 42التقويع المعار  المعا ق لامعسوم الماكو  رنوم )

 الدستورية والقانونية.

 

 

 

  اسم الزايددالل ج                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 

 

 


