







القواعد اﳌنظمة لنشاط البيع أو التأجﲑ على اﳋارطة للمشاريع الصغﲑة واﳌتوسطة
النص

اﳌادة

يقصد ﻷلفاظ والعبارات التالية ،اﳌعاﱐ اﳌبينة أمام كل منها:
اللجنة :ﳉنة بيع أو جﲑ وحدات عقارية على اﳋارطة.
الضوابط :الضوابط اﳌتعلقة ببيع أو جﲑ وحدات عقارية على اﳋارطة ،الصادرة بقرار ﳎلس الوزراء رقم )(٥٣٦
و ريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه.
القواعد :القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو جﲑ وحدات عقارية على اﳋارطة.
النشاط :بيع أو جﲑ أي وحدات عقارية على اﳋارطة ،مهما كان غرضها ،سواء أكانت سكنية أم ﲡارية أم
استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غﲑها ،ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها ،والﱵ يتسلم
فيها اﳌطور مبالغ من اﳌستفيدين أو اﳌمولﲔ للمشروع.
اﳌادة
)( ١

اﳌشروع :أعمال تشييد اﻷبنية أو تطوير اﻷراضي دف بيع أو جﲑ الوحدات العقارية على اﳋارطة.
الوحدة العقارية :اﳉزء اﳌفرز من اﳌشروع.
اﳌطور :الشخص اﳌرخص له ببيع و جﲑ وشراء وتطوير العقارات ،كمطور للمشروع.
اﳋارطة :ﳐطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية ﳏل البيع أو التأجﲑ معتمد من اﳉهة اﳌختصة.
استشاري ز رة :اﳌكتب اﳍندسي والذي يتم تعيينه من قبَل اﳌطور للقيام لز رات اﳌيدانية ﻻستﻼم اﻷعمال اﳌنفذة
بعد التحقق من جود ا.

مساحة البناء :ﳎموع مساحات البناء اﳌذكورة ﰲ الﱰخيص النظامي الصادر من جهة اﻻختصاص )رخصة البناء ،أو
رخصة اﻻنشاء أو ما يعادﳍا( على أﻻ تشمل اﳌساحات اﳋاصة ﳋدمات.
اﳌشاريع الصغﲑة :اﳌشروع الذي ﻻ تتجاوز مساحة البناء فيه عن ) ٥٬٠٠٠م.(٢
اﳌشاريع اﳌتوسطة :اﳌشروع الذي تزيد مساحة البناء فيه عن ) ٥٬٠٠٠م (٢وﻻ تتجاوز ) ١٠٬٠٠٠م.(٢







دف هذه القواعد إﱃ:
 .١وضع اﳊدود الدنيا من اﻻشﱰاطات واﳌتطلبات الﻼزمة للمشاريع الصغﲑة أو اﳌتوسطة للحصول على ترخيص
اﳌادة

ﳑارسة النشاط.
 .٢ﲢفيز شركات التطوير العقاري ﰲ تطوير اﶈافظات ومراكز اﳌناطق العمرانية.

)( ٢

 .٣ﲢفيز اﳌنشآت الصغﲑة واﳌتوسطة لﻼستثمار ﰲ التطوير العقاري.
 .٤خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على اﳋارطة.
يتقدم اﳌطور بطلب الﱰخيص للمشروع الصغﲑ أو اﳌتوسط ،وفقاً للنموذج اﳌعد ﳍذا الغرض إﱃ اللجنة ورقياً أو
إلكﱰونياً مرفقاً به ما يلي:
 .١صورة من السجل التجاري لنسبة إﱃ اﳌؤسسات الفردية أو الشركات.
 .٢شــهادة تتضــمن ســﻼمة الســجل اﻻئتماﱐ للمطور من شــركة مرخص ﳍا ﳋدمات اﻻئتمانية على أﻻ يتجاوز ريخ
إصدار الشهادة ثﻼثة أشهر من تقدﱘ الطلب.
 .٣ص ـ ـ ــورة من الص ـ ـ ــك اﻹلكﱰوﱐ ﳌلكية عقار اﳌش ـ ـ ــروع ،وخطاب ﳌوافقة على التهميش على ص ـ ـ ــك أرض اﳌشـ ـ ــروع
مصدق من الغرفة التجارية.

اﳌادة
)( ٣

 .٤الﱰاخيص النظامية والتصاميم اﳍندسية واﳌعمارية اﳌعتمدة من جهات اﻻختصاص ﳌوافقة على إنشاء اﳌشروع.
مرفقا به:
 .٥ﳕوذج العقد مع اﳌستفيدً ،
أ .مشروع نظام ﲨعية اﳌﻼك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
ب .جدول الدفعات.
ج .بيان سعار وحدات اﳌشروع وعددها ومساحا ا.
 .٦تقدﱘ أداة ضـ ـ ـ ــمان )س ـ ـ ــند ﻷمر( ﲟبلغ )مليون ر ل( للمشـ ـ ـ ــاريع الصـ ـ ـ ــغﲑة ،ومبلغ )ثﻼثة مﻼيﲔ ر ل( للمشـ ـ ـ ــاريع
اﳌتوسطة.
إذا كان اﳌطور ﻻ ﳝلك أرض اﳌشروع ،فيشﱰط تزويد اللجنة ﻻتفاقية اﳌﱪمة بﲔ اﳌطور ومالك اﻷرض أو مالك منفعتها،

اﳌادة
)( ٤

على أن تتضمن اﻻتفاقية ما ﰐ:
.١

موافقة اﳌالك على ميش صك أرض اﳌشروع لصاﱀ اللجنة.

.٢

بيان ﲟسؤولية اﳌطور واﳌالك والتزاماهم –على وجه التضامن-أمام اﳌستفيدين.







.٣

ﲤكﲔ اﳌطور من إنشاء الوحدات العقارية.

.٤

التزام اﳌالك بتوقيع العقود مع اﳌستفيدين ،وإفراغ الصكوك ﲰائهم ،أو تفويض اﳌطور بذلك.

.٥

التزام اﳌالك بعدم إنشاء أي تصرفات من شأ ا اﻹضرار ﲝقوق اﳌستفيدين ،ﲟا ﰲ ذلك فسخ اﻻتفاقية مع
اﳌطور ،إﻻ بعد موافقة اللجنة.

.٦

التزام اﳌالك حكام الضوابط والقواعد.

يلتزم اﳌطور ﻵﰐ:
 .١ﲣصيص حساب بنكي خاص ﳌشروع ،وتزويد اللجنة برقم اﳊساب.
 .٢ﲢصيل ﲨيع دفعات اﳌشﱰين ﳌشروع ﳊساب اﳌخصص.
 .٣تزويد اللجنة بنسخة من عقد الوحدة العقارية خﻼل عشرة أ م عمل من ريخ توقيع العقد مع اﳌشﱰي.
اﳌادة
)( ٥

 .٤احضار استشاري ز رة.
 .٥تقدﱘ تقرير ربع سنوي ﳛتوي كحد أدﱏ على اﻵﰐ:
أ .بيا ت اﳌشﱰين ،وبيا ت التواصل معهم.
ب .ﳕوذج التقرير اﳌعتمد واﳌعد من قبَل اﻻستشاري اﳍندسي ،مرفقاً به تقارير استﻼم اﻷعمال لكافة اﳌراحل اﳌنجزة.

ج .الدفعات الﱵ ﰎ إيداعها من اﳌشﱰين حسب جدول الدفعات.
د .كشف اﳊساب البنكي.
.٦

اﳌادة
)( ٦
اﳌادة
)( ٧
اﳌادة
)( ٨
اﳌادة
)( ٩

حفظ ﲨيع الو ئق اﳌالية اﳋاصة ﳌشروع لعمليات اﻹيداع والصرف ،ﳌدة ﻻ تقل عن عشر سنوات.

ﻻ ﳚوز للمطور اﳊصول على أكثر من ترخيص إذا كان حاصﻼً على ترخيص ﳌشروع صغﲑ أو متوسط ،إﻻ بعد إﲤام
اﳌشروع اﳌرخص.
ﻻ ﲣل هذه القواعد لضوابط والقواعد اﻷخرى الصادرة عن اللجنة ،وتقرأ وتفسر معها.
للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد وﻻ تكون التعديﻼت سارية إﻻ بعد نشرها.
يعمل ذه القواعد من ريخ نشرها.








