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 (1ملحق رقم )
 

المرافق العامة  تقرير لجنة

والبيئة بخصوص مشروع قانون 

بإصدار قانون تنظيم القطاع 

العقاري، المرافق للمرسوم رقم 

 م٢٠١٦( لسنة ٢٩)
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 م2017يونيو  12التاريخ : 

 للجنـة المرافق العامة والبيئة العاشـرالتقريـر 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ) ( بإصدار قانون تنظيم القطاع  بخصوص

 م2016( لسنة 29العقاري المرافق للمرسوم رقم )

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة :

أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح  م2017 مايو 21بتاريخ 

( إلى 3د4ص ل م ب / ف 550الصالح رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم )

وذلك من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل لجنة المرافق العامة والبيئة، 

شروع موالذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة ، التشريعي الرابع

قانون رقم ) ( لسنة  ) ( بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات  م،2016( لسنة 29للمرسوم رقم )

في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من ه داد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنوإع

 م عرضه على المجلس. تاريخه ليت

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 :تها التاليةااجتماعفي مشروع القانون تدارست اللجنة  (1)
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 تاريخـــه رقـم االجتمـاع

 م2017مايو  29 السادس عشراالجتمـاع 

 م2017 يونيو  1 عشر السابعاالجتمـاع 

 عشر الثامناالجتمـاع 
 م2017 يونيو  5

 م2017 يونيو  8 عشر التاسعاالجتمـاع 

 

 موضوع البحث القانوناطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بمشروع  (2)

 والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية -أ

 ( مرفقللمستشار القانوني لشؤون اللجان. )المذكرة القانونية  -ب

 ()مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته.  -ج

 (قمرفمشروع القانون المذكور ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني. ) -د

 

 

 :كل من الجهات التاليةاجتماعاتها وبدعوة من اللجنة شارك في ( 3) 

 

 حيث حضر كل من: ،جهاز المساحة والتسجيل العقاري  -

مدددديددر عدددام الددمددوارد ونددظددم  الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة .1

 المعلومات.

 مدير عام المساحة. مت سالـاجي سبـد نـلسيا .2

 مستشار قانوني.دـو الحمـد أبـد محمـالسي .3

 ي.باحث قانون د يوسف العماريـد محمـالسي .4

 

 ، حيث حضر:بيت التمويل الكويتي -
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 المستشار العام.   زـث الفايـد ليـالسي -

 حيث حضر: جمعية التطوير العقارية البحرينية -

 أمين سر.   السيد ياسر علي الشراح -

 

وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها غرفة تجارة وصننننننناعة البحرين، إال أنها  -

ا لضيق الوقت.   اعتذرت عن عدم حضور االجتماع نظرا

 كل من: من األمانة العامة بالمجلس اجتماعات اللجنةشارك في  -

رئيس هيئددة المسددددددتشدددددددارين   الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي -

 القانونيين.

المسددددتشددددار القانوني لشددددؤون    د مرهونـن حميـألستاذ  محسا  -

 اللجان.
 

 .السيدة خولة حسن هاشمتولى أمانة سر اللجنة  -

 

 

 ثانيـاا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: 

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

عدم سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية ما لم  والذي جاء مؤكدًا

 ( مرفق. )أ(57/تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب على المادة )

 

  جهاز المساحة والتسجيل العقاري:رأي  ـاا:الثث

القانون مع ممثلي جهاز المساحة والتسجيل تم مناقشة مواد مشروع 

بشأنها، حيث تمت اإلشادة بالتعديالت التي بآرائهم  العقاري واالستئناس 

أجراها مجلس النواب على مواد مشروع القانون، والتأكيد على أهمية 

اإلسراع في إصداره بما يسهم في الحفاظ على مشروع القانون وضرورة 
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حقوق المستثمرين والمشترين في القطاع العقاري، وتنشيط السوق العقاري 

 في المملكة بما يعمل على تعزيز مكانتها االستثمارية بين دول المنطقة.

 

 جمعية التطوير العقارية البحرينية رابعـاا:

شروع قانون تنظيم ة مأكدت جمعية البحرين للتطوير العقاري أهمي

، نظًرا لما سوف يشكله من دفعة كبيرة نحو تعزيز إسهامات القطاع العقاري

ً في االقتصاد ى إل عن تطلعها ، معربةهذا القطاع الذي يشكل رافدًا حيويا

إقرار هذا القانون بالسرعة التي تراعي استكمال المتطلبات التشريعية 

والتنظيمية لقطاع التطوير العقاري في المملكة لكسب ثقة المستثمرين بشكل 

 .في مملكة البحرين وزيادة وتيرة نشاط السوق العقاريأكبر 

 بيت التمويل الكويتي: :خامسـاا

ع تشدددددجيفي  أهمية مشدددددروع القانون رأى ممثل بيت التمويل الكويتي

حاجة مملكة  ، مؤكدًاوتسدددهيل مهام المطورين العقاريين االسدددتثمار العقاري

الحاجة والفراغ القانوني والتشددريعي، لسددد  البحرين الملحة لمثل هذا القانون

 .العقاريخالل اصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من 

 

 اللجنة: رأي :سادسـاا

وبحثت أوجه  ،في عدّة اجتماعاتمشروع القانون مواد اللجنة  تدارست

ممثلي جهاز المساحة والمالحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة 

معية التطوير العقارية جو وبيت التمويل الكويتيوالتسجيل العقاري، 

كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،البحرينية

عدم سالمة مشروع القانون من الناحية ى والذي جاء مؤكدًا بمجلس الشور

، وقد أ(57/الدستورية ما لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب على المادة )

المستشار القانوني لشؤون اللجان بشأن اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة 

 مشروع القانون.
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مشروع القانون من مواد إصدار مكونة من ديباجة وثالث  يتألّفو

حيث تناول الباب ( مادة،  109مواد، والمواد الموضوعية المكونة من )

التمهيدي تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وينظم الباب األول مؤسسة التنظيم 

العقاري، وينظم الباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، وينظم الباب الثالث 

كية العقارات المشتركة، فيما ينظم الباب الرابع التصرفات العقارية، مل

ويتناول الباب الخامس الرهن التأميني، أما الباب السادس فينظم المسؤولية 

 الجنائية، وأخيًرا الباب السابع فيتناول أحكامـًا متفرقة. 

 مالحظات، وقرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته بعد االطالع علىو

وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول  ،تشار القانوني لشؤون اللجانالمس

اقتنعت اللجنة بالتعديالت التي أجراها مجلس النواب على  مشروع القانون

مجمل مواد مشروع القانون بما في ذلك التعديل الذي قام به مجلس النواب 

 توصي عليهو، وذلك لتالفي شبهة عدم الدستورية أ(57/)على نص المادة 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ) ( من حيث المبدأ، على  الموافقةاللجنة ب

( لسنة 29بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم )

 ،معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وذلك ألهميته في  م2016

 ينالعقاري طورينفي الحفاظ على حقوق الم مشروع القانونكما تكمن أهمية 

افة وضمان العدالة لك، والوسطاء العقاريين والمثمنين وغيرهموالمستثمرين 

وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية االقتصادية بما  ،األطراف ذات العالقة

يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص االستثمار في مملكة 

 جي الجاذب والمحفز لالستثمارخصوصاً أن موقع المملكة االستراتي البحرين

  هو الدعامة الرئيسية إلنعاش هذا القطاع الهام.

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي : -:  سابعـاا

مادة )  ية لمجلس الشددددددورى،  39إعماالً لنص ال لداخل ( من الالئحة ا

 اتفقت اللجنة على اختيار كل من:

 

ا أصليـاا. الدكتور محمد علي حسن علي سعادة .1  مقررا

ا احتياطياا.  االستـاذ علي عيسى أحمدادة ـسع .2  مقررا



167 

 

 

 

 توصية اللجنة:  -ثامنـاا

مشروع في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي:القانون

 

مشننننننروع قانون رقم ) ( لسنننننننة  ) ( من حيث المبدأ، على  الموافقة -

( 29تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسننننوم رقم ) بإصنننندار قانون

 وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق.، م2016لسنة 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

              فـؤاد أحمـد الحاجــيزهـوة محمـد الكـواري                              

رئيس لجنة المرافق             رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة نائب   

 العامة والبيئة
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 م.2016( لسنة 29رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم )مشروع قانون 
 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

نحن حمدد بن ييسدددددددف     لي دة        

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قااونوا الارااعااوم الااادن اا  

ارساااااااو  ولبوالتجور   الصاااااااودر 

 الديباجة

  قرر الاجلس تعد ل اساااااااا وم

بااعااق الاا ااواناا ااا عاالااى الااناا ااو 

 الوارد أدنوه.

 )نص الديباجة بعد التعدي (

نحن حمددد بن ييسدددددددف     لي ددة        

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قااونوا الارااعااوم الااادن اا  

والتجور   الصاااااااودر بولارساااااااو  

 الديباجة

الاااوااا اااا  عالاى قارار ااجالااس  -

اساااااااا وم بعق  تعد لب النواب

 .ال وان ا

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

نحن حمددد بن ييسدددددددف     لي ددة        

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قااونوا الارااعااوم الااادن اا  

والتجور   الصاااااااودر بولارساااااااو  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

، 1971( لساااااان  12ب ونوا رق  )

 ،هوتعد الت

وعلى قاااونوا التو  ل الصااااااااااودر 

( لساان  14بولارسااو  ب ونوا رق  )

 ، وتعد الته،1971

وعلى قونوا الرسااااااو  ال  ااااااو    

( 3)ولارسو  ب ونوا رق  بالصودر 

 ،هوتعد الت ،1972لسن  

( 14)  وعلى الارسو  ب ونوا رق 

بشاااااااااا ا تن     1973لساااااااناااا  

 اإلعالنوم،

، 1971( لسااااان  12ب ونوا رق  )

 وتعد الته،

ويلف المرسدددددددوم بقددددانون رقم 

بشددددددددد ن  1971( لسدددددددنددة 14)

 التوثيق،

( 3المرسدددوم بقانون رقم )ويلف 

بشددددد ن الرسدددددوم  1972لسدددددنة 

 القضائية، وتعديالته،

( 14وعلى الارسااو  ب ونوا رق  )

بشاااااااااا ا تن     1973لساااااااناااا  

 اإلعالنوم،

، 1971( لسااااان  12رق  )ب ونوا 

 وتعد الته،

ويلف المرسدددددددوم بقددددانون رقم 

بشددددددددد ن  1971( لسدددددددنددة 14)

 التوثيق،

( 3ويلف المرسدددوم بقانون رقم )

بشددددد ن الرسدددددوم  1972لسدددددنة 

 القضائية، وتعديالته،

( 14وعلى الارسااو  ب ونوا رق  )

بشاااااااااا ا تن     1973لسااااااانااا  

 اإلعالنوم،
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

قونوا الع وبوم الصااااااااودر  وعلى 

ساان  ( ل15)ارسااو  ب ونوا رق  ولب

 وتعد الته، ،1976

( 21)  وعلى الارسو  ب ونوا رق 

الدالل   اهن بتن     1976لساااااان  

 اي الع ورام،
 

ني   وعالاى قااااوناوا تانا ا ا  الااابااااو

ارسااااااو  ب ونوا رق  ولالصااااااودر ب

 ، وتعد الته،1977لسن   (13)
 

وعلى قااااونوا الت ط ط العاراني 

( 2)ارسو  ب ونوا رق  ولالصودر ب

 وتعد الته،، 1994لسن  

 

وعلى قونوا الع وبوم الصاااااااودر 

( لساان  15بولارسااو  ب ونوا رق  )

 ، وتعد الته،1976

وعلى الارساااااااو  ب اااونوا رق   

بتن    اهن   1976( لساااااان  21)

 الدالل  اي الع ورام،

ني  ابااااو ل ن    ا ت نوا  وعلى قااااو

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،1977( لسن  13)

( 2ويلف المرسدددوم بقانون رقم )

بشددددددد ن الت طيط  1994لسدددددددنة 

قانون رقم  بال العمراني، والمعد  

 ،2005( لسنة 6)

وعلى قونوا الع وبوم الصاااااااودر 

( لساان  15ب ونوا رق  )بولارسااو  

 ، وتعد الته،1976

وعلى الارساااااااو  ب اااونوا رق   

بتن    اهن   1976( لساااااان  21)

 الدالل  اي الع ورام،

ني  ابااااو ل ن    ا ت نوا  وعلى قااااو

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،1977( لسن  13)

( 2ويلف المرسدددوم بقانون رقم )

بشددددددد ن الت طيط  1994لسدددددددنة 

قانون رقم العمراني، و بال المعد  

 ،2005( لسنة 6)
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وعلى قونوا ت سااااااا   ا را اااااااي 

لتعا ر والتطو ر الصاااااودر لالاعدة 

لساااان   (3) ونوا رق  بارسااااو  ولب

 ، وتعد الته،1994

 

وعلى قااونوا تالااا اواطني دول 

ل ل    تعااااووا لاااادول ا ل اجلس ا

ااابااناا اااا  الااعاارباا اااا  لاالااعاا ااااورام الاا

وا را اااااااي اي دولاااا  الب ر ا 

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، 1999( لسن  40)

وعلى قونوا تالا غ ر الب ر ن  ا 

للع ااااورام الابن اااا  وا را اااااااي 

( 3ويلف المرسدددوم بقانون رقم )

بشددددددد ن تقسددددددديم  1994لسدددددددنة 

الددمددعدددددر لددلددتددعددمدديددر  األراضددددددددي

والتطوير، والمعد  بالقانون رقم 

 ،2005( لسنة 6)

ويلف المرسدددددددوم بقددددانون رقم 

بشددد ن تملك  1999( لسدددنة 40)

تعدددداون  ل مواطني دو  مجلس ا

لددددو  ال ليل العربيدددة للعقدددارا  

المبنيددددة واألراضدددددددي في دولددددة 

 البحرين،

( 2ويلف المرسددددوم بقانون رقم )

بشددددد ن تملك  ير  2001لسدددددنة 

( 3ويلف المرسدددوم بقانون رقم )

بشددددددد ن تقسددددددديم  1994لسدددددددنة 

األراضددددددددي الددمددعدددددر لددلددتددعددمدديددر 

والتطوير، والمعد  بالقانون رقم 

 ،2005( لسنة 6)

ويلف المرسدددددددوم بقددددانون رقم 

بشددد ن تملك  1999( لسدددنة 40)

تعدددداون  ل مواطني دو  مجلس ا

لددددو  ال ليل العربيدددة للعقدددارا  

المبنيددددة واألراضدددددددي في دولددددة 

 البحرين،

( 2ويلف المرسددددوم بقانون رقم )

بشددددد ن تملك  ير  2001لسدددددنة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

( 2الصودر بولارسو  ب ونوا رق  )

 ،2001لسن  

وعلى ال ااونوا الااادني الصااااااااودر 

( لساان  19بولارسااو  ب ونوا رق  )

2001 ، 

التجور    وعلى قونوا الشااااااار وم

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2001( لسن  21)

وعلى قااونوا البلااد ااوم الصااااااااودر 

( لساان  35بولارسااو  ب ونوا رق  )

 ، وتعد الته،2001

نيين للعقددددارا  المبنيددددة البحري

 واألراضي،

وعلى ال ااونوا الااادني الصااااااااودر 

( لساان  19بولارسااو  ب ونوا رق  )

2001 ، 

وعلى قونوا الشااااااار وم التجور   

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2001( لسن  21)

لد وم الصااااااااودر  قونوا الب وعلى 

( لساان  35بولارسااو  ب ونوا رق  )

 ، وتعد الته،2001

البحرينيين للعقددددارا  المبنيددددة 

 واألراضي،

وعلى ال ااونوا الااادني الصااااااااودر 

( لساان  19بولارسااو  ب ونوا رق  )

2001 ، 

وعلى قونوا الشااااااار وم التجور   

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2001( لسن  21)

لد وم الصااااااااودر  قونوا الب وعلى 

( لساان  35بولارسااو  ب ونوا رق  )

 ، وتعد الته،2001



174 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وعلى قونوا السااااااالط  ال  اااااااو    

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2002( لسن  42)

وعلى قااونوا اإلجراتام الجنااو  اا  

بولارسااااااو  ب ونوا رق  الصااااااودر 

 ، وتعد الته،2002( لسن  46)

وعلى قااونوا اصااااااار  الب ر ا 

الار زي والاؤساااااااساااااااوم الاول   

( لسااان  64الصاااودر بول ونوا رق  )

، الاعدل بولارساااو  ب ونوا 2006

 ،2015( لسن  34رق  )

( 30) وعلى الارسااو  ب ونوا رق 

سن   ش ا غرا  الب ر ا  2009ل ب

قونوا الساااااالط  ال  ااااااو     وعلى

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2002( لسن  42)

وعلى قااونوا اإلجراتام الجنااو  اا  

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2002( لسن  46)

وعلى قااونوا اصااااااار  الب ر ا 

الار زي والاؤسااااااسااااااوم الاول   

( لساان  64الصااودر بول ونوا رق  )

لارسااو  ب ونوا ، الاعدل بو2006

 ،2015( لسن  34رق  )

( 30وعلى الارسااو  ب ونوا رق  )

بش ا غرا  الب ر ا  2009لسن  

وعلى قونوا الساااااالط  ال  ااااااو    

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2002( لسن  42)

وعلى قااونوا اإلجراتام الجنااو  اا  

الصااااااودر بولارسااااااو  ب ونوا رق  

 ، وتعد الته،2002( لسن  46)

ى قااونوا اصااااااار  الب ر ا وعل

الار زي والاؤسااااااسااااااوم الاول   

( لساان  64الصااودر بول ونوا رق  )

، الاعدل بولارسااو  ب ونوا 2006

 ،2015( لسن  34رق  )

( 30وعلى الارسااو  ب ونوا رق  )

بش ا غرا  الب ر ا  2009لسن  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ود   لتسااااااو   الانوزعوم االقتصاااااا

اور  ، الاعدل  اول   واالسااااااات  وال

( لساان  64بولارسااو  ب ونوا رق  )

2014، 

وعلى قااونوا التساااااااج اال الع ااوري 

( لسااان  13الصاااودر بول ونوا رق  )

2013، 

( لساااااااناا  28وعلى ال ااونوا رق  )

 اي ش ا التطو ر الع وري، 2014

 ( لساااااااناا 51وعلى ال ااونوا رق  )

اي شاااااااا ا تن    ازاولاا   2014

 الهندس  ،الاها 

لتسااااااو   الانوزعوم االقتصااااااود   

والاول   واالسااااااات اور  ، الاعدل 

( لساان  64بولارسااو  ب ونوا رق  )

2014، 

قونوا التساااااااج ل الع وري  وعلى 

( لساان  13الصااودر بول ونوا رق  )

2013، 

ن  28ونوا رق  )وعلى ال  ( لسااااااا

 اي ش ا التطو ر الع وري، 2014

ن  51وعلى ال ونوا رق  ) ( لسااااااا

ل   2014 اي شاااااااا ا تن    ازاو

 الاها الهندس  ،

لتسااااااو   الانوزعوم االقتصااااااود   

والاول   واالسااااااات اور  ، الاعدل 

( لساان  64رق  ) بولارسااو  ب ونوا

2014، 

قونوا التساااااااج ل الع وري  وعلى 

( لساان  13الصااودر بول ونوا رق  )

2013، 

ن  28وعلى ال ونوا رق  ) ( لسااااااا

اااي شاااااااااا ا الااتااطااو اار  2014

 الع وري،

ن  51وعلى ال ونوا رق  ) ( لسااااااا

ل   2014 اي شاااااااا ا تن    ازاو

 الاها الهندس  ،
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

( 25) وعلى الارسااو  ب ونوا رق 

بشاا ا ت صاا ل  ل    2015لساان  

إنشاااااااوت وتطو ر البن   الت ت   اي 

 انوطل التعا ر،

قر اجلس الشااااااااور  واجلس  أ

النواب ال ونوا اآلتي نصاااااااه، وقد 

 صدقنو عل ه وأصدرنوه:

( 25وعلى الارسااو  ب ونوا رق  )

بشاا ا ت صاا ل  ل    2015لساان  

إنشاااااااوت وتطو ر البن   الت ت   اي 

 انوطل التعا ر،

أقر اجلس الشااااااااور  واجلس 

تي نصاااااااه، وقد النواب ال ونوا اآل

 صدقنو عل ه وأصدرنوه:

( 25وعلى الارسااو  ب ونوا رق  )

ل  ل   بشاا ا ت صاا  2015لساان  

إنشاااااااوت وتطو ر البن   الت ت   اي 

 انوطل التعا ر،

قر اجلس الشااااااااور  واجلس  أ

النواب ال ونوا اآلتي نصاااااااه، وقد 

 صدقنو عل ه وأصدرنوه:

 المادر األولف

 عاااال اي شااااااااا ا تن    ال طاااوع 

 الع وري ب   و  ال ونوا الاراال.

 المادر األولف

 دوا تعد ل

 
\ 

 المادر األولف

كما ورد في  الموافقة على النص -

 .مشروع القانون

 المادر األولف

 عاااال اي شااااااااا ا تن    ال طاااوع 

 الع وري ب   و  ال ونوا الاراال.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ثانيةالالمادر 

 

 

 

 

 

 

 

 ُلغى الارساااااااو  ب ااااونوا رق   .1

  بتن    1976( لسااااااانااا  21)

 اهن  الدالل  اي الع ورام.

 ثانيةالالمادر 

  قرر الاجلس الاواا   على نص

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

وا، اع تصاااااااو اب عباورة ال اون

الااااادني الصااااااااااودر  ال ااااونوا)

ند ) ( 2بول ونوا( الواردة اي الب

لت وا )ال ونوا الادني الصاااودر 

 (....بالمرسوم بقانون

 
  

 )نص المادر بعد التعدي (
 ُلغى الارساااااااو  ب ااااونوا رق   .1

  بتن    1976( لسااااااانااا  21)

 اهن  الدالل  اي الع ورام.

 ثانيةالالمادر 

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

الموافقة على نص المادة ب النواب

كما ورد في مشددددددروع القانون، 

مع تصددددددويددب عبددارة )القددانون 

المدني الصادر بالقانون( الواردة 

( لتكون )القدددانون 2في البندددد )

بننالمرسننننننوم المدددني الصددددددددادر 

 ....(بقانون

 

 ثانيةالالمادر 

 

 

 

 

 

 

 

 ُلغى الارساااااااو  ب اااونوا رق   .1

بتن     1976 ( لسااااااانااا 21)

 اهن  الدالل  اي الع ورام.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تُلغى أ  اااو  ال  ااا  الطب اااوم  .2

والشااا ل الانصاااوص عل هو اي 

(  اااتاااى 814) الاااااااواد ااااا

( اا ال ااااونوا الااااادني 843)

             (19الصااااااااودر بول ونوا رق  )

 .2001لسن  

( لسااااان  28 ُلغى ال ونوا رق  ) .3

اي شاااااااااا ا التطو ر  2014

 الع وري.

 اااااو  ُلغى  اااال نص   ااااول   .4

 أ  و  ال ونوا الاراال.

تُلغى أ  اااو  ال  ااا  الطب اااوم  .2

والشااا ل الانصاااوص عل هو اي 

(  اااتاااى 814الاااااااواد ااااا )

( اا ال ااااونوا الااااادني 843)

 رق  بالمرسوم بقانونالصودر 

 .2001( لسن  19)

( لساااااان  28 ُلغى ال ونوا رق  ) .3

اي شاااااااااا ا التطو ر  2014

 الع وري.

 اااااو  ُلغى  اااال نص   ااااول   .4

 أ  و  ال ونوا الاراال.

5.  

تُلغى أ  اااو  ال  ااا  الطب اااوم  .2

والشااا ل الانصاااوص عل هو اي 

(  اااتاااى 814الاااااااواد ااااا )

( اا ال ااااونوا الااااادني 843)

  رق بالمرسوم بقانونالصودر 

 .2001( لسن  19)

( لسااااان  28 ُلغى ال ونوا رق  ) .3

اي شاااااااااا ا التطو ر  2014

 الع وري.

 اااااو  ُلغى  اااال نص   ااااول   .4

   و  ال ونوا الاراال.أ
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ثالثةالالمادر 

عاالااى ر اا ااس اااجاالااس الااوزرات 

 – ل ا او   صااااااااه  –والوزرات 

تن  ذ أ  و  هذا ال ونوا، و ُعال به 

اا أول الشااهر التولي لا ااي ساات  

أشاااااااهر على تاااور   نشاااااااره اي 

الجر دة الرساااااااا  ، على أا  عال 

هذا  بوب ا ول اا  ب   و  اواد ال

التاااولي ال اااونوا اا أول الشاااااااهر 

 لتور   نشره.

 

 ثالثةالالمادر 

 

 دوا تعد ل

 

 ثالثةالالمادر 

 

  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.

 ثالثةالالمادر 

عاالااى ر اا ااس اااجاالااس الااوزرات 

 – ل ا او   صااااااااه  –والوزرات 

تن  ذ أ  و  هذا ال ونوا، و ُعال به 

اا أول الشااهر التولي لا ااي ساات  

اي أشاااااااهر على تاااور   نشاااااااره 

الجر دة الرساااااااا  ، على أا  عال 

هذا  بوب ا ول اا  ب   و  اواد ال

ال اااونوا اا أول الشاااااااهر التاااولي 

 لتور   نشره.

 

 القطاع العقاري قانون تنظيم

 

 القطاع العقاري قانون تنظيم

 

 القطاع العقاري قانون تنظيم

 

 العقاريالقطاع  قانون تنظيم
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 باب تمهيدي

تطبيق القانون  تعاريف ونطاق

 ( 1مادر )

 تعاريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب تمهيدي

تطبيق القانون  تعاريف ونطاق

 ( 1مادر )

 تعاريف

  قرر الاجلس تعااد اال التعر  ااوم

 اآلت  :

 

تغ  ر الاصاااااااطل  إلى  الدددةلددة  -

(، الوسدددددددداطددة العقدداريددةعبااورة )

اي  ناااااو ورد  وُ راعى ذلااااا أ 

 اشروع ال ونوا.

تغ  ر  لااا   العقددار المشدددددددترك  -

 (.كالهما( إلى )كليهما)

 باب تمهيدي

تطبيق القانون  تعاريف ونطاق

 ( 1مادر )

 تعاريف

  مددجددلددس عددلددى قددرار الددمددوافددقدددة

  النواب بإجراء التعديالت التالية:

 التعر  وم اآلت  :تعد ل  -

لدةلة  - تغ  ر الاصاااااااطل  إلى  ا

(، الوسدددددددداطة العقاريةعبورة )

وُ راعى ذلااااا أ ناااااو ورد اي 

 اشروع ال ونوا.

ا   العقار المشدددددددترك  - تغ  ر  ل

 (.كالهما( إلى )كليهما)

 باب تمهيدي

تطبيق القانون  تعاريف ونطاق

 ( 1مادر )

 تعاريف
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استبدال عبورة )صو ب  الراهن  -

ال ل الشاااااا صااااااي باوجب ع د 

الب ع الاوقع اع ااااولاااا الع اااور 

مشدتري الوحدر الابوع(، لت وا )

 (.العقارية في مشاريع البيع

ن اااال التعر  ااااوم اآلت اااا  والتي  -

هو اواد اشاااروع ال ونوا ت اااانت

ب ساااااااااب ترت اااب ورودهاااو اي 

 الاشروع:

: حق اةنت داع الوارد يلف يقدار -

الوارد اي البند )أ( اا الاودة رق  

(77.) 

استبدال عبورة )صو ب  الراهن  -

ال ل الشاااااا صااااااي باوجب ع د 

الب ع الاوقع اع ااااولاااا الع اااور 

مشدتري الوحدر الابوع(، لت وا )

 (.العقارية في مشاريع البيع

ن اااال التعر  ااااوم اآلت اااا  والتي  -

ت اااانتهو اواد اشاااروع ال ونوا 

ب ساااااااااب ترت اااب ورودهاااو اي 

 الاشروع:

: حق اةنت داع الوارد يلف يقدار -

)أ( اا الاودة رق  الوارد اي البند 

(77.) 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ونوا   وااي تطب ل أ  و  هذا 

لل لاوم والعبورام التول   الاعوني 

الوارد اي البند  حق المسددداطحة  -

 (.78)أ( اا الاودة رق  )

الوارد اي  اإليجدار طويد  األمدد  -

 (.79البند )أ( اا الاودة رق  )

اسااااااات اادا  تعر  ااوم للعبااورام  -

 اآلت  : 

 .التثمين العقاري -

 .اتحاد المالَّك الرئيسي -

 .اتحاد المالَّك المركزي -

 )نص المادر بعد التعدي (
اي تطب ل أ  و  هذا ال ونوا   وا 

لل لاوم والعبورام التول   الاعوني 

الاب ن  قر ا  ل انهو، او ل    تِق 

 س وُق النص  الَ  ذلا:

الوارد اي البند  حق المسددداطحة  -

 (.78)أ( اا الاودة رق  )

الوارد اي  اإليجدار طويد  األمدد  -

 (.79البند )أ( اا الاودة رق  )

اسااااااات دا  تعر  وم للعبورام  -

 اآلت  : 

 .التثمين العقاري -

 .اتحاد المالَّك الرئيسي -

 .اتحاد المالَّك المركزي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي تطب ل أ  و  هذا ال ونوا   وا 

لل لاوم والعبورام التول   الاعوني 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاب ن  قر ا  ل انهو، او ل    تِق 

 س وُق النص  الَ  ذلا:

 اال   الب ر ا. المملكة 

الوز ر الاااذي  صاااااااااادر  الوزير 

ته قرار اا ر  س اجلس  بتساااااااا 

 الوزرات.

اؤساااااسااااا  التن     المؤسدددددسدددددة 

الع ااوري الانشاااااااا ة تن  ااذا     ااو  

 ذا ال ونوا.( اا ه3الاودة )

اجلس  مجلس اإلدارر أو المجلس 

 إدارة الاؤسس .

ر  س اجلس  رئيس المجلس 

 اإلدارة.

 اال   الب ر ا. المملكة 

الوز ر الااااذي  صاااااااااادر  الوزير 

ته قرار اا ر  س اجلس  بتساااااااا 

 الوزرات.

اؤساااااسااااا  التن     المؤسدددددسدددددة 

الع ااوري الانشاااااااا ة تن  ااذا     ااو  

 ( اا هذا ال ونوا.3الاودة )

اجلس  مجلس اإلدارر أو المجلس 

 إدارة الاؤسس .

ر  س اجلس  رئيس المجلس 

 اإلدارة.

  الاار اا ااس الددرئدديددس الددتددندد دديدددد ي 

 التن  ذي للاؤسس .

الاب ن  قر ا  ل انهو، او ل    تِق 

 س وُق النص  الَ  ذلا:

 اال   الب ر ا. المملكة 

الوز ر الاااذي  صاااااااااادر  الوزير 

ته قرار اا ر  س اجلس  بتساااااااا 

 الوزرات.

اؤساااااسااااا  التن     المؤسدددددسدددددة 

الع ااوري الانشاااااااا ة تن  ااذا     ااو  

 ( اا هذا ال ونوا.3الاودة )

اجلس  مجلس اإلدارر أو المجلس 

 إدارة الاؤسس .

ر  س اجلس  رئيس المجلس 

 اإلدارة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاار اا ااس  الددرئدديددس الددتددندد دديدددد ي 

 التن  ذي للاؤسس .

جهوز الاسااو   والتسااج ل  الجهاز 

 الع وري.

الساااجل الانشااا   السدددج  العقاري 

باوجااب أ  ااو  قااونوا التساااااااج اال 

الع ااوري الصااااااااودر بااول ااونوا رق  

 .2013لسن  ( 13)

اشاااااااور ع الب ع  التطوير العقاري 

على ال ر ط ، وأعاول اشاااااااور ع 

تطو ر الع اااورام التي  صاااااااااادر 

بت د دهو قرار اا اجلس الوزرات 

جهوز الاسااو   والتسااج ل  الجهاز 

 الع وري.

الساااجل الانشااا   السدددج  العقاري 

باوجااب أ  ااو  قااونوا التساااااااج اال 

الع ااوري الصااااااااودر بااول ااونوا رق  

 .2013( لسن  13)

اشاااااااور ع الب ع  التطوير العقاري 

على ال ر ط ، وأعاول اشاااااااور ع 

تطو ر الع اااورام التي  صاااااااااادر 

اجلس الوزرات بت د دهو قرار اا 

و نشااااااار هااذا ال رار اي الجر اادة 

 الرسا  .

  الاار اا ااس الددرئدديددس الددتددندد دديدددد ي 

 التن  ذي للاؤسس .

جهوز الاسااو   والتسااج ل  الجهاز 

 الع وري.

الساااجل الانشااا   السدددج  العقاري 

باوجااب أ  ااو  قااونوا التساااااااج اال 

الع ااوري الصااااااااودر بااول ااونوا رق  

 .2013( لسن  13)

اشاااااااور ع الب ع  التطوير العقاري 

على ال ر ط ، وأعاول اشاااااااور ع 

تطو ر الع اااورام التي  صاااااااااادر 

بت د دهو قرار اا اجلس الوزرات 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

و نشااااااار هااذا ال رار اي الجر اادة 

 الرسا  .

الاطور الر  ساااااااي أو  المطور 

 الاطور ال رعي.

الشااااااا ص  المطور الرئيسدددددددي 

الطب عي أو االعتباااوري الار ص 

طو ار  ت ل عاااااول ا ازاولاااا  أ ب لااااه 

الع وري الا تل   ا ل البنوت والب ع 

على ال ر طاا ، والااذي  عهااد إلى 

اطور ارعي أو أ  ر تطو ر جزت 

ته اا اشاااااااروع  بذا قو    أو أ  ر 

 تطو ر ع وري.

الاطور الر  ساااااااي أو  المطور 

 الاطور ال رعي.

الشااااااا ص  المطور الرئيسدددددددي 

الطب عي أو االعتباااوري الار ص 

لااااه بااازاولاااا  أعااااااول الاتاطاو ار 

الع وري الا تل   ا ل البنوت والب ع 

على ال ر طاا ، والااذي  عهااد إلى 

اطور ارعي أو أ  ر تطو ر جزت 

أو أ  ر قاو   باذاتاه اا اشاااااااروع 

 تطو ر ع وري.

: الشاااااااا ااص الددمددطددور الدد ددريددي

الطب عي أو االعتباااوري الار ص 

ل الاتاطاو ار لااااه بااازاولاااا  أعااااااو

ذا ال رار اي الجر اادة و نشااااااار هاا

 الرسا  .

الاطور الر  ساااااااي أو  المطور 

 الاطور ال رعي.

الشااااااا ص  المطور الرئيسدددددددي 

الطب عي أو االعتباااوري الار ص 

لااااه بااازاولاااا  أعااااااول الاتاطاو ار 

الع وري الا تل   ا ل البنوت والب ع 

على ال ر طاا ، والااذي  عهااد إلى 

اطور ارعي أو أ  ر تطو ر جزت 

اا اشاااااااروع أو أ  ر قاو   باذاتاه 

 تطو ر ع وري.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الشاااااااا ااص  الددمددطددور الدد ددريددي 

الطب عي أو االعتباااوري الار ص 

عاااااو ازاولاااا  أ ب طو ار لااااه  ت ل ل ا

الع ااوري الااذي  عهااد لااه الاطور 

الر  ساااااااي باوجااب ات ااوق ب نهاااو 

تطو ر جزت قو   بذاته اا اشروع 

 تطو ر ع وري.

ب ع الو دام  البيع يلف ال ريطة 

الع ااور اا  الا رزة على ال ر طاا  

 قبل إنشو هو أو ا تاول بنو هو.

 escrowحسدددددداب الضددددددمان )

account )  سااااوب اصااااراي 

ر الع وري بوسااااا  اشاااااروع التطو 

الع اااوري الاااذي  عهاااد لاااه الاطور 

الر  ساااااااي باوجااب ات ااوق ب نهاااو 

تطو ر جزت قو   بذاته اا اشروع 

 تطو ر ع وري.

ب ع الو دام  البيع يلف ال ريطة 

الع اااور ااا  الا رزة على ال ر طااا  

 قبل إنشو هو أو ا تاول بنو هو.

 escrowحسدددددداب الضددددددمان )

account )  سااااوب اصااااراي 

ر الع وري بوسااااا  اشاااااروع التطو 

إل ااااداع الااااابااااولاا  اااا الاااااطااور 

والاودع ا و  صااص لبنوت وتن  ذ 

 اشروع التطو ر.

: الشاااااااا ااص الددمددطددور الدد ددريددي

الطب عي أو االعتباااوري الار ص 

لااااه بااازاولاااا  أعااااااول الاتاطاو ار 

الع ااوري الااذي  عهااد لااه الاطور 

الر  ساااااااي باوجااب ات ااوق ب نهاااو 

تطو ر جزت قو   بذاته اا اشروع 

 تطو ر ع وري.

ب ع الو دام  البيع يلف ال ريطة 

الع اااور ااا  الا رزة على ال ر طااا  

 ل إنشو هو أو ا تاول بنو هو.قب

 escrowحسدددددداب الضددددددمان )

account )  سااااوب اصااااراي 

بوسااااا  اشاااااروع التطو ر الع وري 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إل ااااداع الااااابااااولاا  اااا الاااااطااور 

والاودع ا و  صااص لبنوت وتن  ذ 

 اشروع التطو ر.

أ د البنوا  أمين حساب الضمان 

بل اصااااااار   هو اا ق الار ص ل

لار زي  تولى إدارة  لب ر ا ا ا

  سوب ال اوا.

أصااااا وب ال صاااااص  الموديون 

الن ااااد اااا  ا اااال الاطور، الااول، 

الاشتري والاصر  أو الاؤسس  

الاول   الدا ن  لاشاااااااروع التطو ر 

 الع وري.

أ د البنوا  أمين حسداب الضدمان 

الار ص لهاو اا قبال اصااااااار  

لار زي  تولى إدارة  لب ر ا ا ا

  سوب ال اوا.

أصااااا وب ال صاااااص  الموديون 

الن ااااد اااا  ا اااال الاطور، الااول، 

الاشتري والاصر  أو الاؤسس  

الدا ن  لاشاااااااروع التطو ر  الاول  

 الع وري.

الوساااااااوط   الوسددددددداطة العقارية 

والسااااااعي اي إبرا  الع ود الواردة 

ن اااا  وغ ر  اب ل ع ااااورام ا ل على ا

 الابن  ، وا و     و  هذا ال ونوا.

إل ااااداع الااااابااااولاا  اااا الاااااطااور 

والاودع ا و  صااص لبنوت وتن  ذ 

 اشروع التطو ر.

ضمان  أ د البنوا  أمين حساب ال

الار ص لهاو اا قبال اصااااااار  

لار زي  تولى إدارة  لب ر ا ا ا

  سوب ال اوا.

أصااااا وب ال صاااااص  الموديون 

الن ااااد اااا  ا اااال الاطور، الااول، 

الاشتري والاصر  أو الاؤسس  

الاول   الدا ن  لاشاااااااروع التطو ر 

 الع وري.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الوسوط  والسعي اي إبرا   الدةلة 

ع ااااورام  ل على ا لواردة  ع ود ا ل ا

الابن   وغ ر الابن  ، وا و     و  

 هذا ال ونوا.

 

 

 

 

 وال الابنى أو  العقار المشدددددترك 

  ل هاوزت انه أو ا رق أو أي ج

والتي  ت  ت سااااااا   أي انهااااو إلى 

و دام ا صاااااااصااااااا  للتال ا أو 

االنت وع الاساااات ل و ت  ت د د جزت 

التثمين العقدددداري  يمليددددة تقييم 

وتحديد القيمة السددددوقية للعقارا  

المبنية و ير المبنية وفقاً ألحكام 

 القانون.ه ا 

 وال الابنى أو  العقار المشدددددترك 

 كالهماأي جزت انه أو ا رق أو 

والتي  ت  ت سااااااا   أي انهااااو إلى 

و دام ا صاااااااصااااااا  للتال ا أو 

االنت وع الاساااات ل و ت  ت د د جزت 

اا ذلا الابنى أو ا رق   جزات 

 اشتر  .

الجزت  الوحدر العقارية أو الوحدر 

الا رز اا الع ور الاشترا و شال 

الوساااااااوط   الوسددددددداطة العقارية 

والسااااااعي اي إبرا  الع ود الواردة 

ل ن اااا  وغ ر على ا اب ل ع ااااورام ا

 الابن  ، وا و     و  هذا ال ونوا.

التثمين العقدددداري  يمليددددة تقييم 

وتحديد القيمة السددددوقية للعقارا  

المبنية و ير المبنية وفقاً ألحكام 

 ه ا القانون.

 وال الابنى أو  العقار المشدددددترك 

 كالهماأي جزت انه أو ا رق أو 

والتي  ت  ت سااااااا   أي انهااااو إلى 

ا صاااااااصااااااا  للتال ا أو  و دام

االنت وع الاساااات ل و ت  ت د د جزت 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اا ذلا الابنى أو ا رق   جزات 

 اشتر  .

الجزت  الوحدر العقارية أو الوحدر 

الا رز اا الع ور الاشترا و شال 

أي جزت ا رز على ال ر طاا  أو 

جزت اا  أ اا  شااااااا اا  أو طااوبل أو

أرق أو ب م )ا ال( اتصااال بب م 

آ ر أو بشااا ل اسااات ل ت ع  ااااا 

 ع ور اشترا.

تركددددة  لمشدددددددد ا جزات  األجزاء ا

الاشااااااتر   اا الع ور الاشااااااترا 

والا صص  لالست دا  الاشترا 

ي جزت ا رز على ال ر طاا  أو أ

أ ااه شااااااا اا  أو طااوبل أو جزت اا 

أرق أو ب م )ا ال( اتصااال بب م 

آ ر أو بشااا ل اسااات ل ت ع  ااااا 

 ع ور اشترا.

تركددددة  لمشدددددددد ا جزات  األجزاء ا

الاشااااااتر   اا الع ور الاشااااااترا 

والا صاصا  لالسات دا  الاشاترا 

لجا ع اول ي وشاااااااوغلي الو دام 

 الع ور   اي ا طط اوقع الع ور.

الا طط  م طط موقع العقددددار 

الاسجل اي السجل الع وري والذي 

اا ذلا الابنى أو ا رق   جزات 

 اشتر  .

الجزت  الوحدر العقارية أو الوحدر 

الا رز اا الع ور الاشترا و شال 

أي جزت ا رز على ال ر طاا  أو 

أ ااه شااااااا اا  أو طااوبل أو جزت اا 

أرق أو ب م )ا ال( اتصااال بب م 

 ااآ ر أو بشااا ل اسااات ل ت ع  ااا

 ع ور اشترا.

تركددددة  لمشدددددددد ا جزات  األجزاء ا

الاشااااااتر   اا الع ور الاشااااااترا 

والا صاصا  لالسات دا  الاشاترا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لجا ع اول ي وشاااااااوغلي الو دام 

 الع ور   اي ا طط اوقع الع ور.

الا طط  م طط موقع العقددددار 

 وري والذيالاسجل اي السجل الع 

ا الااااو اااادام وأجاااازاتهااااو   ااااباااا ااااأ

 الاشتر  .

الشااااااااروط  النظددددام الرئيسددددددددي 

وا   و  التي تن   تطو ر وإدارة 

 الع ور الاشترا.

االت ود الذي  ؤسس  اتحاد المالك 

ع ااور اا  اا قباال االا الو اادام ال

و  ا ااالواقعاا  اي ع ااور اشاااااااترا و

   و  هذا ال ونوا و هد  ل اوا 

ا الااااو اااادام وأجاااازاتهااااو   ااااباااا ااااأ

 الاشتر  .

لنظددددام الرئيسددددددددي  الشااااااااروط  ا

وا   و  التي تن   تطو ر وإدارة 

 الع ور الاشترا.

االت ود الذي  ؤسس  اتحاد المالك 

ع ااور اا  اا قباال االا الو اادام ال

و  ا ااالواقعاا  اي ع ااور اشاااااااترا و

ذا ال ونوا و هد  ل اوا    و  ه

 ساااااا االنت وع بولع ور الاشاااااترا 

والو اادام الع ااور اا  واسااااااات اادا  

وصااااا ون  ا جزات الاشاااااتر   اا 

لجا ع اول ي وشاااااااوغلي الو دام 

 الع ور   اي ا طط اوقع الع ور.

الا طط  م طط موقع العقددددار 

الاسجل اي السجل الع وري والذي 

ا الااااو اااادام وأجاااازاتهااااو   ااااباااا ااااأ

 الاشتر  .

الشااااااااروط  النظددددام الرئيسددددددددي 

وا   و  التي تن   تطو ر وإدارة 

 الع ور الاشترا.

االت ود الذي  ؤسس  اتحاد المالك 

ع ااور اا  اا قباال االا الو اادام ال

و  ا ااالواقعاا  اي ع ااور اشاااااااترا و

   و  هذا ال ونوا و هد  ل اوا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الاشاااااترا ساااااا االنت وع بولع ور 

والو اادام الع ااور اا  واسااااااات اادا  

وصااااا ون  ا جزات الاشاااااتر   اا 

قباااال الاالا وا ااااو     ااااو  هااااذا 

 ال ونوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

قباااال الاالا وا ااااو     ااااو  هااااذا 

 ال ونوا.

حاد  حاد المالَّك الرئيسدددددددي  اةت ات

س من مجمويددددة  الدددد ي يؤسدددددددَّ

اتددحددددادا  مددالَّك فددي مشدددددددددروع 

التطوير العقاري وفقاً ألحكام ه ا 

 قانون.ال

اتحددداد المالَّك المركزي  اةتحددداد 

س من مجمويددددة  الدددد ي يؤسدددددددَّ

اتحادا  رئيسدددددددية في مشدددددددروع 

التطوير العقاري وفقاً ألحكام ه ا 

 القانون.

 ساااااا االنت وع بولع ور الاشاااااترا 

والو اادام الع ااور اا  واسااااااات اادا  

اا وصااااا ون  ا جزات الاشاااااتر   

قباااال الاالا وا ااااو     ااااو  هااااذا 

 ال ونوا.

حاد  حاد المالَّك الرئيسدددددددي  اةت ات

س من مجمويددددة  الدددد ي يؤسدددددددَّ

اتددحددددادا  مددالَّك فددي مشدددددددددروع 

التطوير العقاري وفقاً ألحكام ه ا 

 القانون.

اتحددداد المالَّك المركزي  اةتحددداد 

س من مجمويددددة  الدددد ي يؤسدددددددَّ

اتحادا  رئيسدددددددية في مشدددددددروع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

: النظام األسددددداسدددددي ةتحاد المالك

عد وا   و  الان ا  الت ود  ال وا

الاالا والتي تصاااادر طب و     و  

 هذا ال ونوا.

اساات جر الو دة الع ور    الشددا   

أو الا    أو العااوااال ا هااو اا غ ر 

الاااااولااااا أو أصااااااا ااااوب ال  وق 

 الع ور  .

تشاااااااال  داوم   دما  المرافق 

الا وه، والغوز، وال هربوت، وت     

 النظام األسددددداسدددددي ةتحاد المالك 

عد وا   و  الان ا  الت ود  ال وا

الاالا والتي تصاااادر طب و     و  

 هذا ال ونوا.

اساات جر الو دة الع ور    الشددا   

أو الا    أو العااوااال ا هااو اا غ ر 

الاااااولااااا أو أصااااااا ااااوب ال  وق 

 الع ور  .

تشاااااااال  داوم   دما  المرافق 

الا وه، والغوز، وال هربوت، وت     

الاااهاااوات، والاااهااااوتااا ، و ااااوباااالم 

ال اب وتر والتل ااااوز واإلنترناااام، 

والصاااار  الصاااا ي، وتصاااار   

قاً ألحكام ه ا التطوير العقاري وف

 القانون.

 النظام األسدددداسددددي ةتحاد المالك 

عد وا   و  الان ا  الت ود  ال وا

الاالا والتي تصاااادر طب و     و  

 هذا ال ونوا.

اساات جر الو دة الع ور    الشددا   

أو الا    أو العااوااال ا هااو اا غ ر 

الاااااولااااا أو أصااااااا ااااوب ال  وق 

 الع ور  .

تشاااااااال  داوم   دما  المرافق 

وه، والغوز، وال هربوت، وت     الا 

الااهااوات، والااهااااوتاا ، و ااااوبااالم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الااهااوات، والااهااااوتاا ، و ااااوبااالم 

ال اب وتر والتل ااااوز واإلنترناااام، 

والصاااار  الصاااا ي، وتصاااار   

ل  أو الت لص  ا وه ا اطور، وإزا

اا الن و وم أو الا ل وم، وتساااال   

البر ااد أو الطرود أو الب ااااااااو ع، 

وأي ناااا ااااو  أو  اااادااااا  أ اااار  

ا صااااصاااا  لت ساااا ا الاراال اي 

 الو دام وا جزات الاشتر  .

 

 

 

 

ل  أو الت لص  ا وه ا اطور، وإزا

اا الن و وم أو الا ل وم، وتساااال   

  البر ااد أو الطرود أو الب ااااااااو ع،

وأي ناااا ااااو  أو  اااادااااا  أ اااار  

ا صااااصاااا  لت ساااا ا الاراال اي 

 الو دام وا جزات الاشتر  .

حق اةنت ددداع الوارد يلف يقدددار  

حق ييني يقاري ي و  صددددداحب 

الحق في اسدددددددتعمدددا  العقدددار أو 

الوحدر العقارية واسددددددتفالله وفقاً 

 القانون. ألحكام ه ا

حق المسدددددددددداطحددددة  حق ييني 

يقاري ي و  صددددددداحبه الحق في 

ال اب وتر والتل ااااوز واإلنترناااام، 

والصاااار  الصاااا ي، وتصاااار   

ل  أو الت لص  ا وه ا اطور، وإزا

اا الن و وم أو الا ل وم، وتساااال   

البر ااد أو الطرود أو الب ااااااااو ع، 

وأي ناااا ااااو  أو  اااادااااا  أ اااار  

ا صااااصاااا  لت ساااا ا الاراال اي 

 جزات الاشتر  .الو دام وا 

حق اةنت ددداع الوارد يلف يقدددار  

حق ييني يقاري ي و  صددددداحب 

الحق في اسدددددددتعمدددا  العقدددار أو 

الوحدر العقارية واسددددددتفالله وفقاً 

 ألحكام ه ا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع د به   ساااااااب  الرهن الت ميني 

الاادا ا   ااو  ع ن ااو  على ع ااور قااو   

إقامة منشدد   أو أبنية يلف أر  

 الفير لمدر محددر.

حق ييني اإليجددار طويدد  األمددد  

ق  مدته ين يشدددددددر  يقاري ة ت

سدددددددنوا  وة تزيدددد يلف تسدددددددع 

وتسددددعين سددددنة، ما لم يتم اةت اق 

 .يلف تجديده

ع د به   ساااااااب  الرهن الت ميني 

الاادا ا   ااو  ع ن ااو  على ع ااور قااو   

اعال  أو   او    وا له باوجبه أا 

لعااااود  ا  ت ااااد  على الاااادا ن ا ا  

والدا ن ا التول  ا له اي الارتب  اي 

حق المسدددددددددداطحددددة  حق ييني 

يقاري ي و  صددددددداحبه الحق في 

إقامة منشدد   أو أبنية يلف أر  

 الفير لمدر محددر.

حق ييني اإليجددار طويدد  األمددد  

يقاري ة تق  مدته ين يشدددددددر 

سدددددددنوا  وة تزيدددد يلف تسدددددددع 

وتسدددعين سدددنة، ما لم يتم اةت اق 

 .يلف تجديده

ع د به   ساااااااب  الرهن الت ميني 

الاادا ا   ااو  ع ن ااو  على ع ااور قااو   

اعال  أو   او    وا له باوجبه أا 

لعااااود  ا   ت ااااد  على الاااادا ن ا ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اعال  أو   او    وا له باوجبه أا 

لعااااود  ا  ت ااااد  على الااااد ا ن ا ا

والدا ن ا التول  ا له اي الارتب  اي 

است  وت   ه اا ذلا الع ور اي أي 

  د   وا.

اولا الع ور أو صاااااااو ب الراهن  

ال ل الع ني أو صاااااااااو ااب ال ل 

الشااااااا صاااااااي باوجب ع د الب ع 

الاوقع اع اولا الع ور الابوع على 

ال ر ط  والاساااجل اي ساااجل ق د 

 اشور ع التطو ر الع وري.

است  وت   ه اا ذلا الع ور اي أي 

  د   وا.

اولا الع ور أو صاااااااو ب  الراهن 

مشدددددددتري الوحدر ال ل الع ني أو 

 على يع البيعالعقارية في مشدددددددار

ال ر ط  والاساااجل اي ساااجل ق د 

 اشور ع التطو ر الع وري.

 

الدا ا الذي   ساااااب   و   المرتهن 

ع ن و  على ع ور قو   اعال  أو   او  

 ل اوا الواوت بد نه.

ي التول  ا له اي الارتب  اوالدا ن ا 

است  وت   ه اا ذلا الع ور اي أي 

  د   وا.

اولا الع ور أو صاااااااو ب  الراهن 

مشدددددددتري الوحدر ال ل الع ني أو 

 على العقارية في مشددددددداريع البيع

ال ر ط  والاساااجل اي ساااجل ق د 

 اشور ع التطو ر الع وري.

 

الدا ا الذي   ساااااب   و   المرتهن 

ع ن و  على ع ور قو   اعال  أو   او  

 ل اوا الواوت بد نه.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الدا ا الذي   ساااااب   و   تهن المر

ع ن و  على ع ور قو   اعال  أو   او  

 ل اوا الواوت بد نه.

 

 (2مادر )

 نطاق تطبيق القانون

 

 

 

 

 

 

 

 (2مادر )

 تطبيق القانوننطاق 

عبااااورة  - غ  ر  ت اجلس  ل قرر ا

)والاطور ا، والدالل ، والت ا ا 

الع ااااوري، وإدارة وتشاااااااغ اااال 

وجميع الع ااورام( إلى عبااورة )

 (.أنشطة القطاع العقاري
 

 

 

 

 

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 (2مادر )

 نطاق تطبيق القانون

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

مطورين، ب ل عبدددارة )وا ير  ي غ ت

والدددداللدددة، والتثمين العقددداري، 

وإدارة وتشددددددغيل العقارات( إلى 

وجميع أنشدددددددطة القطاع ) عبارة

   (.العقاري

 

 (2مادر )

 نطاق تطبيق القانون
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تساااااااري أ  ااو  هااذا ال ااونوا على 

الع اااورام الاشاااااااتر ااا  والتطو ر 

الع اااوري والاطور ا، والاااداللااا ، 

والت ا ا الع وري، وإدارة وتشااغ ل 

 الع ورام.

تساااااااري أ  ااو  هااذا ال ااونوا على 

الع اااورام الاشاااااااتر ااا  والتطو ر 

وجميع أنشدددددددطة القطاع الع وري 

 العقاري.

تساااااااري أ  ااو  هااذا ال ااونوا على 

الع اااورام الاشاااااااتر ااا  والتطو ر 

وجميع أنشدددددددطة القطاع الع وري 

 العقاري.

 

 الباب األو 

 مؤسسة التنظيم العقاري 

 ال ص  األو  

إنشاء المؤسسة ومهامها 

 وصالحياتها وشئونها المالية

 ( 3مادر )

 إنشاء المؤسسة

 

 

 الباب األو 

 مؤسسة التنظيم العقاري 

 ال ص  األو  

ا إنشاء المؤسسة ومهامه

 وصالحياتها وشئونها المالية

 ( 3مادر )

 إنشاء المؤسسة

 

 الباب األو 

 مؤسسة التنظيم العقاري 

 ال ص  األو  

إنشاء المؤسسة ومهامها 

 وصالحياتها وشئونها المالية

 ( 3مادر )

 إنشاء المؤسسة

 

 الباب األو 

 مؤسسة التنظيم العقاري 

 ال ص  األو  

إنشاء المؤسسة ومهامها 

 وصالحياتها وشئونها المالية

 ( 3مادر )

 إنشاء المؤسسة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

تنشااا  اؤساااسااا  تسااااى  اؤساااسااا  

ع ااااوري   ل ن    ا ت ل لهااااو ا ت وا 

الشااااااا صااااااا   االعتبور   وتل ل 

 بولجهوز.

و صاادر ارسااو  بتن    الاؤسااساا  

وتشااااااا  ل اجلس إدارتهو وت د د 

ا تصااوصااوته، وأداة تع  ا الر  س 

التن  ذي وت د د ا تصااااااوصااااااوته، 

 و وا  الاسو ل الاتعل   بولاؤسس .

قرر الاجلس إعودة صاااول الاودة  -

 على الن و الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

تنشااا  اؤساااسااا  تسااااى  اؤساااسااا  

لهااااو  ت وا  ع ااااوري   ل ن    ا ت ل ا

بور   وتل ل  الشااااااا صااااااا   االعت

 بولجهوز.

و صاادر ارسااو  بتن    الاؤسااساا  

وتشااااااا  ل اجلس إدارتهو وت د د 

ا تصااوصااوته، وأداة تع  ا الر  س 

التن  ذي وت د د ا تصااااااوصااااااوته، 

و وا  الاسو ل الاتعل   بولاؤسس ، 

يلف أن يكون من ضددددددمن مجلس 

اااجاالااس  راقاارالاااااواااا اااا  عاالااى  -

 .إعودة صول الاودةب النواب

 

 

 

 

تنشااا  اؤساااسااا  تسااااى  اؤساااسااا  

لهااااو  ت وا  ع ااااوري   ل ن    ا ت ل ا

الشااااااا صااااااا   االعتبور   وتل ل 

 بولجهوز.

و صاادر ارسااو  بتن    الاؤسااساا  

وتشااااااا  ل اجلس إدارتهو وت د د 

ا تصااوصااوته، وأداة تع  ا الر  س 

التن  ذي وت د د ا تصااااااوصااااااوته، 

و وا  الاسو ل الاتعل   بولاؤسس ، 

يلف أن يكون من ضددددددمن مجلس 

اإلدارر مددمددثددلدديددن يددن الددقددطدددداع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اإلدارر مددمددثددلدديددن يددن الددقددطدددداع 

العقدداري والمر ص لهم بموجددب 

 القانون.

 

 

العقدداري والمر ص لهم بموجددب 

 القانون.

 

 (4مادر )

 وصالحياتهامهام المؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 (4مادر )

 مهام المؤسسة وصالحياتها

  قرر الاجلس إجرات تعااااد الم

على بنود ال  رة )أ(، وذلا على 

 الن و اآلتي:

( تنظيم(: إ اااااوا   لا  )1البند ) -

وتن  ذ  ط  و اااااااع بعد عبورة )

 (.وطن   بش ا

 

 (4مادر )

 مهام المؤسسة وصالحياتها

  الموافقة على قرار مجلس النواب

رة بنود ال  بإجراء تعديالت على 

 )أ(، وذلا على الن و اآلتي:

( تنظيم(: إ اااااوا   لا  )1البند ) -

و اااااااع وتن  ذ  ط  بعد عبورة )

 (.وطن   بش ا

 

 (4مادر )

 مهام المؤسسة وصالحياتها
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بول طوع)(: تغ  ر  لا  2البند ) -

الواردة اي سااااااا اااوق البناااد إلى 

 .(بتنظيم القطاع)

لبنااااد ) - (: إ ااااااااااوااااا   لااااا  5ا

( بعد عبورة )إصااااااادار التن ي ية)

اللوا  ( الواردة اي ا دا  البند، 

لتطو روتغ  ر  لااااا  ) ( إلى ا

 ( الواردة اي الن ط  )أ(.القطاع)

إ ااااااااااواااا  عباااورة (: 6البناااد ) -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

)ترا  ص أنشاااااااطااا (، وتغ  ر 

 (.الوساطة لا  )الدالل ( إلى )

 )نص المادر بعد التعدي (

 (بول طوع)(: تغ  ر  لا  2البند ) -

الواردة اي سااااااا اااوق البناااد إلى 

 .(بتنظيم القطاع)

لبنااااد ) - (: إ ااااااااااوااااا   لااااا  5ا

( بعد عبورة )إصااااااادار التن ي ية)

اللوا  ( الواردة اي ا دا  البند، 

لتطو روتغ  ر  لااااا  ) ( إلى ا

 ( الواردة اي الن ط  )أ(.القطاع)

القطاع (: إ وا  عبورة )6البند ) -

( بعااد عبااورة )ترا  ص العقدداري

وتغ  ر  لا  )الدالل ( أنشااااااط (، 

 (.الوساطةإلى )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

تتولى الاؤساااسااا  ابوشااارة  وا   .أ

الاهو  والصاااااااال  وم الالزا  

لتن    ال طااااوع الع ااااوري اي 

لا  هو اي ساااااااب ل ذ الاال  ، ول

 ال  و  بوجه  وص باو  لي:

و ع وتن  ذ  ط  وطن   بش ا  .1

تت ااااااااا     ال طااوع الع ااوري

والسااا وسااا  العوا   االساااترات ج  

ال طوع، وذلا باراعوة    بشااااا ا

توجاااه الااادولااا  و طط التنا ااا  

االقتصاااااااااود ااا  واالجتااااوع ااا ، 

 وتنشر اي الجر دة الرسا  .

تتولى الاؤساااسااا  ابوشااارة  وا   .أ

الاهو  والصاااااااال  وم الالزا  

لتن    ال طااااوع الع ااااوري اي 

هو اي ساااااااب ل ذلا  الاال  ، ول

 ال  و  بوجه  وص باو  لي:

و ع وتن  ذ  ط  وطن   بش ا  .1

ال طوع الع وري تت اااا  تنظيم

االسااترات ج   والساا وساا  العوا  

بشاااااا ا ال طوع، وذلا باراعوة 

توجااه الاادولاا  و طط التنا اا  

االقتصاااااااااود اا  واالجتاااوع اا ، 

 وتنشر اي الجر دة الرسا  .

 

تتولى الاؤساااسااا  ابوشااارة  وا   .أ

الاهو  والصاااااااال  وم الالزا  

لتن    ال طااااوع الع ااااوري اي 

الاال  ، ولهو اي ساااااااب ل ذلا 

 ال  و  بوجه  وص باو  لي:

و ع وتن  ذ  ط  وطن   بش ا  .1

ال طوع الع وري تت اااا  تنظيم

االسااترات ج   والساا وساا  العوا  

بشااااااا ا ال طوع، وذلا باراعوة 

توجااه الاادولاا  و طط التنا اا  

االقتصاااااااااود اا  واالجتاااوع اا ، 

 وتنشر اي الجر دة الرسا  .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

جاااااع وتاا االاا اااال الااباا ااااونااااوم  .2

والاعلوااااوم واإل صاااااااااوتام 

            الاااااااااتااااعاااالاااا اااا  بااااولاااا ااااطااااوع

الع اااوري اي الاال ااا ، ب  ااا  

و  ر  س  ت وا الاؤسس  اصدرا  

لااالااابااا ااااونااااوم والاااااااعااالاااواااااوم 

 اا  ا اااو واإل صاااااااااوتام الاادق 

  ص ال طااااوع الع ااااوري اي 

 الاال  .

وتعال الاؤساااسااا  على ت د   

تلا الب ونوم بشااااااا ل اساااااااتار 

وانت   على ن و  ا اال الواقع 

جاااااع وتاا االاا اااال الااباا ااااونااااوم  .2

والاعلواااوم واإل صاااااااااوتام 

ل اااا   ع ت ا ل قطدددداعا ل ظيم ا ن ت  ب

الع اااوري اي الاال ااا ، ب  ااا  

ت وا الاؤسس  اصدرا  ر  س و  

لااالااابااا ااااونااااوم والاااااااعااالاااواااااوم 

واإل صااااااااوتام الاادق  اا  ا اااو 

  ص ال طااااوع الع ااااوري اي 

 الاال  .

وتعال الاؤساااسااا  على ت د   

تلا الب ونوم بشاااااا ل اسااااااتار 

وانت   على ن و  ا اال الواقع 

جاااااع وتاا االاا اااال الااباا ااااونااااوم  .2

والاعلواااوم واإل صاااااااااوتام 

ل اااا   ع ت ا ل قطدددداعا ل ظيم ا ن ت  ب

الع ااوري اي الاال اا ، ب  اا  

ت وا الاؤسس  اصدرا  ر  س و  

لاالااباا ااااونااااوم والاااااعاالااواااااوم 

واإل صااااااااوتام الاادق  اا  ا اااو 

  ص ال طااااوع الع ااااوري اي 

 الاال  .

وتعال الاؤساااسااا  على ت د   

تلا الب ونوم بشاااااا ل اسااااااتار 

وانت   على ن و  ا اال الواقع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال    ي لل طاااوع الع اااوري اي 

 الاال  .

وتعد الاؤسااساا  اي هذا الشاا ا 

ت ور ر  ت  نشاااااارهو بولوسااااااو ل 

الانوساااااب ، التي   ددهو اجلس 

 اإلدارة، على ن و  ت   لل ااوااا 

 ارص  االطالع عل هو.

اقتراح براا  وساااا وسااااوم اا  .3

شاااااااااا نهاااو النهوق باااول طاااوع 

الع ااوري اي ا اور ال ااورجاا  

عا ا تصاااااوص الاؤساااااسااااا ، 

 وتزو د الجهوم الاعن   بهو.

ال    ي لل طاااوع الع اااوري اي 

 الاال  .

ذا الشاا ا وتعد الاؤسااساا  اي ه

ت ور ر  ت  نشااااارهو بولوساااااو ل 

الانوسااااب ، التي   ددهو اجلس 

اإلدارة، على ن و  ت   لل ااوااا  

 ارص  االطالع عل هو.

اقتراح براا  وساااا وسااااوم اا  .3

شاااااااااا نهاااو النهوق باااول طاااوع 

الع ااوري اي ا اور ال ااورجاا  

عا ا تصاااااوص الاؤساااااسااااا ، 

 وتزو د الجهوم الاعن   بهو.

ال    ي لل طاااوع الع اااوري اي 

 الاال  .

هذا الشاا ا وتعد الاؤسااساا  اي 

ت ور ر  ت  نشااااارهو بولوساااااو ل 

الانوسااااب ، التي   ددهو اجلس 

اإلدارة، على ن و  ت   لل ااواا  

 ارص  االطالع عل هو.

اقتراح براا  وسااااا وساااااوم اا  .3

شاااااااااا نهاااو النهوق باااول طاااوع 

الع ااوري اي ا اور ال ااورجاا  

عا ا تصاااااوص الاؤساااااسااااا ، 

 وتزو د الجهوم الاعن   بهو.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ا للعوال  توع   وت د   اإلرشود .4

 اي ال طوع الع وري.

و ع ا ن ا  وإصدار اللوا    .5

الالزا  لتن  ذ أ  و   وال رارام

ال ااااونوا، باااااو اي ذلااااا هااااذا 

ا ن ااااا  واللوا   وال رارام 

 ت دد او  لي: التي

عد وإجراتام ان  وتجد د  .أ قوا

ترا  ص أنشاااااااطاااا  التطو ر 

تهااااو  ا ااااو ع ااااوري وت ااااد ااااد  ل ا

والشاااروط التي تساااري بشااا ا 

 اال انهااو وااادة سااااااار ااوا هااذه 

 اتوع   وت د   اإلرشااود للعوال  .4

 اي ال طوع الع وري.

اللوا    و ع ا ن ا  وإصدار .5

وال رارام الالزااا   التن يدد يددة

لتن  اذ أ  او  هاذا ال اونوا، بااو 

لوا    ل اي ذلااااا ا ن ااااا  وا

 وال رارام التي ت دد او  لي:

قواعد وإجراتام ان  وتجد د  .أ

 القطدددداعترا  ص أنشاااااااطاااا  

لع ااااوري وت ااااد ااااد ا ااااوتهااااو  ا

 والشاااروط التي تساااري بشااا ا

 ال انهاو واادة سااااااار اوا هاذه 

ا  توع   وت د   اإلرشاااود للعوال .4

 اي ال طوع الع وري.

اللوا    و ع ا ن ا  وإصدار .5

وال رارام الالزااا   التن يدد يددة

لتن  ااذ أ  ااو  هااذا ال ااونوا، باااو 

لوا    ل اي ذلااااا ا ن ااااا  وا

 وال رارام التي ت دد او  لي:

عد وإجراتام ان  وتجاد اد  .أ قوا

 القطدددداعترا  ص أنشاااااااطاااا  

تهااااو  ا ااااو ع ااااوري وت ااااد ااااد  ل ا

  والشااااروط التي تسااااري بشاااا ا

 اال انهااو وااادة سااااااار ااوا هااذه 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الااتاارا اا ااص و ااااوااااا  ا اااور 

 الاتعل   بهو.

عد وإجراتام ان  وتجد د  .ب قوا

التطو ر ترا  ص اشااااااااااور ع 

الع وري والشروط التي تسري 

بشااااا ا  ل انهو وادة سااااار وا 

هااذه الترا  ص و ااوااا  ا اور 

 الاتعل   بهو.

عد وإجراتام ان  الاطور  .ج قوا

تاارا اا ااص بااااازاولاااا  أعاااااااول 

التطو ر الع اااوري وتجاااد ااادهاااو 

والشاااروط التي تساااري بشااا ا 

 اال انهااو وااادة سااااااار ااوا هااذه 

الااتاارا اا ااص و ااااوااااا  ا اااور 

 الاتعل   بهو.

قواعد وإجراتام ان  وتجد د  .ب

ترا  ص اشاااااااااور ع التطو ر 

الع وري والشروط التي تسري 

بشااااا ا  ل انهو وادة سااااار وا 

هااذه الترا  ص و ااوااا  ا اور 

 الاتعل   بهو.

قواعد وإجراتام ان  الاطور  .ج

عاااااول  ازاولاااا  أ ب ترا  ص 

وري وتجاااد ااادهاااو التطو ر الع ااا

والشاااروط التي تساااري بشااا ا 

 ال انهاو واادة سااااااار اوا هاذه 

الااتاارا اا ااص و ااااوااااا  ا اااور 

 الاتعل   بهو.

قواعد وإجراتام ان  وتجد د  .ب

ترا  ص اشاااااااااور ع التطو ر 

الع وري والشروط التي تسري 

بشااااا ا  ل انهو وادة سااااار وا 

ا  ا اور  هذه الترا  ص و و

 الاتعل   بهو.
 

قواعد وإجراتام ان  الاطور  .ج

عاااااول  ازاولاااا  أ ب ترا  ص 

التطو ر الع ااوري وتجااد اادهااو 

والشاااروط التي تساااري بشااا ا 

هذه  هو وادة سااااااار وا   ل ان
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الااتاارا اا ااص و ااااوااااا  ا اااور 

 الاتعل   بهو.

    ااااااااوابااط إجاارات الااتاا ااتاا اا  .د

للت  ل اا تن  اااذ أ  اااو  هاااذا 

للوا    ل ااااونوا وا ن ااااا  وا ا

 وال رارام الصودرة تن  ذا  له.

الساااااااجالم التي  جااااب على  .ه

  الااااار ااص لااهاا  بااااولاا ااطااااوع

الع وري إاساااااااو هو، والب ونوم 

 والاعلواوم التي تدوا بهو.

قواعاااد وإجراتام ات  وإدارة  .و

 ساااااوب ال ااااااوا لاشاااااروع 

الااتاارا اا ااص و ااااوااااا  ا اااور 

 الاتعل   بهو.

    ااااااااوابااط إجاارات الااتاا ااتاا اا  .د

للت  ل اا تن  اااذ أ  اااو  هاااذا 

ل ااااونوا وا ن ااااا  واللوا    ا

 وال رارام الصودرة تن  ذا  له.

الساااااااجالم التي  جاااب على  .ه

   الااااار ااص لااهاا  بااااولاا ااطااااوع

الع وري إاسااااااو هو، والب ونوم 

 والاعلواوم التي تدوا بهو.

قواعاااد وإجراتام ات  وإدارة  .و

 سااااااوب ال اااااااوا لاشااااااروع 

الاتارا ا اص و ااااوااااا  ا ااور 

 الاتعل   بهو.

    ااااااااوابااط إجاارات الااتاا ااتاا اا  .د

للت  ل اا تن  اااذ أ  اااو  هاااذا 

لوا    ل ل ااااونوا وا ن ااااا  وا ا

 .وال رارام الصودرة تن  ذا  له

الساااااااجالم التي  جااااب على  .ه

   الااااار ااص لااهاا  بااااولاا ااطااااوع

الع وري إاساااااااو هو، والب ونوم 

 والاعلواوم التي تدوا بهو.

قواعااااد وإجراتام ات  وإدارة  .و

 سااااااوب ال اااااااوا لاشااااااروع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ري واعتاود أا ا التطو ر الع و

  سوب ال اوا.

اقتراح وت صااااااا اال الرساااااااو   .6

الا رو اااااااااا  على ترا  ص 

أنشاااااااط  واشاااااااور ع التطو ر 

الع ااااوري وا ااااوتااااب الااااداللاااا  

الع ور   والشاار وم العوال  اي 

إدارة وصااااااا اااونااا  الع اااورام، 

 ورسو  تجد دهو.

 

 

اراقباا  اااد  االلتزا  باا   ااو   .7

واللوا    هذا ال ونوا وا ن ا 

التطو ر الع وري واعتاود أا ا 

  سوب ال اوا.

اقتراح وت صااااااا اال الرساااااااو   .6

الا رو اااااااااا  على ترا  ص 

 القطدددداع العقدددداريأنشاااااااطاااا  

واشااااااااور ع التطو ر الع ااوري 

الع ور    الوسدددددددداطةوا وتب 

والشااااااار وم العوال  اي إدارة 

وصاااااا ون  الع ورام، ورسااااااو  

 تجد دهو.

اراقباا  اااد  االلتزا  باا   ااو   .7

هذا ال ونوا وا ن ا  واللوا   

وال رارام الصااااودرة تن  ذا  له، 

التطو ر الع وري واعتاود أا ا 

  سوب ال اوا.

اقتراح وت صااااااا اال الرساااااااو   .6

الا رو اااااااااا  على ترا  ص 

 القطدددداع العقدددداريأنشاااااااطاااا  

واشااااااااور ع التطو ر الع ااوري 

الع ور    الوسدددددددداطةوا وتب 

والشااااااار وم العوال  اي إدارة 

وصاااااا ون  الع ورام، ورسااااااو  

 تجد دهو.

اراقباا  اااد  االلتزا  باا   ااو   .7

هذا ال ونوا وا ن ا  واللوا   

وال رارام الصااااودرة تن  ذا  له، 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الصااااودرة تن  ذا  له، وال رارام 

وا ااااو  لتلااااا  وات ااااوذ التااااداب ر

ا   و  والتي ت  ل االلتزا  بهو 

 وبشروط الترا  ص الصودرة.

العااال  جهاا  ار ز اا   ت  اا  .8

 اللهااو الت ااد  ب ااوااا  الطلبااوم 

وت ص ل  وا  الرسو  الاتعل   

بولترا  ص التي تصاااااادر طب و  

   و  هذا ال ونوا، وذلا  له 

 وم الاعن  .بولتنس ل اع الجه

الصل     العال اع الجهوم ذام .9

اإلجااراتام   عاالااى تاابساااااااا ااط

وات ااااوذ التااااداب ر وا ااااو  لتلااااا 

ا   و  والتي ت  ل االلتزا  بهو 

 وبشروط الترا  ص الصودرة.

 ت  اا  العااال  جهاا  ار ز اا  .8

 اللهااو الت ااد  ب ااوااا  الطلبااوم 

   الاتعل وت ص ل  وا  الرسو 

بولترا  ص التي تصاااااادر طب و  

   و  هذا ال ونوا، وذلا  له 

 بولتنس ل اع الجهوم الاعن  .

العال اع الجهوم ذام الصل   .9

عاالااى تاابساااااااا ااط اإلجااراتام 

الاتعل   بوسااتصاادار ترا  ص 

 اشور ع التطو ر الع وري.

وا ااااو  لتلااااا  وات ااااوذ التااااداب ر

ا   و  والتي ت  ل االلتزا  بهو 

 روط الترا  ص الصودرة.وبش

العااال  جهاا  ار ز اا   ت  اا  .8

 اللهااو الت ااد  ب ااوااا  الطلبااوم 

   الاتعل وت ص ل  وا  الرسو 

بولترا  ص التي تصاااااادر طب و  

   و  هذا ال ونوا، وذلا  له 

 بولتنس ل اع الجهوم الاعن  .

الصل    العال اع الجهوم ذام .9

عاالااى تاابسااااااااا ااط اإلجااراتام 

الاتعل   بوسااتصاادار ترا  ص 

 اشور ع التطو ر الع وري.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بوسااتصاادار ترا  ص   الاتعل  

 اشور ع التطو ر الع وري.

تااناا اا اا  دورام وبااراااا   .10

تاااادر ب اااا  وت     اااا  بهااااد  

التوع اا  باا   ااو  هااذا ال ااونوا 

ونشااار   وا  عا  وا  اجوالم 

ع ااااوري، وإجرات  ل ل طااااوع ا ا

ودع  الب و  والدراسااوم اي 

الاجااااول والعااااال على  هااااذا

 االست ودة اا نتو جهو.

تااااا اا اااال الاااااااالاا اااا  اااي  .11

الاااااؤتااااارام الااااا االاا اااا  أو 

 راا  تدر ب  تن    دورام وب .10

وت       بهد  التوع   ب   و  

هذا ال ونوا ونشااااااار   وا  عا 

 وا  اجوالم ال طوع الع وري، 

وإجاااارات ودعاااا  الااااباااا ااااو  

والدراساااااااوم اي هذا الاجول 

والعااال على االسااااااات ااودة اا 

 نتو جهو.

تا  ل الاال   اي الاؤتارام  .11

الا ل   أو اإلقل ا   أو الدول   

 .ذام الصل  بول طوع الع وري

التعااووا اع الجهااوم الن  رة  .12

ب   بولنسااااااا لدول ا  ر   اي ا

تااانااا ااا ااا  دورام وبااارااااا   .10

تاااادر ب اااا  وت     اااا  بهااااد  

التوع اا  باا   ااو  هااذا ال ااونوا 

ونشااار   وا  عا  وا  اجوالم 

ع ااااوري، وإجرات  ل ل طااااوع ا ا

اي   ودع  الب و  والدراسوم

هااااذا الاجااااول والعااااال على 

 االست ودة اا نتو جهو.

تا  ل الاال   اي الاؤتارام  .11

الا ل   أو اإلقل ا   أو الدول   

 ذام الصل  بول طوع الع وري.

التعااووا اع الجهااوم الن  رة  .12

ب   بولنسااااااا لدول ا  ر   اي ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اإلقل ا   أو الدول   ذام الصل  

 بول طوع الع وري.

الااتااعااااووا اااع الااجااهااااوم  .12

الن  رة اي الاااادول ا  ر  

بولنسااااب  ل اور ذام االهتاو  

 الاشترا.

إبدات الرأي اي اشااروعوم  .13

ال وان ا الاتعل اااا  بااااول طااااوع 

الع اااوري واللوا   وال رارام 

التي تصاااااااااادرهااااو الجهااااوم 

 ا  ر  ذام الصل  بول طوع.

 دراساا  ال وان ا واللوا   .14

ذام العالقاااا  الاعاول بهااااو 

لاااا اااااور ذام االهااااتاااااااااو  

 الاشترا.

إبدات الرأي اي اشاااااااروعوم  .13

ال وان ا الاتعل اااا  بااااول طااااوع 

الع اااوري واللوا   وال رارام 

التي تصاااااااااادرهااااو الجهااااوم 

 ا  ر  ذام الصل  بول طوع.

 ذام دراسااا  ال وان ا واللوا   .14

العالقااا  الاعاول بهاااو للن ر 

نم تت ااااااااا أ    او إذا  و ا 

أ  و  تعوق النهوق بول طوع 

الع ااوري اا عااداااه، واقتراح 

 تعد لهو.

لاااا اااااور ذام االهااااتاااااااااو  

 الاشترا.

إبدات الرأي اي اشااااروعوم  .13

ل طااااوع ال وان ا الاتعل اااا  بااااو

الع اااوري واللوا   وال رارام 

  التي تصاااااااااادرهااااو الجهااااوم

 ا  ر  ذام الصل  بول طوع.

دراساا  ال وان ا واللوا   ذام  .14

العالقااا  الاعاول بهاااو للن ر 

نم تت ااااااااا أ    او إذا  و ا 

أ  و  تعوق النهوق بول طوع 

اه، واقتراح  عد الع وري اا 

 تعد لهو.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

للن ر ا او إذا  ونم تت ااااااا 

أ اااا  أ  ااااو  تعوق النهوق 

باول طاوع الع اوري اا عادااه، 

 واقتراح تعد لهو.

تل ي البالغوم والشاااا وو   .15

هااذا الاتعل اا  با ااول اا  أ  ااو  

هو والوقو   ال ونوا وا صااااااا

 على اد  جد تهو.

ال  و  بولاهو  والصااال  وم  .16

  ا  ر  الانصاااااااوص عل هااو

 اي هذا ال ونوا.

ل  عز  الاؤساااااااساااااااا   .ب اي  و

أ    إصااادار أ   لوا   أو ات وذ

تل ي البالغااوم والشااااااا ااوو   .15

الاتعل اا  با ااول اا  أ  ااو  هااذا 

ال ونوا وا صاااااااهو والوقو  

 على اد  جد تهو.

ال  و  بولاهو  والصاااااااال  وم  .16

  ا  ر  الانصاااااااوص عل هااو

 اي هذا ال ونوا.

ل  عز  الاؤساااااااساااااااا  .ب  اي  و

إصاادار أ   لوا   أو ات وذ أ   

الاوس،  تااااداب ر ذام تاااا   ر

تع ا عل هااااو ع ااااد  اااااإنااااه  

جاهور  ل اع ا اشااااااااااوورام 

والجهوم الاعن   السااااااتطالع 

تل ي البالغااوم والشااااااا ااوو   .15

أ  ااو  هااذا  الاتعل اا  با ااول اا 

ال ونوا وا صاااااااهو والوقو  

 على اد  جد تهو.

ال  و  بولاهو  والصاااااااال  وم  .16

هو  ا  ر  الانصاااااااوص عل 

 اي هذا ال ونوا.

اي  ول  عز  الاؤساااااااسااااااا  ب . 

إصدار أ   لوا   أو ات وذ أ   

تاااداب ر ذام تااا   ر الاوس، 

اااااإنااااه  تع ا عل هااااو ع ااااد 

اشااااااااااوورام اع الجاهور 

والجهوم الاعن   الساااااتطالع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاوس،   تاااداب ر ذام تااا   ر

ع ااااد  ع ا عل هااااو  ت اااااإنااااه  

اشااااااااااوورام ااع الاجاااهاور 

والجهوم الاعن   الساااااااتطالع 

  إصاااااااادار أي اا آرا ه  قباال

تلااا اللوا   أو ات ااوذ أي اا 

تلا التداب ر. و صااااادر اجلس 

  اإلدارة قرارا  بشااااااااا ا تن   

هذه الاشاااااااوورام    ل لل وا  

ت ااااوصاااااااا اااال  على  االطالع 

الاشاااااااوورام الجور   واو ت  

إبااااداؤه اا آرات، وذلااااا اا 

  الل ن ط  اعلواوم وا دة.

  آرا ه  قباال إصاااااااادار أي اا

تلااا اللوا   أو ات ااوذ أي اا 

تلا التداب ر. و صاااادر اجلس 

  اإلدارة قرارا  بشااااااااا ا تن   

هذه الاشااااااوورام    ل لل وا  

ت ااااوصاااااااا اااال  على  االطالع 

الاشاااااااوورام الجور   واو ت  

إباااداؤه اا آرات، وذلاااا اا 

  الل ن ط  اعلواوم وا دة.

 جوز باوجب قرار  صااااااادر  .ج

بنااااوت   –اا اجلس الوزرات 

إساانود  –على طلب الاؤسااساا  

بعق الاهو  الانوسااب  إلى أي 

را ه  قبل إصاااااااادار أي اا آ

تلااا اللوا   أو ات ااوذ أي اا 

تلا التداب ر. و صااادر اجلس 

اإلدارة قرارا  بشاااااااا ا تن    

هذه الاشاااااوورام    ل لل وا  

االطالع على ت ااااوصااااااا اااال 

الاشااااااوورام الجور   واو ت  

إباااداؤه اا آرات، وذلاااا اا 

  الل ن ط  اعلواوم وا دة.

 جوز باوجب قرار  صااااااادر  .ج

بنااااوت   –اا اجلس الوزرات 

سنود  –على طلب الاؤسس   إ

سب  إلى أي  بعق الاهو  الانو



213 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 جوز باوجب قرار  صااااااادر  .ج

 بنااااوت   –اا اجلس الوزرات 

إساانود  –على طلب الاؤسااساا  

بعق الاهو  الانوساااب  إلى أي 

  بااااو اا الجهاااوم ال  وا ااا ،

اي ذلا ت صااااااا ل الرساااااااو  

الاسااااااات    طب و     و  هذا 

 ال ونوا.

 اي سب ل –و جوز للاؤسس  

االساااتعون  باا  –أدات اهواهو 

تراه انوسااااابو  اا ذوي ال  وتة 

وال برة الانوسااااب  اا ا اراد 

  اا الجهاااوم ال  وا ااا ، بااااو

رساااااااو  اي ذلا ت صااااااا ل ال

الاسااااااات    طب و     و  هذا 

 ال ونوا.

 اي سب ل –و جوز للاؤسس  

االساااتعون  باا  –أدات اهواهو 

تراه انوسااااابو  اا ذوي ال  وتة 

وال برة الانوسااااب  اا ا اراد 

والاالااجااااوا والااجااهااااوم غاا اار 

 ال  وا  .

  واي  اااولااا  إساااااااناااود اهاااا 

ت صاااااا ل الرسااااااو  إلى جه  

اا الجهااوم ال  وا اا ، باااو 

اي ذلا ت صااااااا ل الرساااااااو  

الاسااااااات    طب و     و  هذا 

 ال ونوا.

 اي سب ل –و جوز للاؤسس  

االساااتعون  باا  –أدات اهواهو 

تراه انوسااااابو  اا ذوي ال  وتة 

وال برة الانوسااااب  اا ا اراد 

والاالااجااااوا والااجااهااااوم غاا اار 

 ال  وا  .

واي  اااولااا  إساااااااناااود اهاااا  

ت صاااااا ل الرسااااااو  إلى جه  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

غاا اار والاالااجااااوا والااجااهااااوم 

 ال  وا  .

  واي  اااولااا  إساااااااناااود اهاااا 

ت صاااااا ل الرسااااااو  إلى جه  

غ ر   وا  ،  جب النشااااااار 

 عا ذلا اي الجر دة الرسا  .

غ ر   وا  ،  جب النشااااااار 

  دة الرسا  .عا ذلا اي الجر

 

 

 

 

 

غ ر   وا  ،  جب النشااااااار 

 عا ذلا اي الجر دة الرسا  .

 

 (5مادر )

ميزانية المؤسسة ومواردها 

 المالية

  وا للاؤساااااااسااااااااا  ا زان ااا   .أ

اساااااات ل ، وتبدأ الساااااان  الاول   

 

 (5مادر )

ميزانية المؤسسة ومواردها 

 المالية

 

 دوا تعد ل

 

 (5مادر )

ميزانية المؤسسة ومواردها 

 المالية

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (5مادر )

ميزانية المؤسسة ومواردها 

 المالية

  وا للاؤساااااااسااااااااا  ا زان اا   .أ

 الاول  اسااااات ل ، وتبدأ السااااان  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

السااان  الاول   للاؤساااسااا  ببدا   

 للدول  وتنتهي بنهو تهو.

  تاااتااا اااوا الاااااااوارد الااااااااولااا اااا  .ب

 للاؤسس  ااو   تي:

االعتاودام الا صص  لهو اي  .1

 الا زان   العوا  للدول .

 صااااا ل  الرساااااو  واإل رادام  .2

بوم الترا  ص وأ    بل طل ا و

 داوم تؤد هو الاؤسااساا  وذلا 

دوا اإل الل باااا   ااااو  ال  رة 

 )ج( اا هذه الاودة.

للاؤسااساا  ببدا   الساان  الاول   

 للدول  وتنتهي بنهو تهو.

تااتاا ااوا الاااااوارد الاااااااولاا اااا   .ب

 للاؤسس  ااو   تي:

االعتاودام الا صص  لهو اي  .1

 الا زان   العوا  للدول .

 صااااا ل  الرساااااو  واإل رادام  .2

ا اوبال طلباوم الترا  ص وأ اا  

 داوم تؤد هو الاؤسااساا  وذلا 

دوا اإل الل باااا   ااااو  ال  رة 

 )ج( اا هذه الاودة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لهااااو  .3 الغرااااااوم التي ت صااااااا

الاؤسس  عا ا ول   أ  و  هذا 

 ال ونوا.

الهبوم واإلعونوم وأ   اوارد  .4

اجلس  لهااااو  ب تي    ل أ ر  ا

اإلدارة باااااو ال  تعااااورق اع 

 أهدا  الاؤسس .

ست طع الاؤسس  اا إجاولي  .ج ت

الرسااو  التي ت صاالهو النسااب  

التي  صااااااادر بت د دهو قرار 

اا اجلس الوزرات و جوز 

 ت و  بولنسااااب  للاؤسااااساااا  اال

الاسااااااات طعااا  أو جزت انهاااو 

لهااااو  .3 لتي ت صاااااااا لغرااااااوم ا ا

الاؤسس  عا ا ول   أ  و  هذا 

 ال ونوا.

نوم وأ   اوارد  .4 الهبوم واإلعو

أ ار  الاتاي  ا ابالاهااااو ااجالااس 

اإلدارة باااااو ال  تعااااورق اع 

 أهدا  الاؤسس .

تساات طع الاؤسااساا  اا إجاولي  .ج

الرساااو  التي ت صااالهو النساااب  

   التي  صاااااااادر بت ااد اادهااو قرار

رات و اجااوز ااا ااجالاس الاوز

للاؤساااااسااااا  اال ت و  بولنساااااب  

  الاسااااااات طعاااا  أو جزت انهااااو
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لتاو ل اشااور عهو الاساات بل  ، 

وذلا بعد التنسااااا ل اع وزارة 

الاااااااولاا اااا  واااواااا اااا  اااجاالااس 

 الوزرات.

اع اراعوة     ال  رة )ج( اا  .د

هااااذه الاااااودة،  ورد لل زاناااا  

العوا  او ق الا زان   اا  وا  

الاوارد الاول   الاشور إل هو اي 

ودة ال  رة )ب( اا هااااذه الااااا

 للسن  الاول   الانته  .

 

لتاو ل اشااااور عهو الاساااات بل  ، 

وذلا بعد التنسااااااا ل اع وزارة 

الاااااااولاا اااا  واااواااا اااا  اااجاالااس 

 الوزرات.

اع اراعوة     ال  رة )ج( اا د. 

  هااااذه الاااااودة،  ورد لل زاناااا 

العوا  او ق الا زان   اا  وا  

الاوارد الاول   الاشااور إل هو اي 

لاااااودة ل  رة )ب( اا هااااذه ا   ا

 للسن  الاول   الانته  .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الثاني

 الرقابة 

 (6مادر )

الوزير المسئو  ين أيما  

 المؤسسة

 

  وا الوز ر اساااااا وال  عا أعاول 

 الاؤسس  أاو  السلط  التشر ع  .

االعااتااراق عاالاى ولاالااوز اار  اال 

ل دود التي قرارام الاؤسس  اي ا

   ررهو اجلس الوزرات.

 
 

 

 ال ص  الثاني

 الرقابة 

 (6مادر )

الوزير المسئو  ين أيما  

 المؤسسة

 

 دوا تعد ل

 

 ال ص  الثاني

 الرقابة 

 (6مادر )

الوزير المسئو  ين أيما  

 المؤسسة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 الثاني ال ص 

 الرقابة 

 (6مادر )

الوزير المسئو  ين أيما  

 المؤسسة

 

  وا الوز ر اساااااا وال  عا أعاول 

 الاؤسس  أاو  السلط  التشر ع  .

ولاالااوز اار  اال االعااتااراق عاالااى 

ل دود التي قرارام الاؤساسا  اي ا

   ررهو اجلس الوزرات.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الثالث

التظلم من القرارا  وال ص  في 

 العقاريةالمنازيا  

 (7مادر )

 التظلم من القرارا 

 جوز ل ل ذي شااا ا الت ل  اا  .أ

أي قرار  صدر استنودا     و  

نوا، وذلااااا  الل ل ااااو   هااااذا ا

 ال  ا  واو  اا تور   إ طوره 

 بهذا ال رار.

و اا ااوا الااتاا االاا  إلااى اااجاالااس 

اإلدارة اا ال رارام الصاااودرة 

لنسااااااااباااا   اجلس، وبااااو ل عا ا

 

 ال ص  الثالث

التظلم من القرارا  وال ص  في 

 المنازيا  العقارية

 (7مادر )

 القرارا التظلم من 

 

 دوا تعد ل

 

 ال ص  الثالث

التظلم من القرارا  وال ص  في 

 المنازيا  العقارية

 (7مادر )

 التظلم من القرارا 

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 

 

 

 ال ص  الثالث

التظلم من القرارا  وال ص  في 

 المنازيا  العقارية

 (7مادر )

 التظلم من القرارا 

 جوز ل ل ذي شاا ا الت ل  اا  .أ

أي قرار  صدر استنودا     و  

هااااذا ال ااااونوا، وذلااااا  الل 

 ال  ا  واو  اا تور   إ طوره 

 بهذا ال رار.

و ا اوا الاتا الا  إلاى ااجالااس 

اإلدارة اا ال رارام الصاااودرة 

لنسااااااااباااا   اجلس، وبااااو ل عا ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لل رارام ا  ر    وا الت ل  

 انهو إلى الر  س التن  ذي.

و جب البم اي الت ل  وإ طور 

بم ا ه  الل  ج  ال الات ل  بنت 

  ال  ا  واو  اا تور   ت د اه.

اي  لطعا  ات ل  ا ل ل و جوز 

قااارار رااااق الاااتااا ااالااا  أاااااو  

الا  ااااا  الا تصاااااااااا   الل 

 ال  ا  واو  اا تور   إ طوره 

بهااذا ال رار، أو اوام الا عااود 

دوا  الا ااادد للبااام اي الت ل 

إ طور الات ل  بنت ج  البم اي 

 ت لاه.

 
لل رارام ا  ر    وا الت ل  

 انهو إلى الر  س التن  ذي.

الت ل  وإ طور  و جب البم اي

بم ا ه  الل  ج  ال الات ل  بنت 

  ال  ا  واو  اا تور   ت د اه.

اي  لطعا  ات ل  ا ل ل و جوز 

قااارار رااااق الاااتااا ااالااا  أاااااو  

الا  ااااا  الا تصاااااااااا   الل 

 ال  ا  واو  اا تور   إ طوره 

بهااذا ال رار، أو اوام الا عااود 

الا ااادد للبااام اي الت ل  دوا 

إ طور الات ل  بنت ج  البم اي 

 ه.ت لا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال  جوز الطعا أاااو  الا  ااا   .ب

إال بااعااااد الااتاا االاا  اااا الاا اارار 

وصااااااادور قرار براق الت ل  

أو اوام الا عود الاشاااااااور إل ه 

 اي ال  رة السوب   دوا إ طور.
 

ال  جوز الطعا أاااو  الا  ااا   .ب

إال بااعااااد الااتاا االاا  اااا الاا اارار 

وصااااااادور قرار براق الت ل  

أو اوام الا عود الاشاااااااور إل ه 

 اي ال  رة السوب   دوا إ طور.

 

 (8مادر )

ا تصاص  رفة البحرين لتسوية 

المنازيا  اةقتصادية 

 واةستثمارية والمالية

 

 

 

 

 (8مادر )

ا تصاص  رفة البحرين لتسوية 

المنازيا  اةقتصادية 

 واةستثمارية والمالية

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

اع تصااااااو ب اساااااااى ال ونوا، 

 

 (8مادر )

ا تصاص  رفة البحرين لتسوية 

المنازيا  اةقتصادية 

 واةستثمارية والمالية

الاااااواااا اااا  عاالااى قاارار اااجاالااس  -

ولاواا   على نص الاودة النواب ب

ورد اي اشاااااااروع ال ونوا،  او 

 

 (8مادر )

ا تصاص  رفة البحرين لتسوية 

المنازيا  اةقتصادية     

 والمالية واةستثمارية 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

اع اراعااوة أ  ااو  ال  رة )ج(  .أ

هااذه الاااودة، ت تص غرااا   اا

نوزعوم  الب ر ا لتساااااااو   الا

االقتصااااااااود   واالسااااااات اور   

        والاااااول اااا  بااااول صاااااااااال على

الااغاارااااا  اااي عاانااواا الاااااااودة 

وال  رت ا )أ( و)ج( لتصاااااااب  

( بدال  والمالية واةسدددددددتثمارية)

 (.واالست اور   والاول  اا )

 )نص المادر بعد التعدي (

ا تصاص  رفة البحرين لتسوية 

والمالية المنازيا  اةقتصادية 

 واةستثمارية

اع اراعااوة أ  ااو  ال  رة )ج(  .أ

اا هااذه الاااودة، ت تص غرااا  

نوزعوم  الب ر ا لتساااااااو   الا

والدددمددددالددديددددة االقاااتصااااااااااود اااا  

بول صاااااال على  واةسددددددتثمارية

اع تصااااو ب اساااااى الغرا  اي 

عنواا الاودة وال  رت ا )أ( و)ج( 

 (والمالية واةستثماريةلتصب  )

 .(واالست اور   والاول  بدال  اا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اع اراعااوة أ  ااو  ال  رة )ج(  .أ

اودة، ت تص غرا   هذه ال اا 

الب ر ا لتساااااااو   الانوزعوم 

والددمددددالدديددددة االقااتصااااااااااود اااا  

بول صااااال على  واةسدددددتثمارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وجه السااااااارع  اي الانوزعوم 

الع ااور اا  التااول اا ، اتى زادم 

ق ا  الاطولب  على  اسااااااااو   

 أل  د نور ب ر ني:

نوشااااااا   عا الب ع  .1 الانوزعوم ال

ط  أو  ل االنت وع  على ال ر 

اساااااااااوط ااا  أو  ل أو  ل ال

اإل جاااور طو ااال ا ااااد أو  ل 

اإل جاااور الانتهي باااولتال اااا أو 

 ع ود اإل جور.

الاناااوزعاااوم الاتعل ااا  باااوت اااود  .2

 الاالأا.

وجه السااااااارع  اي الانوزعوم 

الع ااور اا  التااول اا ، اتى زادم 

ق ا  الاطولب  على  اسااااااااو   

 أل  د نور ب ر ني:

نوشااااااا   عا الب ع  .1 الانوزعوم ال

أو  ل االنت ااوع على ال ر طاا  

أو  ل الاسااااااااااوط ااا  أو  ل 

اإل جاااور طو ااال ا ااااد أو  ل 

اإل جاااور الانتهي باااولتال اااا أو 

 ع ود اإل جور.

الاناااوزعاااوم الاتعل ااا  باااوت اااود  .2

 الاالأا.

وجه الساااااارع  اي الانوزعوم 

الع ااور اا  التااول اا ، اتى زادم 

ق ا  الاطولب  على  اساااااااو   

 أل  د نور ب ر ني:

الانوزعوم النوشااااااا   عا الب ع  .1

و  ل االنت وع على ال ر ط  أ

أو  ل الاساااااااااوط اا  أو  ل 

اإل جااور طو اال ا اااد أو  ل 

اإل جااور الانتهي بااولتال ااا أو 

 ع ود اإل جور.

الانااوزعااوم الاتعل اا  بااوت ااود  .2

 الاالأا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أي نزاعوم نوشااااااا   عا أعاول  .3

أو اشاااااااور ع التطو ر الع وري 

  أو الا ا اوق الاعا ااااور اااا  الاتاي

 صاااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

اجلس اإلدارة، و نشااااااار هاااذا 

 الرسا  .ال رار اي الجر دة 

تسااري أ  و  الارسااو  ب ونوا  .ب

بشاا ا  2009( لساان  30رق  )

لتسااااااااو اااا   ب ر ا  ل غرااااا  ا

الانوزعوم االقتصود   والاول   

واالسااااااااتاا اااااااور اااا  والاالااوا اا  

وال رارام الصااااااودرة تن  ذا  له 

على الانوزعوم الانصاااااااوص 

أي نزاعوم نوشااااااا   عا أعاول  .3

  أو اشااااااااور ع التطو ر الع وري

   أو الاا اا ااوق الااعاا ااااور اااا  الااتااي

 صااااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

ر هاااذا اجلس اإلدارة، و نشااااااا

 ال رار اي الجر دة الرسا  .

تسااري أ  و  الارسااو  ب ونوا  .ب

بشاا ا  2009( لساان  30رق  )

لتسااااااااو اااا   ب ر ا  ل غرااااا  ا

الانوزعوم االقتصود   والاول   

واالسااااااااتاا اااااااور اااا  والاالااوا اا  

وال رارام الصااااااودرة تن  ذا  له 

على الانوزعوم الانصاااااااوص 

أي نزاعوم نوشاااا   عا أعاول  .3

أو اشااااااور ع التطو ر الع وري 

تي  ل ع ااااور اااا  ا ل ل  وق ا أو ا

 صاااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

ا اجلس اإلدارة، و نشااااااار هااذ

 ال رار اي الجر دة الرسا  .

تسااري أ  و  الارسااو  ب ونوا  .ب

سن  30رق  ) ش ا  2009( ل ب

لتسااااااااو اااا   ب ر ا  ل غرااااا  ا

الانوزعوم االقتصود   والاول   

واالسااااااااتاا اااااااور اااا  والاالااوا اا  

وال رارام الصاااااودرة تن  ذا  له 

على الانوزعوم الانصااااااوص 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

هو اي أ  و  ال  رة )أ( اا  عل 

 هذه الاودة.

 جوز للاؤساااسااا  تشااا  ل لجوا  .ج

وسااااااااااوطاااا  لاالااتااوااا اال واااق 

النزاعااااوم الع ااااور اااا  ود ااااو ، 

وتتولى اللجااااوا اق النزاع 

الع ااوري بااولطرق الود اا  قباال 

ن ره اا قباال غرااا  الب ر ا 

االقتصااود    لتسااو   الانوزعوم

واالسااااااات ااااور ااا  والااااول ااا  أو 

الا  ا  الا تصااااا ، ب سااااااب 

ا  وال، وذلااااا  الل  ال اااا  

هو اي أ  و  ال  رة )أ( اا  عل 

 هذه الاودة.

 جوز للاؤساااسااا  تشااا  ل لجوا  .ج

وسااااااااااوطاااا  لاالااتااوااا اال واااق 

النزاعااااوم الع ااااور اااا  ود ااااو ، 

وتتولى اللجااااوا اق النزاع 

الع ااوري بااولطرق الود اا  قباال 

ن ره اا قباال غرااا  الب ر ا 

االقتصااود    لتسااو   الانوزعوم

أو  والمدداليددة واةسدددددددتثمدداريددة

الا  ا  الا تصااااا ، ب ساااااب 

ا  وال، وذلااااا  الل  ال اااا  

عل هو اي أ  و  ال  رة )أ( اا 

 هذه الاودة.

 جوز للاؤساااسااا  تشااا  ل لجوا ج. 

وسااااااااااوطاااا  لاالااتااوااا اال واااق 

لع ااااور اااا  ود ااااو ،  لنزاعااااوم ا ا

لنزاع  لجااااوا اق ا ل وتتولى ا

الع ااوري بااولطرق الود اا  قباال 

ن ره اا قباال غرااا  الب ر ا 

االقتصااود    لتسااو   الانوزعوم

أو  والمدداليددة واةسدددددددتثمدداريددة

الا  ا  الا تصاااااا ، ب سااااااب 

ا  وال، وذلااااا  الل  ال اااا  



226 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إ ول  النزاع أشااااااهر اا تور   

 إل هو.

و صااادر بتن     وا  إجراتام 

جوا  عد ورساااااااو  عال ل وقوا

الوسوط  وغ ر ذلا اا اسو ل 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

إ ول  النزاع أشاااااهر اا تور   

 إل هو.

و صااادر بتن     وا  إجراتام 

جوا  عد ورساااااااو  عال ل وقوا

الوسوط  وغ ر ذلا اا اسو ل 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

إ ول  النزاع أشااااااهر اا تور   

 إل هو.

و صااادر بتن     وا  إجراتام 

جوا  عد ورساااااااو  عال ل وقوا

الوسوط  وغ ر ذلا اا اسو ل 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 

 ال ص  الرابع

الت تيش والضبطية القضائية 

 والتحقيق والمساءلة

 (9مادر )

 الت تيش والضبطية القضائية

 

 

 ال ص  الرابع

الت تيش والضبطية القضائية 

 والتحقيق والمساءلة

 (9مادر )

 الت تيش والضبطية القضائية

 

 ال ص  الرابع

الت تيش والضبطية القضائية 

 والتحقيق والمساءلة

 (9مادر )

 الت تيش والضبطية القضائية

 

 

 ال ص  الرابع

القضائية الت تيش والضبطية 

 والتحقيق والمساءلة

 (9مادر )

 الت تيش والضبطية القضائية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

للا تشااااا ا الذ ا  ندبه  الر  س  .أ

ااا با اا ااو ا ااي الاتانا ا ااااذي 

الاؤساااسااا  أو اا غ ره  لل  و  

باااا عاااااول الت ت   للت  ل اا 

ل ااااونوا  تن  ااااذ أ  ااااو  هااااذا ا

 السلطوم اآلت  :

د ول ا اااو ا ذام الصااااااالاا   .1

بو تصوص الاؤسس  لاعو نتهو 

ا اااا  على  - لاوا لاجلس ا قرر ا

الاودة على الن و  لإعودة صااااااو

 الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

للا تشاااااا ا الذ ا  ندبه  الر  س  .أ

الااتااناا اا ااااذي اااا باا ااا اااو اا ااي 

الم تصددددين من الاؤسااااساااا  أو 

لل  اااو  بااا عااااول  جهدددا  أ ر 

الت ت   للت  ل اا تن  ذ أ  و  

 هذا ال ونوا السلطوم اآلت  :

د ول ا ااااو ا ذام الصااااااالااا   .1

 لاعو نتهو بو تصااوص الاؤسااساا 

على  ت شااااااااهااااو واالطالع  ت  و

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

 .الاودة لإعودة صوب

 

 

 

 

 

للا تشااااااا ا الذ ا  ندبه  الر  س  .أ

الااتااناا اا ااااذي اااا باا ااا اااو اا ااي 

الم تصددددين من الاؤسااااساااا  أو 

لل  اااو  بااا عااااول  جهدددا  أ ر 

الت ت   للت  ل اا تن  ااذ أ  ااو  

 هذا ال ونوا السلطوم اآلت  :

د ول ا اااو ا ذام الصااااااالاا   .1

و لاعو نته الاؤسس بو تصوص 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وت ت شااااااااهااااو واالطالع على 

لداوتر  الال وم والساااااااجالم وا

والاااسااااااااتااناااادام والااباا ااااونااااوم 

الاوجودة بهو وال صااااول على 

 .نس  انهو

سااااوع أقوال  ل اا  شاااتبه أا  .2

له صاال  باو ااوع الت   ل اا 

العوال ا اي ا او ا الاشاااااااور 

( اا هاااذه 1إل هاااو اي البناااد )

 ال  رة.

لاو  ي الاؤسس  الذ ا  صدر  .ب

بت ااااد ااااده  قرار اا الوز ر 

الا تص بش وا العدل بوالت وق 

الال ااوم والساااااااجالم والااداااوتر 

 .العالقة بعم  المؤسسة  ا 

 

 

  ساااااوع أقوال  ل اا  شااااتبه أا .2

 اا له صااال  باو اااوع الت   ل

عوال ا اي ا او ا الاشااااااااور  ال

( اا هاااذه 1إل هاااو اي البناااد )

 ال  رة.

لاو  ي الاؤسس  الذ ا  صدر  .ب

بت ااااد ااااده  قرار اا الوز ر 

الا تص بشاا وا العدل بوالت وق 

اع ر  س اجلس اإلدارة، صا   

ت شااااااااهااااو واالطالع على  وت 

اوتر  لد الال وم والساااااااجالم وا

 . ا  العالقة بعم  المؤسسة

 

 

 

سااااوع أقوال  ل اا  شاااتبه أا  .2

 اا له صاال  باو ااوع الت   ل

العوال ا اي ا او ا الاشااااااااور 

( اا هاااذه 1إل هاااو اي البناااد )

 ال  رة.

لاو  ي الاؤسس  الذ ا  صدر  .ب

 بت ااااد ااااده  قرار اا الوز ر

ش وا العدل بوالت وق  الا تص ب
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اع ر  س اجلس اإلدارة، ص   

ا اوري ال ااااااابط ال  اااااااو ي 

لانصاااااوص بولنساااااب  للجرا   ا

عل هو اي هذا ال ونوا والتي ت ع 

اي دوا ر ا تصااوصااه  وت وا 

 اتعل   ب عاول و و  ه .

ال  جوز للا تش ا الاشور إل ه   .ج

اي أي اا ال  رت ا )أ( و)ب( 

اا هااذه الاااودة د ول ا اااو ا 

الا صااااااصاااااا  للساااااا نى دوا 

ال صااااول على تصاااار   بذلا 

 اا الن وب  العوا .

ال  ااااااااو ي ال ااااااابط  ا اوري

بولنسااااااب  للجرا   الانصااااااوص 

عل هو اي هذا ال ونوا والتي ت ع 

اي دوا ر ا تصاااوصاااه  وت وا 

 اتعل   ب عاول و و  ه .

 ه  إل ال  جوز للا تشاا ا الاشااور .ج

اي أي اا ال  رت ا )أ( و)ب( 

اا هااذه الاااودة د ول ا اااو ا 

الا صااااااصاااااا  للساااااا نى دوا 

ال صاااااول على تصااااار   بذلا 

 اا الن وب  العوا .

اع ر  س اجلس اإلدارة، ص   

ال ااااااابط ال  اااااااو ي  ا اوري

بولنسااااااب  للجرا   الانصااااااوص 

عل هو اي هذا ال ونوا والتي ت ع 

اي دوا ر ا تصاااوصاااه  وت وا 

 اتعل   ب عاول و و  ه .

ل ه  إ ال  جوز للا تش ا الاشور .ج

اي أي اا ال  رت ا )أ( و)ب( 

اا هااذه الاااودة د ول ا اااو ا 

الا صااااااصاااااا  للساااااا نى دوا 

ال صااااول على تصاااار   بذلا 

 اا الن وب  العوا .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 شااترط اي الا ت  الانتدب أا  .د

 اااا ااااوا اااااا ذوي الاااا ااااباااارة 

 واال تصوص وال  وتة الاهن  .

ا أ  ترط اي الا ت  الانتدب شاا .د

 اااا ااااوا اااااا ذوي الاااا ااااباااارة 

 الاهن  .  واال تصوص وال  وتة

 

 

ا أ   شترط اي الا ت  الانتدب .د

 اااا ااااوا اااااا ذوي الاااا ااااباااارة 

 الاهن  .  واال تصوص وال  وتة

 

 (10مادر )

 مباشرر التحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 (10مادر )

 مباشرر التحقيق

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

ال  رة )ب(: إ ااااااااااواااا  عباااورة  -

( بعاااد عباااورة القطددداع العقددداري)

)الار ص له  بازاول  أنشط (، 

اع تصااااااو ب ال ط  الن وي اي 

 

 (10مادر )

 مباشرر التحقيق

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية:  النواب

ال  رة )ب(: إ اااااااااواااا  عباااورة  -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

)الااااااار اااص لاااهااا  بااااااازاولاااا  

أنشاااااط (، اع تصاااااو ب ال ط  

 

 (10مادر )

 مباشرر التحقيق
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

للاؤساااااااسااااااا  أا تجري ت    و   .أ

إدار و  اا تل وت ن سااااااهو أو بنوت 

على اااو تتل ااوه اا بالغااوم أو 

شااااا وو  جد  ، للت  ل اا أي 

ا ول      و  هذا ال ونوا اا 

عااداااه. ولهااو أا تجري ت    ااو  

ا  )أي( الواردة اي الساااااااطر   ل

ً لت وا )ال ول    (.أيـا

ال  رة )ج(: إ ااااااااااواااا  عباااورة  -

( بعاااد عباااورة القطددداع العقددداري)

 )الار ص له  بازاول  أنشط (.
 

 )نص المادر بعد التعدي (

للاؤساااااااسااااااا  أا تجري ت    و   .أ

إدار و  اا تل وت ن سااااااهو أو بنوت 

على اااو تتل ااوه اا بالغااوم أو 

شااااا وو  جد  ، للت  ل اا أي 

ا ول      و  هذا ال ونوا اا 

عااداااه. ولهااو أا تجري ت    ااو  

إذا قااوااام لااد هااو دال اال جااد اا  

الن وي اي  لااا  )أي( الواردة 

ً أيلت وا ) اي السطر ال ول   (.ـا

ال  رة )ج(: إ اااااااااواااا  عباااورة  -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

 )الار ص له  بازاول  أنشط (.

 

 

 

 

 

 

للاؤساااااااسااااااا  أا تجري ت    و   .أ

إدار و  اا تل وت ن ساااااااهو أو بنوت 

على اااو تتل ااوه اا بالغااوم أو 

شاااااا وو  جد  ، للت  ل اا أي 

ا ول      و  هذا ال ونوا اا 

عااداااه. ولهااو أا تجري ت    ااو  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إذا قااوااام لااد هااو دال اال جااد اا  

ت الهااااو على االعت ااااود باااا ا 

 الا ول   على وشا الوقوع.

اا  تطلب جوز للاؤساااسااا  أا  .ب

الار ص له  بازاول  أنشاااااط  

                    أو اشااااااااااااااااااااااور اااااااااااااااع

التطو ر الع وري  وا  الب ونوم 

واإل  ااو وم والاسااتندام، باو 

اي ذلا الب ونوم السااااااار   إذا 

ارت م أنهو الزا  السااااااات اول 

الت   ل،  او للاؤساااااسااااا ، اي 

ساااااااب ل إنجوز عالهو، أا تندب 

اااا ااااا اااوري ال اااااااابااط  أي

ت الهااااو على االعت ااااود باااا ا 

 الا ول   على وشا الوقوع.

 جوز للاؤساااسااا  أا تطلب اا  .ب

الار ص له  بازاول  أنشاااااط  

أو اشااااااااور ع  القطاع العقاري

التطو ر الع وري  وا  الب ونوم 

واإل  ااو وم والاسااتندام، باو 

نوم السااااااار   إذا  اي ذلا الب و

ارت م أنهو الزا  السااااااات اول 

الت   ل،  او للاؤساااااسااااا ، اي 

ساااااااب ل إنجوز عالهو، أا تندب 

 ً اا ا اوري ال اااااابط  أيـددددددددددددا

الاشااااور إل ه  اي  –ال  ااااو ي 

إذا قااوااام لااد هااو دال اال جااد اا  

ت الهااااو على االعت ااااود باااا ا 

 الا ول   على وشا الوقوع.

لب اا  جوز للاؤساااسااا  أا تط .ب

الار ص له  بازاول  أنشاااااط  

أو اشااااااااور ع  القطاع العقاري

التطو ر الع وري  وا  الب ونوم 

واإل  ااو وم والاسااتندام، باو 

نوم السااااااار   إذا  اي ذلا الب و

ارت م أنهو الزا  السااااااات اول 

الت   ل،  او للاؤساااااسااااا ، اي 

ساااااااب ل إنجوز عالهو، أا تندب 

 ً اا ا اوري ال اااااابط  أيـددددددددددددا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ور إل ه  اي الاشاااا –ال  ااااو ي 

اودة ) ( اا 9ال  رة )ب( اا ال

لل  ااو  باا ي اا  –هااذا ال ااونوا 

 الاهو  الا ول ا ب دا هو.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ج

بااتااناا اا اا  إجااراتام الااتاا اا اا اال 

والاواع ااد الواجااب اراعااوتهااو، 

وقواعااد إ طااور الار ص له  

بازاول  أنشااااااط  أو اشااااااور ع 

التطو ر الع ااوري بااولا ااول ااوم 

هو ارال به  وا  الانساااااااوب  إل 

ا دلااا  وال را ا والاعلوااااوم، 

وقواعد إتو   ال رصااااا  العودل  

( اا 9ال  رة )ب( اا الااودة )

لل  ااو  باا ي اا  –نوا هااذا ال ااو

 الاهو  الا ول ا ب دا هو.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ج

بااتااناا اا اا  إجااراتام الااتاا اا اا اال 

والاواع ااد الواجااب اراعااوتهااو، 

وقواعااد إ طااور الار ص له  

 القطاع العقاريبازاول  أنشط  

أو اشاااااااور ع التطو ر الع وري 

بااولا ااول ااوم الانساااااااوباا  إل هااو 

ل  وال را ا  ا  ا د به  و ارال 

الاعلوااااوم، وقواعاااد إتاااو ااا  و

لعااااودلاااا  لجا ع  ال رصاااااااااا  ا

إل ه  اي الاشااااور  –ال  ااااو ي 

( اا 9ال  رة )ب( اا الااودة )

لل  ااو  باا ي اا  –هااذا ال ااونوا 

 الاهو  الا ول ا ب دا هو.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ج

بااتااناا اا اا  إجااراتام الااتاا اا اا اال 

والاواع ااد الواجااب اراعااوتهااو، 

وقواعااد إ طااور الار ص له  

 القطاع العقاريبازاول  أنشط  

أو اشاااااااور ع التطو ر الع وري 

بااولا ااول ااوم الانساااااااوباا  إل هااو 

ل  وال را ا  ا  ا د به  و ارال 

والاعلوااااوم، وقواعاااد إتاااو ااا  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لااجااااا ااع ا طاارا  الاااااعااناا اااا  

بولت   ل للداوع عا اصاااول ه  

باااو اي ذلااا ع ااد جلساااااااااوم 

لالساااتاوع ولانوقشااا  ا طرا  

الاعن   وشهوده  وتا  نه  اا 

عرق آرا ه  وت ااد    ججه  

وأدلته  ا توبااا  أو شااااااا و ااا . 

ا  الاعن   ال ل و  وا ل طر

اي االساااااااتعااوناا  با ااوا ه  اي 

 ااااوااااا  جلسااااااااااوم وإجراتام 

 الت   ل.

ا طرا  الاعن اااا  بااااولت   ل 

للداوع عا اصاااااااول ه  باو اي 

ذلا ع د جلسااااااوم لالسااااااتاوع 

ولانااوقشاااااااا  ا طرا  الاعن اا  

وشهوده  وتا  نه  اا عرق 

آرا ه  وت ااد    ججه  وأدلته  

ا توبااا  أو شااااااا و ااا . و  وا 

ل طرا  الاعن اااا  ال ل اي 

ا ه  اي  وا  االساااااااتعون  با و

 جلسوم وإجراتام الت   ل.

ال رصاااااااااا  العااااودلاااا  لجا ع 

ا طرا  الاعن اااا  بااااولت   ل 

للداوع عا اصاااااااول ه  باو اي 

ذلا ع د جلسااااااوم لالسااااااتاوع 

ولانااوقشاااااااا  ا طرا  الاعن اا  

وشهوده  وتا  نه  اا عرق 

وت ااد    ججه  وأدلته   آرا ه 

ا توبااا  أو شااااااا و ااا . و  وا 

ل طرا  الاعن اااا  ال ل اي 

االساااااااتعون  با وا ه  اي  وا  

 جلسوم وإجراتام الت   ل.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (11مادر )

التدابير التي يجوز ات ا ها يند 

 ثبو  الم ال ة

 

 

 

 

 

 

 

 

اع عد  اإل الل بولاسااااااا ول    .أ

الادن   أو الجنو   ، عند  بوم 

 

 (11مادر )

التدابير التي يجوز ات ا ها يند 

 ثبو  الم ال ة

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ونوا، اع  ذ  عبورة )اورا  

(، )أأو( الواردة اي س وق ال  رة 

اع تصااااااو ب ال ط  اللغوي اي 

 (.ب حد( لت وا )بإ د  لا  )

 

 )نص المادر بعد التعدي (

اع عاد  اإل الل باولاسااااااا ول ا   .أ

ادن   أو الجنو   ، عند  بوم  ال

 

 (11مادر )

التدابير التي يجوز ات ا ها يند 

 ثبو  الم ال ة

 الموافقة على قرار مجلس النواب -

لاواا اا  على نص الاااودة  اااو بااو

ورد اي اشاااااااروع ال ااونوا، اع 

عبااورة )اورا  أو( الواردة  ااذ  

اي س وق ال  رة )أ(، اع تصو ب 

 (بإ د ال ط  اللغوي اي  لا  )

 (.ب حدلت وا )

 

 

 (11مادر )

التدابير التي يجوز ات ا ها يند 

 ثبو  الم ال ة

 

 

 

 

 

 

 

 

بولاسااااااا ول    .أ اع عد  اإل الل 

الادن   أو الجنو   ، عند  بوم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاؤساااااااساااااااا  الا ااول اا  تاا ار 

الا ول  بولتوق  عا الا ول   

وإزال  أساااابوبهو أو آ ورهو اورا  

       أو  ااااالل اااااتاااارة زاااااناااا اااا 

      ت ااددهااو الاؤساااااااسااااااااا ، واي

 ول  عد  اات وله لذلا الت ل   

اي ال ترة الا ددة اإا للاؤسس  

أا تصاادر قرارا  اسااببو  تسااب بو  

 التداب ر اآلت  : بإ د  وا و  

سااا ب التر  ص الصاااودر اا  .1

الاؤساااااااسااااااا  وا و     و  هذا 

ال ااونوا، وذلااا اي  ااولاا  تعلل 

 الا ول   بهذا التر  ص.

الا ااول اا  تاا ار الاؤساااااااسااااااااا  

بولتوق  عا الا ول    الا ول  

   وإزالااا  أساااااااباااوبهاااو أو آ اااورهااو 

  ـااااااـااااااـااااااـاااااارة زان ـاااااا الل ات

الاؤسس ، واي  وـااـااـااـااددهـااـااـااـاات 

 ول  عد  اات وله لذلا الت ل   

اي ال ترة الا ددة اإا للاؤسس  

أا تصااادر قرارا  اساااببو  تساااب بو  

 التداب ر اآلت  : ب حد وا و  

ساااا ب التر  ص الصااااودر اا  .1

الاؤساااااااسااااااا  وا و     و  هذا 

ال ااونوا، وذلااا اي  ااولاا  تعلل 

 الا ول   بهذا التر  ص.

الا ااول اا  تاا ار الاؤساااااااسااااااااا  

الا ول  بولتوق  عا الا ول   

   وإزالاا  أسااااااابااوبهااو أو آ ااورهااو 

  ـااااااـااااااـااااااـاااااارة زان ـاااااا الل ات

ـا ـ ـ ـددهـ ـ ـ   الاؤسس ، واي تحـ

 ول  عد  اات وله لذلا الت ل   

اي ال ترة الا ددة اإا للاؤسس  

أا تصااادر قرارا  اساااببو  تساااب بو  

 التداب ر اآلت  : ب حد وا و  

سااا ب التر  ص الصاااودر اا  .1

الاؤساااااااسااااااا  وا و     و  هذا 

ال ااونوا، وذلااا اي  ااولاا  تعلل 

 الا ول   بهذا التر  ص.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

توق ع غراا  تهد د   ت تساااااب  .2

على أسااااااااااوس  واي ل ااااال 

لتوق  عا  لا ااااول  على ا ا

الا اول ا  وإزالا  أساااااااباوبهاو أو 

آ ااورهااو، وذلااا باااو ال  جااووز 

أل  د نااور ب ر ني  وا ااو  عنااد 

ارت اااوباااه الا اااول ااا   ول ارة 

نور ب ر ني  وا و  اي  وأل ي د 

 ول  ارت وبه أ   ا ول   أ ر  

  الل  ال  ساااانوام اا تور  

قرار اي   اااه عا إصااااااااادار 

       واي ،الا ااااول اااا  السااااااااااوب اااا 

جااااا ااع ا  ااوال ال  ااجااوز أا 

توق ع غراا  تهد د   ت تساااااااب  .2

لى أسااااااااااوس  واي ل ااااال ع

توق  عا  ل على ا ل   ا ااااو ل ا

الا ااول اا  وإزالاا  أسااااااابااوبهااو أو 

  آ ااورهااو، وذلااا باااو ال  جااووز

أل  د نااور ب ر ني  وا ااو  عنااد 

ارت اااوباااه الا اااول ااا   ول ارة 

وأل ي د نااور ب ر ني  وا ااو  اي 

أ ر     ول  ارت وبه أ   ا ول  

 الل  ال  سااااانوام اا تور   

إصاااااااااادار قرار اي   اااه عا 

  ، واي ـااـااوب ـااـاا  السـااول ـااـاا الا

جااااا ااع ا  ااوال ال  ااجااوز أا 

توق ع غراا  تهد د   ت تسااااااب  .2

ل ااااال  على أسااااااااااوس  واي

توق  عا  ل ل  على ا لا ااااو ا

الا ااول اا  وإزالاا  أسااااااابااوبهااو أو 

  آ ااورهااو، وذلااا باااو ال  جااووز

أل  د نااور ب ر ني  وا ااو  عنااد 

ارت اااوباااه الا اااول ااا   ول ارة 

وأل ي د نااور ب ر ني  وا ااو  اي 

أ ر     ول  ارت وبه أ   ا ول  

 الل  ال  ساااانوام اا تور   

إصااااااااادار قرار اي   اااه عا 

   ، وايـااـااوب ـااـاا  السـااول ـااـااالا 

جااااا ااع ا  ااوال ال  ااجااوز أا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ااتااجااااووز اااجاااااوع الااغااراااااا  

 عشر ا أل  د نور ب ر ني.

توق ع غراااا  إجاااول اا  باااو ال  .3

 جاااووز عشااااااار ا أل  د ناااور 

 ب ر ني.

لانصااااااااوص .ب ت ا ا ل ل ااااو   اي ا

( 3( و)2عل هاااو اي البنااد ا )

اا ال  رة )أ( اا هااذه الاااودة 

ا عنااااد ت ااااد ر الغراااااا   تع 

اراعااوة جساااااااااوااا  الا ااول اا ، 

والعنم الذي بدا اا الا ول ، 

والانواع التي جنوهو، وال ااارر 

الذي أصااوب الغ ر نت ج  لذلا. 

 ااتااجااااووز اااجاااااوع الااغااراااااا  

 عشر ا أل  د نور ب ر ني.

توق ع غراااا  إجاااول اا  باااو ال  .3

 جاااووز عشااااااار ا أل  د ناااور 

 ب ر ني.

لانصااااااااوص .ب ت ا ا ل ل ااااو   اي ا

( 3( و)2عل هاااو اي البنااد ا )

اا ال  رة )أ( اا هاااذه الااااودة 

 تع ا عنااااد ت ااااد ر الغراااااا  

اراعااوة جساااااااااوااا  الا ااول اا ، 

لذي بدا اا الا ول ،  والعنم ا

والانواع التي جنوهو، وال ااااارر 

صوب الغ ر نت ج  . لذلا  الذي أ

 ااتااجااااووز اااجاااااوع الااغااراااااا  

 عشر ا أل  د نور ب ر ني.

توق ع غراااا  إجاااول اا  باااو ال  .3

 جاااووز عشااااااار ا أل  د ناااور 

 ب ر ني.

لانصااااااااوص  .ب ت ا ا ل ل ااااو اي ا

( 3( و)2عل هاااو اي البنااد ا )

اا ال  رة )أ( اا هاااذه الااااودة 

 تع ا عنااااد ت ااااد ر الغراااااا  

اراعااوة جساااااااااوااا  الا ااول اا ، 

لذي بدا اا الا ول ،  والعنم ا

والانواع التي جنوهو، وال اااارر 

. لذلا  الذي أصوب الغ ر نت ج 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

و  وا ت صااااااا اااال الغراااااا  

باااولطرق الا ررة لت صااااااا ااال 

 الابول  الاست    للدول .

 جوز للاؤسااساا  أا تنشاار ب ونو   .ج

بولا ول   التي  بم وقوعهو اا 

لا ول  وذلا بولوسااااااا ل  قبل ا

وال    ااا  التي   اااددهاااو ال رار 

باااو  تنااوسااااااااب اع جسااااااااوااا  

الا ول  . على أال  ت  النشر إال 

بعااااد اوام ا عااااود الطعا اي 

قرار الاؤسس  ب بوم الا ول   

أو صاااااااادور     بااوم ب بوم 

 الا ول   وذلا ب سب ا  وال.

لغراااااا   و  وا ت صاااااااا اااال ا

بااااولطرق الا ررة لت صااااااا اااال 

 الابول  الاست    للدول .

 جوز للاؤسااساا  أا تنشاار ب ونو  ج. 

بولا ول   التي  بم وقوعهو اا 

قبل الا ول  وذلا بولوسااااااا ل  

وال      التي   ددهو ال رار باو 

        ااتاانااااوسااااااااااب اااع جسااااااااااوااااا 

الا ول  . على أال  ت  النشااار إال 

  بعااااد اوام ا عااااود الطعا اي

قرار الاؤسااساا  ب بوم الا ول   

أو صااااااااادور     بااوم ب بوم 

 وذلا ب سب ا  وال.الا ول   

لغراااااا   و  وا ت صاااااااا اااال ا

بااااولطرق الا ررة لت صااااااا اااال 

 الاست    للدول . الابول 

 جوز للاؤسااساا  أا تنشاار ب ونو  ج. 

بولا ول   التي  بم وقوعهو اا 

قبل الا ول  وذلا بولوسااااااا ل  

وال      التي   ددهو ال رار باو 

        ااتاانااااوسااااااااااب اااع جسااااااااااوااااا 

الا ول  . على أال  ت  النشااار إال 

  بعااااد اوام ا عااااود الطعا اي

قرار الاؤسااساا  ب بوم الا ول   

وم ب بوم أو صااااااااادور     باا

 الا ول   وذلا ب سب ا  وال.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إذا رأم الاؤساااسااا  أا الت   ل   .د

قاااد أسااااااا ر عا وجود جر اااا  

جناااو  ااا  أ اااولااام ا وراق إلى 

 الن وب  العوا .

إذا رأم الاؤساااسااا  أا الت   ل د. 

قااد أسااااااا ر عا وجود جر اااا  

جناااو  ااا  أ اااولااام ا وراق إلى 

 الن وب  العوا .

 

إذا رأم الاؤساااسااا  أا الت   ل د. 

قااد أسااااااا ر عا وجود جر ااا  

جناااو  ااا  أ اااولااام ا وراق إلى 

 الن وب  العوا .

 

 (12مادر )

 الحاة  المستعجلة

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادر )

 الحاة  المستعجلة

  قرر الاجلس إجرات التعااد الم

 اآلت   على ال  رة )أ(:

 

(: إ ااااااااااواااا  عباااورة 1البناااد ) -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

 )الار ص له بازاول  أنشط (.

 

 (12مادر )

 الحاة  المستعجلة

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

ية بإ النواب جراء التعديالت اآلت

 على الفقرة )أ(:

(: إ ااااااااااواااا  عباااورة 1البناااد ) -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

 )الار ص له بازاول  أنشط (.

 

 (12مادر )

 الحاة  المستعجلة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 جوز للاؤسااااساااا  اي ال والم  .أ

الاستعجل ، بنوت على طلب اا 

الر  س التن  ذي للاؤسااااااساااااا ، 

اتى  بم لهو أا هنوا أاورام 

قااو اااا  عاالااى أا اسااااااااتااااارار 

الار ص لاااه على ن و اع ا 

قااد  ؤدي إلى  ااااااارر  تعااذر 

تدار ه ا او بعد، أا تصاااااااادر 

 قرارا  اسببو  باو   تي:

(: إ ااااااااااواااا  عباااورة 2البناااد ) -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

 (.الار ص له بازاول  أنشط )

 )نص المادر بعد التعدي (

للاؤساااااسااااا  اي ال والم  جوز  .أ

الاسااتعجل ، بنوت على طلب اا 

الر  س التن  ذي للاؤسااااااساااااا ، 

اتى  بم لهو أا هنوا أاورام 

قااو اااا  عاالااى أا اسااااااااتااااارار 

  الار ص لاااه على ن و اع ا

قااد  ؤدي إلى  ااااااارر  تعااذر 

تدار ه ا او بعد، أا تصاااااااادر 

 قرارا  اسببو  باو   تي:

(: إ ااااااااااواااا  عباااورة 2البناااد ) -

( بعااد عبااورة القطدداع العقدداري)

 (.له بازاول  أنشط الار ص )

 

 

 

 

 

 جوز للاؤساااااسااااا  اي ال والم  .أ

الاسااتعجل ، بنوت على طلب اا 

 للاؤساااااسااااا ،  الر  س التن  ذي

اتى  بم لهو أا هنوا أاورام 

قااو اااا  عاالااى أا اسااااااااتااااارار 

  الار ص لاااه على ن و اع ا

قااد  ؤدي إلى  ااااااارر  تعااذر 

تدار ه ا او بعد، أا تصاااااااادر 

 قرارا  اسببو  باو   تي:
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

شتراطوم على  .1 و ع ق ود أو ا

   ااااداااهااااوالاا ااااداااااوم الااتااي  اا

الار ص له بازاول  أنشاااااااط  

 أو اشور ع التطو ر الع وري.

 

الوق  الاؤقم لبعق أنشااااااط   .2

الار ص له بازاول  أنشاااااااط  

أو اشاااااااور ع التطو ر الع وري 

وذلاااا لاااادة ال تجاااووز  ال ااا  

 أشهر.

تصدر الاؤسس  ال رار اي أي  .ب

اا ال والم الانصاااوص عل هو 

اي ال  رة )أ( اا هااذه الاااودة، 

على   و ع ق ود أو اشتراطوم .1

 وــداهـــــال داوم التي   

له بازاول  أنشاااااااط  الار ص 

أو اشااااااااور ع  القطدداع العقدداري

 التطو ر الع وري.

الوق  الاؤقم لبعق أنشاااااااط   .2

الار ص له بازاول  أنشاااااااط  

أو اشااااااااور ع  القطدداع العقدداري

ادة ال  لا ل التطو ر الع وري وذ

 تجووز  ال   أشهر.

تصدر الاؤسس  ال رار اي أي  .ب

اا ال والم الانصااوص عل هو 

)أ( اا هااذه الاااودة،  اي ال  رة

على   و ع ق ود أو اشتراطوم .1

 وــداهـــــال داوم التي   

له بازاول  أنشاااااااط  الار ص 

أو اشااااااااور ع  القطدداع العقدداري

 التطو ر الع وري.

الوق  الاؤقم لبعق أنشااااااط   .2

الار ص له بازاول  أنشاااااااط  

أو اشااااااااور ع  القطاع العقاري

التطو ر الع وري وذلا لادة ال 

 تجووز  ال   أشهر.

تصدر الاؤسس  ال رار اي أي  .ب

اا ال والم الانصاااوص عل هو 

اي ال  رة )أ( اا هااذه الاااودة، 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

على ا وراق بعااااد اطالعهااااو 

اا صو ب   وساوع أقوال  ل

الشااااااا ا والار ص له وإتو   

ال رصاااااا  لهاو لعرق آرا هاو 

وت د    ججهاو واو لد هاو اا 

اساااااااتندام أو أوراق وأ   أدل  

أو قرا ا تؤ د وجه  ن رهاو، 

وذلااا  لااه اي الاواع ااد ووا ااو  

لاارجااراتام الااتااي  صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

بعااااد اطالعهااااو على ا وراق 

اا صو ب   وساوع أقوال  ل

الشااااااا ا والار ص له وإتو   

ال رصااااا  لهاو لعرق آرا هاو 

وت د    ججهاو واو لد هاو اا 

اسااااااتندام أو أوراق وأ   أدل  

أو قرا ا تؤ د وجه  ن رهاو، 

وذلااا  لااه اي الاواع ااد ووا ااو  

لاارجااراتام الااتااي  صاااااااااادر 

قرار اا اجلس بت ااااد اااادهااااو 

 اإلدارة.

بعااااد اطالعهااااو على ا وراق 

وساااوع أقوال  ل اا صااو ب 

الشااااااا ا والار ص له وإتو   

ال رصاااااا  لهاو لعرق آرا هاو 

وت د    ججهاو واو لد هاو اا 

اسااااااتندام أو أوراق وأ   أدل  

، أو قرا ا تؤ د وجه  ن رهاو

وذلااا  لااه اي الاواع ااد ووا ااو  

لاارجااراتام الااتااي  صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 

 الباب الثاني

 أنشطة التطوير العقاري

 

 الباب الثاني

 أنشطة التطوير العقاري

 

 الباب الثاني

 أنشطة التطوير العقاري

 

 الثانيالباب 

 أنشطة القطاع العقاري
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ال ص  األو 

 المطورون العقاريون

 (13مادر )

 التر يص للمطورين

 

 

 

 

 

ال  جوز ازاول  أعاول التطو ر  .أ

الع وري اي الاال   إال إذا  وا 

له، و  وا الاطور ار صاااااااو  

التر  ص للاطور ا بازاولااا  

 

 

 ينوان الباب الثاني

قاارر الاااااجاالااس تااغاا اا اار  االااااااا   -

 (.القطاع)التطو ر( إلى  لا  )

 )ينوان الباب الثاني بعد التعدي (

 الع وري القطاعأنشط  

 ال ص  األو 

 المطورون العقاريون

 (13مادر )

 التر يص للمطورين

 
 

 دوا تعد ل

 ال ص  األو 

 المطورون العقاريون

 (13مادر )

 التر يص للمطورين

افقة على قرار مجلس النواب المو -

 لا  )التطو ر( إلى  لا   بتغيير

 اااي عاانااواا الاابااااوب (الددقددطدددداع)

 .ال وني

 

 

 

 

 ال ص  األو 

 المطورون العقاريون

 (13مادر )

 التر يص للمطورين

 

 

 

 

 جوز ازاول  أعاول التطو ر  ال .أ

الع وري اي الاال   إال إذا  وا 

الاطور ار صاااااااو  له، و  وا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أعاااول التطو ر الع ااوري وا ااو  

ل   و  وال واعد التي  صااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 ن   ال رار شروط و وابط  .ب

وإجااراتام اااناا  وتااجااااد ااااد 

وتعااد اال ترا  ص الاطور ا 

تهااااو وااااادة  ا ااااو عهااااو و نوا وأ

 سر ونهو.

 ت  ااااد الاطور اي ازاولاااا   .ج

تطو ر  ل عاااااول ا ع ااااوري أ ل ا

 ب دود التر  ص الصودر له.

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

التر  ص للاطور ا بازاولااا  

أعاااول التطو ر الع ااوري وا ااو  

ل   و  وال واعد التي  صاااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 ن   ال رار شروط و وابط  .ب

وإجااراتام اااناا  وتااجااااد ااااد 

ر ا وتعااد اال ترا  ص الاطو

تهااااو وااااادة  ا ااااو عهااااو و نوا وأ

 سر ونهو.

 ت  ااااد الاطور اي ازاولاااا   .ج

ع ااااوري  ل تطو ر ا ل عاااااول ا أ

 ب دود التر  ص الصودر له.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (14مادر )

 سج  المطورين

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

و  وا عبورة الاطور ا   سااااجل 

عا ساااااااجااال ورقي أو إل تروني 

تدوا ا ه  وا  الب ونوم والاعلواوم 

 بولاطور ا.ال وص  

و صااااادر قرار اا اجلس اإلدارة 

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

الااااورقااااي أو اإللاااا ااااتاااارونااااي، 

نوم الالز  تواارهو اي  او وال ااااااا

الساااااااجل باو    ل  او   الب ونوم 

 

 (14مادر )

 سج  المطورين

 

 دوا تعد ل

 

 

 

 

 (14مادر )

 سج  المطورين

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (14مادر )

 سج  المطورين

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

و  وا عبورة الاطور ا   سااااجل 

عا ساااااااجااال ورقي أو إل تروني 

 الب ونوم والاعلواومتدوا ا ه  وا  

 ال وص  بولاطور ا.

و صااااادر قرار اا اجلس اإلدارة 

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

الااااورقااااي أو اإللاااا ااااتاااارونااااي، 

نوم الالز  تواارهو اي  او وال ااااااا

الساااااااجل باو    ل  او   الب ونوم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وب وا أي والاعلواوم الادون  ا ه 

تغ  رام تت  اي هااذه الب ااونااوم أو 

 الاعلواوم.

ور بإ طور الاؤسااساا  و لتز  الاط

عااا أي تااغاا اا اار اااي الااباا ااااونااااوم 

والاعلواوم الواردة اي الساااااااجل 

وذلااا  الل ال ترة التي  صاااااااادر 

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

اصااادق  اا الاعلواوم الا  دة ا ه 

أو شااااهودة ساااالب   بعد  إدراج أار 

وب وا أي والاعلواوم الادون  ا ه 

أو  متغ  رام تت  اي هااذه الب ااونااو

 الاعلواوم.

و لتز  الاطور بإ طور الاؤسااساا  

عااا أي تااغاا اا اار اااي الااباا ااااونااااوم 

جل  والاعلواوم الواردة اي السااااااا

وذلااا  الل ال ترة التي  صاااااااادر 

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

اصااادق  اا الاعلواوم الا  دة ا ه 

   بعد  إدراج أار أو شااااهودة ساااالب
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وذلا بعد ساااداد الرساااو  اع ا ا ه 

 الا ررة.

اع ا ا ه وذلا بعد ساااداد الرساااو  

 الا ررة.

 

 (15مادر )

 التزاما  وواجبا  المطورين

 

 

 

 

قرار اا اجلس  .أ  صاااااااااادر 

اإلدارة بتن    عال والتزااوم 

وواجبوم الاطور ا، وادون  

السااااااااالاااوا الاااواجااااب عااالاااى 

 الاطور ا اراعوتهو.

 

 (15مادر )

 التزاما  وواجبا  المطورين

ا اااا  على  - لاوا لاجلس ا قرر ا

إعااودة صاااااااول البنااد )ب( على 

 الن و الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

  اااجاالااس صاااااااااادر قاارار اااا  .أ

اإلدارة بتن    عال والتزااوم 

وواجباوم الاطور ا، واادوناا  

السااااااااالاااوا الاااواجااااب عااالاااى 

 الاطور ا اراعوتهو.

 

 (15مادر )

 التزاما  وواجبا  المطورين

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

إعاااودة صاااااااول البناااد بالنواب 

 .)ب(

 

 (15مادر )

 التزاما  وواجبا  المطورين

 

 

 

 

اجلس .أ اا  قرار     صاااااااااادر 

اإلدارة بتن    عال والتزااوم 

وواجبوم الاطور ا، وادون  

السااااااااالاااوا الاااواجااااب عااالاااى 

 الاطور ا اراعوتهو.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 جااااب على  اااال اطور أا  .ب

 اسا سجالم عا أعاوله اي 

   ا ره، وباااو  ص الساااااااجااال

الذي ت  د ا ه  وا  ت وصااااااا ل 

العال وم التي أجراهو والابول  

التي ت و اااااوهو و اا الاعوال  

وتاااور   إجرا هاااو والب اااوناااوم 

الشاااا صاااا   للاتعوقد ا وغ ر 

ذلااا اا اعلواااوم أو ب ااونااوم 

 صاااااااادر بت اد ادهاو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

و جااااب على الاطور ت ااااد   

شااا ر ساااجالته للاؤساااسااا  للت 

يجددددب يلف المطور تقددددديم  .ب

سددجالته للمؤسددسددة للت شددير 

، وبااو  ص الساااااااجاال يليهددا

الذي ت  د ا ه  وا  ت وصااااااا ل 

العال وم التي أجراهو والابول  

التي ت و اااااوهو و اا الاعوال  

إجرا هاااو والب اااوناااوم وتاااور   

الشاااا صاااا   للاتعوقد ا وغ ر 

نوم  لا اا اعلواوم أو ب و ذ

هو قرار اا   صاااااااادر بت د د

 اجلس اإلدارة.

و جااااب على الاطور ت ااااد   

ساااجالته للاؤساااسااا  للت شااا ر 

تقددددديم يجددددب يلف المطور  .ب

سدددجالته للمؤسدددسدددة للت شدددير 

  ، وبااو  ص الساااااااجااليليهددا

الذي ت  د ا ه  وا  ت وصااااااا ل 

العال وم التي أجراهو والابول  

التي ت و ااااااوهو و اا الاعوال  

وتاااور   إجرا هاااو والب اااوناااوم 

الشااااا صااااا   للاتعوقد ا وغ ر 

ذلااا اا اعلواااوم أو ب ااونااوم 

 صاااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

طور ت ااااد   و جااااب على الا

  سااااجالته للاؤسااااساااا  للت شاااا ر
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

عل ه عند نهو    ل ساان  اول   

أو  الل الادة التي  صااااااادر 

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 لتز  الاطور بإنشااوت  سااوب  .ج

 ااااااااوا لاشاااااااور ع التطو ر 

الع وري التي  صدر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 صاااااااااادر قرار اا اجلس  .د

اإلدارة، بولتنس ل اع اصر  

الب ر ا الار زي، بااول واعااد 

وا   اااو  وال اااااااوابط التي 

 جب اراعوتهو عند إنشااااااااوت 

عل ه عند نهو    ل ساان  اول   

أو  الل الادة التي  صاااااااادر 

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 لتز  الاطور بإنشاااوت  ساااوب  .ج

 ااااااااوا لاشاااااااور ع التطو ر 

الع وري التي  صدر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 صاااااااااادر قرار اا اجلس  .د

اإلدارة، بولتنس ل اع اصر  

الب ر ا الار زي، بااول واعااد 

وا   اااو  وال اااااااوابط التي 

 جب اراعوتهو عند إنشااااااااوت 

 اول    عل ه عند نهو    ل ساان 

أو  الل الااادة التي  صاااااااادر 

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 لتز  الاطور بإنشاااوت  ساااوب ج.  

 ااااااااوا لاشاااااااور ع التطو ر 

الع وري التي  صااادر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

   صاااااااااادر قاارار اااا اااجاالااسد. 

 اصر    اع اإلدارة، بولتنس ل

الب ر ا الار زي، باااول واعاااد 

لتي    وا   ااااو  وال ااااااااوابط ا

هو عند عوت إنشااااااااوت    جب ارا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وإدارة  سااااااااوب ال ااااااااااوا 

الاشااااااااور إل ه اي ال  رة )ج( 

 اا هذه الاودة.

ال  جوز ال جز على الابااول   .ه

الاودع  اي  سااوب ال اااوا 

الاشااااااااور إل ه اي ال  رة )ج( 

اا هذه الاودة لصااااااول  دا ني 

الاااااطااور،  اااااااو ال  ااااد اااال 

اشروع التطو ر اي ال اوا 

عو  ل  ال     ال لدا ن ا اي  و ل

هور إاالس الاطور إال  بإشااااااا

للواااوت بااواللتزااااوم الاتعل اا  

وإدارة  سااااااااوب ال ااااااااااوا 

الاشااااااااور إل ه اي ال  رة )ج( 

 اا هذه الاودة.

 جز على الابااول  ال  جوز ال .ه

الاودع  اي  سااوب ال اااوا 

الاشااااااااور إل ه اي ال  رة )ج( 

اا هذه الاودة لصااااااول  دا ني 

الاااااطااور،  اااااااو ال  ااااد اااال 

اشروع التطو ر اي ال اوا 

ل  ال     لدا ن ا اي  و عو  ل ال

هور إاالس الاطور إال  بإشااااااا

للواااوت بااواللتزااااوم الاتعل اا  

    وإدارة  سااااااااااوب ال اااااااااااوا

   الاشاااااااااور إل ااه اي ال  رة )ج(

 اا هذه الاودة.

ال  جوز ال جز على الاباااول   .ه

الاودع  اي  ساااوب ال ااااوا 

  الاشااااااااور إل ااه اي ال  رة )ج(

اا هذه الاودة لصاااااااول  دا ني 

  طااور،  اااااااو ال  ااااد اااالالااااا

ال اوا   اشروع التطو ر اي

العااو  للاادا ن ا اي  ااولاا  ال    

بااإشاااااااهااور إاالس الاطور إال 

بااواللتزااااوم الاتعل اا    للواااوت
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بولاشااروع باو اي ذلا   وق 

 الاشتر ا.

بولاشااروع باو اي ذلا   وق 

 الاشتر ا.

 

بولاشااااروع باو اي ذلا   وق 

 الاشتر ا.

 

 

 (16مادر )

 تفيير الشك  القانوني للمطور

 

 

 

 

اع اراعوة أ  و  قونوا الشاار وم 

 بولارسو  ب ونواالتجور   الصودر 

             ،2001( لساااااااااااناااا  21رقاااا  )

 

 (16مادر )

 تفيير الشك  القانوني للمطور

  ا اااا  على لاوا قرر الاجلس ا

الاودة على الن و ل إعودة صاااااو

 الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

اع اراعوة أ  و  قونوا الشاار وم 

التجور   الصودر بولارسو  ب ونوا 

 2001( لسااااااااااانااااا  21رقااااا  )

 

 (16مادر )

 تفيير الشك  القانوني للمطور

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

 .الاودةل إعودة صوبالنواب 

 

 (16)مادر 

 تفيير الشك  القانوني للمطور

 

 

اع اراعوة أ  و  قونوا الشااار وم 

التجور   الصودر بولارسو  ب ونوا 

 2001 ( لساااااااااااناااا  21رقاااا  )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وني ال ون      ال  جوز تغ  ر الش ل

للاطور سوات  وا ش صو  طب ع و  

اعتبااور ااو  إال بعااد االنتهااوت اا  أو

تن  ذ اشاااااااروع التطو ر الع وري 

وتساااال اه، واع ذلا  جوز التغ  ر 

باواا   الاؤسااااساااا  إذا  وا    ل 

 اصاااال   الاشااااروع ودوا إ الل

نوم  او ب  وق الاودع ا أو ب ااااااا

 إنجوز الاشروع.

، ال  جوز تغ  ر الشااا ل وتعديالته

ال ااااونوني للاطور ساااااااوات  ااااوا 

د اعتبور و  إال بع أمش صو  طب ع و  

االنتهوت اا تن  ذ اشروع التطو ر 

باواا اا   إةالع ااوري وتسااااااال اااه، 

 الاؤسس .

، ال  جوز تغ  ر الشاااا ل وتعديالته

ال ااااونوني للاطور ساااااااوات  ااااوا 

عد ب  اعتبور و  إال أمش صو  طب ع و  

االنتهوت اا تن  ذ اشااروع التطو ر 

باواا اا   إةالع ااوري وتسااااااال اااه، 

 الاؤسس .

 

 (17مادر )

 تعار  المصالح

 لتز  الاطور عنااااد ازاولاااا   .أ

أعاوله بوإلاصاااااااوح إلى العا ل 

 

 (17مادر )

 تعار  المصالح

 

 دوا تعد ل

 

 (17مادر )

 تعار  المصالح

 

 

 (17مادر )

 تعار  المصالح

 لتز  الاطور عنااااد ازاولاااا   .أ

أعاوله بوإلاصااااااوح إلى العا ل 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

له اصااااااال    نم  ب  إذا  و تو  

شاااااا صاااااا   ابوشاااااارة أو غ ر 

  ااابااااوشااااااااارة تااتااعااااورق اااع

 ا ت  وم عاله.

اإلدارة   صدر قرار اا اجلس .ب

 وا  الاساااااااو ل الاتعل   بتن    

بتعورق الاصااااااااول  وا  وال 

 التي  جب ال ش  عنهو.

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

له اصااااااال    ب  إذا  ونم   تو

شااااا صااااا   ابوشااااارة أو غ ر 

ااابااااوشااااااااارة تااتااعااااورق اااع 

 ا ت  وم عاله.

اإلدارة   صدر قرار اا اجلس .ب

بتن     وا  الاسااااااو ل الاتعل   

بتعورق الاصاااااول  وا  وال 

 التي  جب ال ش  عنهو.

 

 ال ص  الثاني

 ال ريطةالبيع يلف 

 (18مادر )

التر يص لمشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 ال ص  الثاني

 البيع يلف ال ريطة

 (18مادر )

التر يص لمشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 ال ص  الثاني

 البيع يلف ال ريطة

 (18مادر )

التر يص لمشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 ال ص  الثاني

 البيع يلف ال ريطة

 (18مادر )

التر يص لمشروع البيع يلف 

 ال ريطة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

ال  جوز للاطور الباااادت اي  .أ

اشروع ب ع على ال ر ط  أو 

عرق و دام على ال ر ط  

إال بااعااااد الاا صااااااااول عاالااى 

تر  ص لاشاااروع الب ع على 

جل  ال ر ط  وق ده اي السااااااا

( 19الاشاااااور إل ه اي الاودة )

 اا هذا ال ونوا.

لاجلس  - ا اااا  على قرر ا لاوا ا

إعااودة صاااااااول البنااد )ج( على 

 الن و الوارد أدنوه.
 

 )نص المادر بعد التعدي (

اي  .أ لباااادت  لاطور ا ل ال  جوز 

 أو   اشروع ب ع على ال ر ط 

عرق و اادام على ال ر طاا  

   إال باااعااااد الااا صاااااااااول عااالاااى

تر  ص لاشاااااااروع الب ع على 

الساااااااجاال   ال ر طاا  وق ااده اي

اودة )   (19الاشااااااااور إل ه اي ال

 اا هذا ال ونوا.

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

 .إعودة صول البند )ج(ب
 

 

 

لباااادت اي  .أ لاطور ا ل ال  جوز 

 أو   اشروع ب ع على ال ر ط 

عرق و اادام على ال ر طاا  

   إال باااعااااد الااا صاااااااااول عااالاااى

تر  ص لاشاااااااروع الب ع على 

الساااااااجاال   ال ر طاا  وق ااده اي

  (19الاشاااااااور إل ه اي الاودة )

 اا هذا ال ونوا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .ب

 صدر ن واو   وصو  لاشور ع 

الب ع على ال ر ط  الصغ رة، 

  وتساااااري أ  و  هذا ال صااااال

اا هاااذا ال اااونوا على تلاااا 

الاشااااور ع ا او ل   رد بشاااا نه 

 نص  وص اي الن و .

اع عااااد  اإل الل باااا   ااااو    .ج

الاسااااا ول   الادن   والجنو   ، 

 ااالاااتاااز  ااااا جاااااااع أااااواال ، 

بولا ول   ل    ال  رة )أ( اا 

هااااذه الاااااااودة، بااردهااااو إلااى 

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .ب

 صاادر ن واو   وصااو  لاشااور ع 

ة، الصغ ر  الب ع على ال ر ط 

هذا ال صاااال    وتسااااري أ  و 

اا هااااذا ال ااااونوا على تلااااا 

الاشاااااور ع ا او ل   رد بشااااا نه 

 نص  وص اي الن و .

اع عااااد  اإل الل باااا   ااااو    .ج

الاسااااااا ول   الادن   والجنو   ، 

 ااالاااتاااز  ااااا جاااااااع أااااواال ، 

بااولا ااول اا  ل    ال  رة )أ( اا 

  هااااذه الااااااااودة، باااردهااااو إلاااى

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .ب

 صاادر ن واو   وصااو  لاشااور ع 

ة، الصغ ر  الب ع على ال ر ط 

هذا ال صاااال    وتسااااري أ  و 

اا هااااذا ال ااااونوا على تلااااا 

الاشاااااور ع ا او ل   رد بشااااا نه 

 و .نص  وص اي الن 

اااع عااااد  اإل ااالل باااا  اا ااااو   .ج

الاسااااااا ول   الادن   والجنو   ، 

   ااالاااتاااز  ااااا جاااااااع أااااواال ،

بااولا ااول اا  ل    ال  رة )أ( اا 

   هااااذه الاااااااااودة، بااااردهااااو إلااااى
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أصااااااا وبهو  الل ادة اع ول  

 ت ددهو الاؤسس .

مدر ة تتجاوز أصاا وبهو  الل 

 .ستة أشهر

مدر ة تتجاوز أصااا وبهو  الل 

 .ستة أشهر

 

 (19مادر )

 سج  مشاريع البيع يلف ال ريطة

ساى  .أ ش  بولاؤسس  سجل    ن

)سجل ق د اشور ع الب ع على 

ال ر ط ( و  وا عبورة عا 

سجل ورقي أو إل تروني تُ  َّد 

ا ه اشاااااااور ع الب ع الع وري 

على ال ر طااا ، والب اااوناااوم 

 

 (19مادر )

 سج  مشاريع البيع يلف ال ريطة

 

 دوا تعد ل

 

 (19مادر )

 سج  مشاريع البيع يلف ال ريطة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (19مادر )

 سج  مشاريع البيع يلف ال ريطة

 نشاا  بولاؤسااساا  سااجل  ساااى  .أ

ى عل )سااجل ق د اشااور ع الب ع

عبااورة عا  ال ر طاا ( و  وا

ساااجل ورقي أو إل تروني تُ  َّد 

الع ااوري ا ااه اشااااااااور ع الب ع 

ال ر طااا ، والب اااوناااوم    على
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والاعلوااااوم الاتعل ااا  بهاااو، 

 وعلى ا  ص او  لي:

الب ااااونااااوم الاتعل اااا  باطور  .1

الاشااروع، والاطور ال رعي 

ته  إا وجد، و  وقه والتزااو

تجوه الاطور الر  ساااي والتي 

اا شاا نهو أا تؤ ر اي   وق 

 والتزااوم الاشتر ا.

التر  ص الصااودر لاشااروع  .2

 الب ع على ال ر ط .

الب ونوم وال طط والاواص وم  .3

والتصاااوا   والرساااو  الاتعل   

 باشروع الب ع على ال ر ط .

والاعلواااااوم الاتعل اااا  بهااااو، 

 وعلى ا  ص او  لي:

لب ااااونااااوم الاتعل اااا  باطور  1 ا

الاشاااااااروع، والاطور ال رعي 

إا وجااد، و  وقااه والتزااااوتااه 

تجوه الاطور الر  ساااااااي والتي 

اا شاااااا نهو أا تؤ ر اي   وق 

 والتزااوم الاشتر ا.

التر  ص الصااااودر لاشااااروع  2

 ال ر ط .الب ع على 

الب ونوم وال طط والاواصاا وم  3

والتصااااوا   والرسااااو  الاتعل   

 باشروع الب ع على ال ر ط .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أي توج ه أو ت   د أو اشتراط  .4

أو تدب ر أو ع وب  صاااااااودرة 

اا الاؤسااااااساااااا  أو أي جه  

ا تص  تتعلل باشروع الب ع 

 على ال ر ط .

الب ونوم والت وصااااا ل الاتعل    .5

اوا أو أي  ب سااااااااوب ال ااااااا

  ااااااااااونااوم اااول اا  أو طرق

تاو ل   تتعلل باشاااروع الب ع 

 .ال ر ط  على

ال  وق الع ن اااا  ا صااااااال اااا   .6

والااتاابااعاا اااا  الاااااتاارتااباااا  عاالااى 

الاشااااااروع واو قد  طرأ عل ه 

أي توج ه أو ت   د أو اشاااااتراط  .4

   أو تدب ر أو ع وب  صاااااااودرة

اا الاؤساااااااساااااااا  أو أي جه  

ا تصااا  تتعلل باشاااروع الب ع 

 على ال ر ط .

الب ونوم والت وصااااا ل الاتعل    .5

اوا أو أي  ب سااااااااوب ال ااااااا

اااول اا  أو طرق  ااااااااااونااوم 

 تتعلل باشاااروع الب ع تاو ل  

 .على ال ر ط 

ال  وق الع ن اااا  ا صااااااال اااا   .6

والااتاابااعاا اااا  الاااااتاارتااباااا  عاالااى 

الاشاااااااروع واو قد  طرأ عل ه 



260 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تاااه أو اا تغ  ر أو على ال  

على الاطور ا ال و ا ا به أو 

 غ ر ذلا اا اسو ل.

أ   ب ونوم أو اعلواوم أ ر   .7

 صاااااااادر بت اد ادهاو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

جل ق د  .ب  صاااااااادر بتن    سااااااا

اشااااااور ع الب ع على ال ر ط  

وشاااااروط وإجراتام ال  د ا ه 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

على الاؤساااااااسااااااااا  أا ت طر  .ج

تعااااد اااال على  لاطور باااا ي  ا

الب ااونااوم والاعلواااوم الاتعل اا  

اا تغ  ر أو على ال  تاااه أو 

على الاطور ا ال و ا ا به أو 

 غ ر ذلا اا اسو ل.

أ   ب ونوم أو اعلواوم أ ر   .7

 صاااااااادر بت اد ادهاو قرار اا 

 اإلدارة.اجلس 

 صاااااااادر بتن    ساااااااجاال ق ااد  .ب

اشاااااااور ع الب ع على ال ر ط  

وشاااااااروط وإجراتام ال  د ا ه 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

على الاؤساااااااسااااااااا  أا ت طر  .ج

لاطور باااا ي تعااااد اااال على  ا

الب ااونااوم والاعلواااوم الاتعل اا  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

باشااروعه والا  دة اي السااجل 

وذلا  الل ادة ال تجووز سبع  

 أ و  عال.

عاالااى الاااااطااور أا  اا اااطااار  .د

الاؤساااسااا ، وا و  للناوذج الاعد 

لذلا، ب    ب ونوم أو اعلواوم 

غ ر صااااااا     أو دق    ا  دة 

دة ال اي الساااااجل وذلا  الل ا

جووز عشااااااارة أ و  عال اا  ت

 تور   علاه بذلا.

  وا الساااااااجل اتو و  لالطالع  .ه

هور واسااااات راج اعل ه اا الج

صاااااورة اصااااادق  اا الب ونوم 

باشااروعه والا  دة اي السااجل 

وذلا  الل ادة ال تجووز سبع  

 أ و  عال.

عاالااى الاااااطااور أا  اا ااطاار  .د

الاؤساااسااا ، وا و  للناوذج الاعد 

لذلا، ب    ب ونوم أو اعلواوم 

غ ر صااااااا     أو دق    ا  دة 

اي السااااجل وذلا  الل ادة ال 

تجووز عشااااااارة أ و  عال اا 

 تور   علاه بذلا.

  وا الساااااااجل اتو و  لالطالع  .ه

هور واسااااات راج اعل ه اا الج

صاااااورة اصااااادق  اا الب ونوم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والاعلواااااوم الا  اااادة ا ااااه أو 

شااااهودة ساااالب   بعد  إدراج أار 

اع ا ا ااه وذلااا بعااد ساااااااااداد 

 الرسو  الا ررة.

 

والاعلواااااوم الا  اااادة ا ااااه أو 

ساااالب   بعد  إدراج أار شااااهودة 

اع ا ا ااه وذلااا بعااد ساااااااااداد 

 الرسو  الا ررة.

 

 (20مادر )

إجراءا  الحصو  يلف تر يص 

 مشروع البيع يلف ال ريطة

  د  الاطور طلب ال صاااااااول  .أ

على تر  ص اشاااااااروع الب ع 

على ال ر ط  إلى الاؤساااسااا ، 

  وا اااو  للناوذج الاعاااد لاااذلاااا،

 ارا و  به الاستندام اآلت  :

 

 (20مادر )

إجراءا  الحصو  يلف تر يص 

 مشروع البيع يلف ال ريطة

 

 دوا تعد ل

 

 (20مادر )

إجراءا  الحصو  يلف تر يص 

 مشروع البيع يلف ال ريطة

 

كما ورد في الموافقة على النص  -

 مشروع القانون.

 

 (20مادر )

إجراءا  الحصو  يلف تر يص 

 مشروع البيع يلف ال ريطة

  د  الاطور طلب ال صااااااول  .أ

على تر  ص اشاااااااروع الب ع 

على ال ر ط  إلى الاؤسااساا ، 

وا اااو  للناوذج الاعاااد لاااذلاااا، 

 ارا و  به الاستندام اآلت  :
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  ال  ااا  ا رق أو ااااوو   ااا   .1

  و  ا اااواهاااو  اااول ااا  اا أ ااا  

  اا ااوق عاا ااناا اااا  أو باااااواااا اااا 

أصااااااا اااوب ال ل الع ني على 

 تن  ذ الاشروع وب ع و داته.

التصاااوا   الهندسااا   اإلنشاااو     .2

 والاعاور   الاعتادة.

نساااااا   اا الن و  الر  سااااااي  .3

اب ا ا ه ارا ل تن  ذ وإنجوز 

الاشاااااااروع وأ اا  ترت بااوم أو 

 ت س   للاشروع.

  ص البنااوت وا ااو     ااو  تر .4

 قونوا تن    الابوني.

و   ااا  ال  ااا  ا رق أو ااااو  .1

أ ااا    و  ا اااواهاااو  اااول ااا  اا 

ا اااا   اوا ب ن اااا  أو  ع    وق 

أصااااااا ااوب ال ل الع ني على 

 تن  ذ الاشروع وب ع و داته.

التصاااوا   الهندسااا   اإلنشاااو     .2

 والاعاور   الاعتادة.

نسااااااا   اا الن و  الر  ساااااااي  .3

اب ا ا ه ارا ل تن  ذ وإنجوز 

الاشاااااااروع وأ اا  ترت بااوم أو 

 ت س   للاشروع.

تر  ص البناااوت وا اااو     اااو   .4

 وني.قونوا تن    الاب
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

او    د الت شا ر باشاروع الب ع  .5

على ال ر طاا  اي صااااااا   اا  

 ا رق بولسجل الع وري.

نسااااااا   اا االت وقوم الابرا   .6

ب ا الاطور ا ذام الصااااااالااا  

 باشروع الب ع على ال ر ط .

الاعلواوم والاسااااااتندام التي  .7

تشااترطهو الاؤسااساا  والاتعل   

لب ع على بربط اشاااااااروع ا

ال ر طاا  اع إنجااوز الا طط 

الر  ساااااااي والبن اااا  الت ت اااا  

 والاراال العوا .

لب ع ا او    د الت شاا ر باشااروع .5

على ال ر طاا  اي صااااااا   اا  

 ا رق بولسجل الع وري.

نسااااااا   اا االت وقوم الابرا   .6

ب ا الاطور ا ذام الصااااااالاا  

 باشروع الب ع على ال ر ط .

الاعلواوم والاساااااااتندام التي  .7

تشااترطهو الاؤسااساا  والاتعل   

لب ع على  بربط اشااااااااروع ا

ال ر طااا  اع إنجاااوز الا طط 

والبن اااا  الت ت اااا   الر  ساااااااي

 والاراال العوا .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

برنااوا  ت صااااااا لي بااو عاااول  .8

اإلنشاااو    والاعاور   وأعاول 

ال داوم الاتعل   باشاااااااروع 

 الب ع على ال ر ط .

 توب اا اهندس اسااااتشااااوري  .9

ار ص لااه اا اجلس تن    

ازاول  الاها الهندس   بت د د 

 ع   لاشاروع البال  ا  الت د ر 

 على ال ر ط .

نوم الر  سااااااا   الاتعل    .10 الب و

بطرق تاو ل اشاااااااروع الب ع 

 على ال ر ط .

برنااوا  ت صااااااا لي بااو عاااول  .8

اإلنشااااو    والاعاور   وأعاول 

ال داوم الاتعل   باشاااااااروع 

 الب ع على ال ر ط .

 توب اا اهندس اسااااتشااااوري  .9

ار ص لااه اا اجلس تن    

ازاول  الاها الهندساا   بت د د 

ال  ا  الت د ر   لاشااروع الب ع 

 على ال ر ط .

    ساااااا   الاتعل الب ونوم الر .10

بطرق تاو ل اشاااااااروع الب ع 

 على ال ر ط .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاساااااااتناااادام والاعلواااااوم  .11

والب ونوم ا  ر  التي  صدر 

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

  وا الاطور اسااااااا وال  عا  .ب

ساااااااالااا   ااوااا  الاساااااااتناادام 

الا دا   والاعلواوم والب ونوم

 التر  ص.لل صول على 

   صاااااااااادر بت اااد اااد شاااااااروط .ج

ال صااول  و ااوابط وإجراتام

على تر  ص اشاااااااروع الب ع 

  عاالااى الاا اار ااطاااا  وتااجااااد ااااده

الاساااااااتنااادام والاعلوااااوم  .11

والب ونوم ا  ر  التي  صدر 

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

  وا الاطور اسااااااا وال  عا  .ب

ساااااااالااا   ااوااا  الاساااااااتناادام 

والاعلواوم والب ونوم الا دا  

 لل صول على التر  ص.

 صاااااااااادر بت اااد اااد شاااااااروط  .ج

و وابط وإجراتام ال صول 

على تر  ص اشاااااااروع الب ع 

عاالااى الاا اار ااطاااا  وتااجااااد ااااده 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اجلس  اا  قرار  تعااااد لااااه  و

 اإلدارة.

اع عد  اإل الل ب   و  الاودة  .د

( اا هااذا ال ااونوا،  جوز 10)

ا إذ  للاؤسس  س ب التر  ص

 بم لد هو أا الاطور ال  بوشاار 

على ن و جدي تن  ذ اشاااااروع 

  الب ع على ال ر طاااا ، وذلااااا

ل واعااااد وال ااااااااوابط  ل وا ااااو  

واإلجااراتام الااتااي  صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 

قرار اا اجلس  وتعااااد لااااه 

 اإلدارة.

اع عد  اإل الل ب   و  الاودة د.  

هذا ال ونوا،  جوز 10) ( اا 

للاؤسس  س ب التر  ص إذا 

 بم لد هو أا الاطور ال  بوشر 

على ن و جدي تن  ذ اشااااروع 

ى ال ر طاااا ، وذلااااا الب ع عل

وا ااااو  لل واعااااد وال اااااااوابط 

تي  صاااااااااادر  ل واإلجراتام ا

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 (21مادر )

الت شير بمشروع البيع يلف 

 ال ريطة في السج  العقاري

 جب الت شااا ر باشاااروع الب ع  .أ

على ال ر طاا  اي صااااااا   اا  

ا رق بااولساااااااجاال الع ااوري، 

وأا   د  الاطور للاؤسس  او 

 صاااااااول الت شااااااا ر قبل    د 

ال صاااااااول على التر  ص 

 

 (21مادر )

الت شير بمشروع البيع يلف 

 ريطة في السج  العقاريال 

 

 دوا تعد ل

 

 (21مادر )

الت شير بمشروع البيع يلف 

 ال ريطة في السج  العقاري

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (21مادر )

الت شير بمشروع البيع يلف 

 ال ريطة في السج  العقاري

 جب الت شاااا ر باشااااروع الب ع  .أ

على ال ر طاا  اي صااااااا   اا  

  بااولساااااااجاال الع ااوري،ا رق 

وأا   د  الاطور للاؤسس  او 

   د  صاااااااول الت شااااااا ر قبل 

ال صااااااااول على التر  ص 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

النهااااو ي للاشاااااااروع، وعلى 

الجهوز عد  تغ  ر هذا الت ش ر 

إال باواا   الاؤسااساا  أو ب    

 ق و ي.

 جب الت شااااااا ر اي صااااااا      .ب

اطور  ل ل لو اااا   ا ا ل ا رق ا

الر  ساااااااي بوالت وقوم الابرا  

 ب نه وب ا الاطور ال رعي.

النهااااو ي للاشاااااااروع، وعلى 

الجهوز عد  تغ  ر هذا الت شاا ر 

إال باواا   الاؤسااساا  أو ب    

 ق و ي.

 جب الت شااااااا ر اي صااااااا      .ب

ا رق الااااالاو اااا  لالاااطاور 

الر  ساااااااي بوالت وقوم الابرا  

 ر ال رعي.ب نه وب ا الاطو

 

 (22مادر )

طرق تموي  مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 

 

 (22مادر )

طرق تموي  مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

عبااااورة  - غ  ر  ت اجلس  ل قرر ا

)ال ااااونوم الاول  ( الواردة اي 

 

 (22مادر )

تموي  مشروع البيع يلف  طرق

 ال ريطة

على  - ا اااا   اوا ل اجلس  راقرا

تغ  ر عبورة )ال اونوم النواب ب

 

 (22مادر )

طرق تموي  مشروع البيع يلف 

 ال ريطة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

  دد اجلس اإلدارة ب رار انه،  .أ

بعد أ ذ رأي اصر  الب ر ا 

الااااااار ااازي، طااارق تاااااااو اااال 

اشاااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

ال ر طااا ، وت اااد اااد نسااااااابااا  

ال ااااااااونوم الاول   اا ال  ا  

 الت د ر   للاشروع.

اطور االعتاااااود  .ب ل ل ال  جوز 

ا اوال  بشاااااااا اااال  لي على

سااااااا اااوق ال  رة )أ( إلى عباااورة 

الودائع المالية أو الضددددددمانا  )

 .البنكية(

 

 )نص المادر بعد التعدي (

  دد اجلس اإلدارة ب رار انه،  .أ

بعد أ ذ رأي اصر  الب ر ا 

الااااااار ااازي، طااارق تاااااااو اااال 

اشاااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

ع الودائال ر ط ، وت د د نسب  

 المالية أو الضدددددددمانا  البنكية

 اا ال  ا  الت د ر   للاشروع.

الاول  ( الواردة اي ساا وق ال  رة 

ية )أ( إلى عبورة ) مال الودائع ال

 .أو الضمانا  البنكية(

 

 

 

 

  دد اجلس اإلدارة ب رار انه،  .أ

بعد أ ذ رأي اصر  الب ر ا 

الااااااار ااازي، طااارق تاااااااو اااال 

اشاااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

ع الودائال ر ط ، وت د د نسب  

 المالية أو الضدددددددمانا  البنكية

 اا ال  ا  الت د ر   للاشروع.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لات صاااااااالاااا  اا  ل  ا ابااااو ل وا

الاشاااااااتر ا للو دام الع ور   

او اااال  ت اي  ل ر طاااا   على ا

لاشااااااااروع. و  اااادد اجلس  ا

اصر    اإلدارة، بعد أ ذ رأي

الب ر ا الار زي، النساااااااباااا  

الا و ااا  اا ال  اااا  الت اااد ر ااا  

لاااشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

  الاا اار ااطاااا  الااتااي ال  ااجااوز

للاطور تجااووزهااو لل صاااااااول 

ل اا ا او اااال  ت ل ل  على ا ابااااو

 الات صل  اا الاشتر ا.

اطور االعتاااااود  .ب ل ل ال  جوز 

بشاااااااا اااال  لي على ا اوال 

لات صاااااااالاااا  اا  ل  ا ابااااو ل وا

دام الع ور   الاشاااااااتر ا للو 

او اااال  ت اي  ل ر طاااا   على ا

لاشااااااااروع. و  اااادد اجلس  ا

اصر    اإلدارة، بعد أ ذ رأي

الب ر ا الار زي، النساااااااباااا  

الا و ااا  اا ال  اااا  الت اااد ر ااا  

  لاااشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى

  الاا اار ااطاااا  الااتااي ال  ااجااوز

للاطور تجااووزهااو لل صاااااااول 

ال  جوز للاطور االعتاااااود  .ب

بشااااااا اااال  لي على ا اوال 

والابااااول  الات صااااااالاااا  اا 

دام الع ور   الاشاااااااتر ا للو 

على ال ر طاااا  اي تاو اااال 

الاشاااااااروع. و  اااادد اجلس 

اإلدارة، بعد أ ذ رأي اصر  

الب ر ا الار زي، النسااااااابااا  

الا و اا  اا ال  ااا  الت ااد ر اا  

لاااشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

الاا اار ااطاااا  الااتااي ال  ااجااوز 

للاطور تجووزهو لل صاااااااول 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ل   ابااااو ل اا ا او اااال  ت ل على ا

 الات صل  اا الاشتر ا.

ل   ابااااو ل تاو اااال اا ا ل على ا

 الات صل  اا الاشتر ا.

 

 (23مادر )

 مشروع البيع يلف ال ريطةرهن 

إذا قاااو  الاطور برها اشاااااااروع 

الب ع على ال ر ط  لل صول على 

قرق اا اؤسس  تاو ل ار ص  

اااا قااباااال اصاااااااار  الااباا اار ااا 

الااااار اازي، ااا ااجااااب عاالااى هااااذه 

الاؤسااااساااا  إ داع ابل  ال رق اي 

اوا للاشاااااااروع   سااااااااوب ال ااااااا

للتصااااااار  ا ااه وا ااو     ااو  هااذا 

 

 (23مادر )

 رهن مشروع البيع يلف ال ريطة

 

 دوا تعد ل

 

 (23مادر )

 رهن مشروع البيع يلف ال ريطة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (23مادر )

 رهن مشروع البيع يلف ال ريطة

إذا قاااو  الاطور برها اشاااااااروع 

الب ع على ال ر ط  لل صول على 

قرق اا اؤسس  تاو ل ار ص  

اااا قااباااال اصاااااااار  الااباا اار ااا 

الااااار اازي، ااا ااجااااب عاالااى هااااذه 

الاؤسااااساااا  إ داع ابل  ال رق اي 

اوا للاشاااااااروع   سااااااااوب ال ااااااا

للتصااااااار  ا ااه وا ااو     ااو  هااذا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال ونوا وال رارام الصاااودرة تن  ذا  

 له.
 

ام الصاااودرة تن  ذا  ال ونوا وال رار

 له.

 

 (24مادر )

اب ضمان مشروع إنشاء حس

 البيع يلف ال ريطة

 نشااا   ساااوب  ااااوا اسااات ل  .أ

بوساا   ل اشااروع اا اشااور ع 

الب ع على ال ر طاااا  بااااوت ااااوق 

ا ا  اطور وأ ل ب ا ا بي   تااااو

 سااوب ال اااوا لتن    ا اور 

الاااول اا  واإلدار اا  وال ااونون اا  

للاشاااااااروع وإ ااااداع الابااااول  

 

 (24مادر )

إنشاء حساب ضمان مشروع 

 البيع يلف ال ريطة

 

 دوا تعد ل

 

 (24مادر )

إنشاء حساب ضمان مشروع 

 البيع يلف ال ريطة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (24مادر )

إنشاء حساب ضمان مشروع 

 البيع يلف ال ريطة

  اساااات ل  نشاااا   سااااوب  اااااوا .أ

بوساا   ل اشااروع اا اشااور ع 

الب ع على ال ر طاااا  بااااوت ااااوق 

ا اا  اطور وأ ل ب ا ا بي   تااااو

 سااوب ال اااوا لتن    ا اور 

الاااول اا  واإلدار اا  وال ااونون ااا  

للاشاااااااروع وإ ااااداع الابااااول  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الااااااااا اااادااااا  اااااا الاااااااااطااااور 

والاودع ا، و  اااادد االت ااااوق 

إدارة ال سوب و  وق  وابط 

والتزااااااوم ا طرا ، وتودع 

 نس   انه لد  الاؤسس .

 صااااااااادر اصااااااار  الب ر ا  .ب

الااااااار ااازي، بااااوالتااا ااااوق ااااع 

الاؤسااااااساااااا ، ال واعد الان ا  

لازاول  نشااااااوط أا ا  سااااااوب 

ال ااااااااوا وشاااااااروط وطر    

تع  نه وصااااااال  وته والتزااوته 

واسااااا ول ته وإجراتام اإل داع 

الااااااااا اااادااااا  اااااا الاااااااااطااااور 

والاودع ا، و  اااادد االت ااااوق 

و  وق    وابط إدارة ال سوب

والتزااااااوم ا طرا ، وتودع 

 انه لد  الاؤسس . نس  

 صااااااااادر اصااااااار  الب ر ا  .ب

الااااااار ااازي، بااااوالتااا ااااوق ااااع 

الاؤسااااااساااااا ، ال واعد الان ا  

لازاول  نشااااااوط أا ا  سااااااوب 

ال ااااااااوا وشاااااااروط وطر    

تع  نه وصااااااال  وته والتزااوته 

واسااااا ول ته وإجراتام اإل داع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والصااااااار  والرقااااوباااا  على 

 ال سوب.

 جااااب على أا ا  سااااااااااوب  .ج

ال اااااااوا تزو د الاؤسااااااساااااا  

ب شاااااااو  دور اااا  بااااإ رادام 

واداوعوم  ساااااوب ال ااااااوا 

للاشااااااروع، ولهو أا تطلب اي 

أي وقاام اا أا ا ال سااااااااوب 

اعلواااااوم أو  ل تزو اااادهااااو بااااو

الب اوناوم التي تر   ااااااارورة 

االطالع عل هااااو، و جوز لهااااو 

االساااااااتعون  باا تراه انوسااااااابو  

والصااااااار  والرقااااوباااا  على 

 ال سوب.

 جااااب على أا ا  سااااااااااوب  .ج

ال اااااااوا تزو د الاؤسااااااساااااا  

ب شاااااااو  دور اااا  بااااإ رادام 

واداوعوم  ساااااوب ال ااااااوا 

للاشااااااروع، ولهو أا تطلب اي 

أي وقاام اا أا ا ال سااااااااوب 

لواااااوم أو  اع ل تزو اااادهااااو بااااو

الب اوناوم التي تر   ااااااارورة 

االطالع عل هااااو، و جوز لهااااو 

االساااااااتعون  باا تراه انوسااااااابو  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لا ال شاااااااو  أو  تدق ل اي ت لل

 نوم.الب و

تعد الاؤسااااساااا  سااااجال   ساااااى  .د

 ساااجل أانوت  ساااوب ال ااااوا 

لاااشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

ال ر طااا   و  وا عباااورة عا 

ساااااجل ورقي أو إل تروني ت  د 

ا ااه أسااااااااااوت أانااوت  سااااااااوب 

ال اوا ل ل اشروع ب ع على 

ال ر طاا  ق ااد التن  ااذ، و  اادد 

اااااجاااالااااس اإلدارة شااااااااااروط 

سجل  وإجراتام ال  د اي هذا ال

لا ال شاااااااو  أو  تدق ل اي ت لل

 نوم.الب و

تعد الاؤسااااساااا  سااااجال   ساااااى  .د

 ساااجل أانوت  ساااوب ال ااااوا 

لاااشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

ال ر طااا   و  وا عباااورة عا 

ساااااجل ورقي أو إل تروني ت  د 

ا ااه أسااااااااااوت أانااوت  سااااااااوب 

ال ااوا ل ل اشاروع ب ع على 

ال ر طاا  ق ااد التن  ااذ، و  اادد 

اااااجاااالااااس اإلدارة شااااااااااروط 

وإجراتام ال  د اي هذا الساجل 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الب اااوناااوم و ل االطالع على 

 والاعلواوم الا  دة ا ه.

لب اااوناااوم و ل االطالع على ا

 والاعلواوم الا  دة ا ه.

 

 (25مادر )

 أوجه الصرف من حساب الضمان

 

 

 

 

 

 (25مادر )

 أوجه الصرف من حساب الضمان

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

ال  رة )ب(: إ اااااااااواااا  عباااورة  -

سدددن تن ي  ) إصدددال  لضدددمان ح 

 

 (25مادر )

 أوجه الصرف من حساب الضمان

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

إ اااااااااواااا  عباااورة ال  رة )ب(:  -

سدددن تن ي  إصدددال  ) لضدددمان ح 

 

 (25مادر )

 أوجه الصرف من حساب الضمان
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

  صااااااص  سااااااوب ال اااااااوا  .أ

أغراق   صر و  للصر  على

إنشاااااوت وتن  ذ وإدارة اشاااااروع 

الب ع على ال ر طاا ، وال  جوز 

  ال جز على الابااااول  الاودعاااا 

العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز 

 صااول ( بعد عبورة )المشددروع

(، الاطور على شااااااهودة اإلنجوز

، وتسدددددددوية وإ اااااااوا  عبورة )

سدددددددن التن ي   جميع شدددددددروط ح 

( إلى نهااو اا   ال  تلددك السدددددددنددة

 ال  رة.

 )نص المادر بعد التعدي (

  صاااااص  ساااااوب ال ااااااوا  .أ

 صر و  للصر  على أغراق 

إنشااااوت وتن  ذ وإدارة اشااااروع 

الب ع على ال ر ط ، وال  جوز 

ال جز على الاباااول  الاودعااا  

العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز 

 صااول ( بعد عبورة )المشددروع

(، الاطور على شااااااهودة اإلنجوز

، وتسدددددددوية وإ اااااااوا  عبورة )

سدددددددن التن ي   جميع شدددددددروط ح 

( إلى نهااو اا   ال  تلددك السدددددددنددة

 ال  رة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  صاااااص  ساااااوب ال ااااااوا  .أ

 صر و  للصر  على أغراق 

إنشااااوت وتن  ذ وإدارة اشااااروع 

الب ع على ال ر ط ، وال  جوز 

ال جز على الاباااول  الاودعااا  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا ه لصااااول  دا ني الاطور،  او 

اشاااروع التطو ر اي    ال  د ل

ال اااااوا العو  للدا ن ا اي  ول  

بإشاااهور إاالس الاطور    ال   

إال للوااوت باواللتزاااوم الاتعل ا  

بولاشاااااااروع باو اي ذلا   وق 

 الاشتر ا.

  ت   أا ا  سااااوب ال اااااوا  .ب

ب  اا ال  ا  اإلنشااااااااو     بنسااااااا

للاشاااااااروع،  صااااااادر بت د دهو 

قرار اا اجلس اإلدارة، بعااااد 

شاااااهودة   صاااااول الاطور على

اإلنجوز، وال تُصر  تلا النسب  

ا ه لصااول  دا ني الاطور،  او 

اشاااااروع التطو ر اي  ال  د ل

ال اااوا العو  للدا ن ا اي  ول  

ال    بإشااااااهور إاالس الاطور 

ل   عإال للواوت بواللتزااوم الات

بولاشااااااروع باو اي ذلا   وق 

 الاشتر ا.

  ت   أا ا  سااااوب ال اااااوا  .ب

بنساااااااب  اا ال  ا  اإلنشاااااااو    

للاشاااااروع،  صااااادر بت د دهو 

قرار اا اجلس اإلدارة، بعاااد 

 صااااول الاطور على شااااهودة 

سددددن تن ي  اإلنجوز  لضددددمان ح 

ا ه لصااول  دا ني الاطور،  او 

ال  د ل اشاااااروع التطو ر اي 

ال اااوا العو  للدا ن ا اي  ول  

ال    بإشااااااهور إاالس الاطور 

ل   عإال للواوت بواللتزااوم الات

بولاشاااااروع باو اي ذلا   وق 

 الاشتر ا.

  ت   أا ا  سااااوب ال اااااوا  .ب

بنساااااااب  اا ال  ا  اإلنشاااااااو    

للاشاااااروع،  صااااادر بت د دهو 

قرار اا اجلس اإلدارة، بعاااد 

 صااااول الاطور على شااااهودة 

سددددن تن ي  اإلنجوز  لضددددمان ح 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إلى الاطور إال بعد ان  وت سن  

اا تااور   تسااااااال   آ ر و اادة 

للاشاااااااتر ا طب اااو  ل    الااااودة 

 ( اا هذا ال ونوا.31)

 

 

 

 

 

بعااااد  .ج لاجلس اإلدارة،   جوز 

لب ر ا  ا اااا  اصاااااااار  ا اوا

الار زي، ت ااد ااد ال اااااااوابط 

و  وا  واالشاااتراطوم التي  جوز

إصددددال  العيوب التي قد تظهر 

، وال بعدددد إنجددداز المشدددددددروع

تُصااااااار  تلااا النساااااااباا  إلى 

الاطور إال بعد ان  ااااوت ساااان  

اا تااور   تسااااااال   آ ر و اادة 

للاشاااااااتر ا طب ااو  ل    الاااودة 

، ( اااااا هااااذا الاااا ااااونااااوا31)

سددن  وتسددوية جميع شددروط ح 

 .التن ي   ال  تلك السنة

 جوز لاجلس اإلدارة، بعااااد  .ج

اواا اااا  اصااااااار  الب ر ا 

الار زي، ت د د ال اااااااوابط 

واالشتراطوم التي  جوز وا و  

إصدددال  العيوب التي قد تظهر 

، وال بعدددد إنجددداز المشدددددددروع

تُصااااااار  تلااا النساااااااباا  إلى 

لاطور إال بعد ان  ااااوت ساااان  ا

اا تااور   تسااااااال   آ ر و اادة 

للاشاااااااتر ا طب ااو  ل    الاااودة 

، ( اااااا هااااذا الاااا ااااونااااوا31)

سددن  وتسددوية جميع شددروط ح 

 .التن ي   ال  تلك السنة

 جوز لاجلس اإلدارة، بعااااد  .ج

اواا اااا  اصااااااار  الب ر ا 

الار زي، ت د د ال اااااااوابط 

واالشتراطوم التي  جوز وا و  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا رباااوح  لهاااو توز ع داعااا  اا

  لاالاااااطااور ااا اااا  سااااااااااوب

ال ااااوا. واي جا ع ا  وال، 

    جااب رد اااو تسااااااالاااه الاطور

  اا أرباااوح  الل سااااااانااا  اا

لا   تور   اساااااااتالاه إذا أد  ذ

 إلى تع ر أو توق  الاشروع.

 
 

ا ربااوح  لهااو توز ع داعاا  اا

لاالاااااطااور ااا اااا  سااااااااااوب 

ال اوا. واي جا ع ا  وال، 

 جب رد او تسااااااالاه الاطور 

اا أربااوح  الل ساااااااناا  اا 

تور   اساااااااتالاه إذا أد  ذلا 

 إلى تع ر أو توق  الاشروع.

ا ربااوح لهااو توز ع داعاا  اا 

لاالاااااطااور ااا اااا  سااااااااااوب 

ال اوا. واي جا ع ا  وال، 

 جب رد او تسااااااالاه الاطور 

اا أربااوح  الل ساااااااناا  اا 

تور   اساااااااتالاه إذا أد  ذلا 

 إلى تع ر أو توق  الاشروع.

 

 (26مادر )

التصرف في مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

اع عد  اإل الل ب  وق الاودع ا، 

 ن   اجلس اإلدارة الشااااااااروط 

 

 (26مادر )

التصرف في مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 دوا تعد ل

 

 (26مادر )

التصرف في مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 

 (26مادر )

 يلفالتصرف في مشروع البيع 

 ال ريطة

اع عد  اإل الل ب  وق الاودع ا، 

 ن   اجلس اإلدارة الشااااااااروط 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وال وابط التي  جب على الاطور 

اي  اراعاااوتهاااو عناااد التصااااااار 

 اشروع الب ع على ال ر ط .

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

وال وابط التي  جب على الاطور 

صااااااار  اي اراعاااوتهاااو عناااد الت

 اشروع الب ع على ال ر ط .

 

 (27مادر )

 سج  قيد البيع يلف ال ريطة

 

 

 

 نشااااا  بولجهوز ساااااجل  سااااااى  .أ

 سجل ق د الب ع على ال ر ط   

عا سجل ورقي   و  وا عبورة

 

 (27مادر )

 البيع يلف ال ريطة سج  قيد

قرر الاجلس إعودة صااااول البند  -

 )ب( على الن و الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

 نشااااا  بولجهوز ساااااجل  سااااااى  .أ

 سجل ق د الب ع على ال ر ط   

و  وا عبورة عا ساااجل ورقي 

 

 (27مادر )

 سج  قيد البيع يلف ال ريطة

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

إعاااودة صاااااااول البناااد النواب ب

 .)ب(

 

 (27مادر )

 سج  قيد البيع يلف ال ريطة

 

 

 

 نشااااا  بولجهوز ساااااجل  سااااااى  .أ

 سجل ق د الب ع على ال ر ط   

و  وا عبورة عا سااجل ورقي 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أو إل تروني  صااااااادر بتن  اه 

وإجراتام ال  د ا ه وا و ال  د 

انااه قرار اا ر  س الجهااوز، 

بولتنساا ل اع الاؤسااساا ، و   د 

 الاطور ا ه او   تي:

تر  ص اشاااااااروع الب ع على  .1

 ال ر ط .

الو دام التي  شااالهو تر  ص  .2

 التطو ر.

ع ود ب ع الو ااادام، و اااواااا   .3

التصاااااااراااااوم التي ترد على 

 وق النوش   عا ع د الب ع.ال  

اه  أو إل تروني  صاااااااادر بتن  

وإجراتام ال  د ا ه وا و ال  د 

اناااه قرار اا ر  س الجهاااوز، 

بولتنسااا ل اع الاؤساااسااا ، و   د 

 الاطور ا ه او   تي:

تر  ص اشاااااااروع الب ع على  .1

 ال ر ط .

تر  ص  الو دام التي  شااااالهو .2

 التطو ر.

ع ود ب ع الو اااادام، و ااااوااااا   .3

التصاااااااراااااوم التي ترد على 

 ال  وق النوش   عا ع د الب ع.

أو إل تروني  صااااااادر بتن  اه 

وإجراتام ال  د ا ه وا و ال  د 

انااه قرار اا ر  س الجهااوز، 

بولتنساا ل اع الاؤسااساا ، و   د 

 الاطور ا ه او   تي:

تر  ص اشاااااااروع الب ع على  .1

 ال ر ط .

تر  ص  الو دام التي  شااااالهو .2

 التطو ر.

ع ود ب ع الو اااادام، و ااااوااااا   .3

ترد على التصاااااااراااااوم التي 

 ال  وق النوش   عا ع د الب ع.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ب وا ت صااااااا لي ب ي ق د  وجب  .4

 .ال ونوا ق ده اي ص     الع ور

أ ااا  ب اااوناااوم أ ر   صااااااااادر  .5

بت ااااد اااادهااااو قرار اا ر  س 

 الجهوز بولتنس ل اع الاؤسس .

  ع بااوطال  ع ود ب ع الو اادام  .ب

التي ل   ت  ق دهو اي الساااااااجل 

 الاشور إل ه اي ال  رة السوب  .
 

ب وا ت صااااااا لي ب ي ق د  وجب  .4

 .ال ونوا ق ده اي ص     الع ور

أ ر   صااااااااادر أ ااا  ب اااوناااوم  .5

بت ااااد اااادهااااو قرار اا ر  س 

 الجهوز بولتنس ل اع الاؤسس .

وفي جميع األحوا ، تقع يلف .ب 

ف في الوحدر  ياتق المتصدددددددرال

مسدددددددئولية قيد التصدددددددرف في 

السدددج  المشدددار إليه في ال قرر 

)أ( من هدد ه المددادر، وإة جدداز 

ف إليه القيام بك  ما  للمتصدددددددرَّ

يلزم لقيد التصدددرف في السدددج  

يدددده يلف ن قددددة المشددددددددددار إل

ب وا ت صااااااا لي ب ي ق د  وجب  .4

 .ال ونوا ق ده اي ص     الع ور

أ ااا  ب اااوناااوم أ ر   صااااااااادر  .5

بت ااااد اااادهااااو قرار اا ر  س 

 الجهوز بولتنس ل اع الاؤسس .

وفي جميع األحوا ، تقع يلف  .ب

ف في الوحدر  ياتق المتصدددددددرال

مسددددددئولية قيد التصددددددرف في 

السددج  المشددار إليه في ال قرر 

)أ( من هدد ه المددادر، وإة جدداز 

ف إليه القيام بك  ما  للمتصددددددرَّ

يلزم لقيد التصددرف في السددج  

المشددددددددددار إليدددده يلف ن قددددة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ف ما ل م يقرر رئيس  المتصدددددددرال

الجهاز بالتنسيق مع المؤسسة 

  الف  لك.

ف ما ل م يقرر رئيس  المتصددددددرال

ة سالجهاز بالتنسيق مع المؤس

  الف  لك.

 

 (28مادر )

 اإليالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28مادر )

 اإليالن

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

ال  رة )أ(: تغ  ر  لا  )الدالل (  -

 (.الوساطة العقاريةإلى عبورة )

ال  رة )ب(: تصاااااااو ااب ال طاا   -

ا  )قرار( لت وا  الن وي اي  ل

 (.قراراً )

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 (28مادر )

 اإليالن

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

ال  رة )أ(: تغ  ر  لا  )الدالل (  -

 (.الوساطة العقاريةإلى عبورة )

ال  رة )ب(: تصاااااااو ااب ال طاا   -

ا  )قرار( لت وا  الن وي اي  ل

 (.قراراً )

 

 

 (28مادر )

 اإليالن
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ااا ااا ااار عااالاااى الاااااااطاااور أو  .أ

الار ص لااه بازاولاا  الااداللاا  

          اإلعاااااالا ااااااي وسااااااااااااو ااااال

اإلعال  الا ل اااا  أو ا جنب اااا  

وب    وسااااااا ل  إعالن   باو اي 

ذلااااا الاااجااارا ااااد والاااااااواقاااع 

اإلل ترون   أو الاشاااااااور   اي 

الاعاااورق دا ااال الاال ااا  أو 

 ااااورجااهااااو، لاالااتاارو اا  لااباا ااع 

الااو اااادام الااعاا ااااور اااا  عاالااى 

لا  او  ق د ت عد ت ال ر ط  إال ب

الو دام اي الساااااجل الاشاااااور 

إل ه اي الاودة الساااااوب   اا هذا 

 ااا ااا ااار عااالاااى الاااااااطاااور أو  .أ

الوسدداطة الار ص له بازاول  

اإلعالا اي وساااااااو ل  العقارية

اإلعال  الا ل اااا  أو ا جنب اااا  

وب    وسااااااا ل  إعالن   باو اي 

ذلااااا الاااجااارا ااااد والاااااااواقاااع 

اإلل ترون   أو الاشاااااااور   اي 

الاعاااورق دا ااال الاال ااا  أو 

 ااااورجااهااااو، لاالااتاارو اا  لااباا ااع 

الااو اااادام الااعاا ااااور اااا  عاالااى 

لا  او  ق د ت عد ت ال ر ط  إال ب

الو دام اي الساااااجل الاشاااااور 

لساااااوب   اا هذا إل ه اي الاودة ا

 ااا ااا ااار عااالاااى الاااااااطاااور أو  .أ

الوساطة الار ص له بازاول  

اإلعالا اي وساااااااو ل  العقارية

اإلعال  الا ل اااا  أو ا جنب اااا  

وب    وسااااااا ل  إعالن   باو اي 

ذلااااا الاااجااارا ااااد والاااااااواقاااع 

اإلل ترون   أو الاشاااااااور   اي 

الاعاااورق دا ااال الاال ااا  أو 

 ااااورجااهااااو، لاالااتاارو اا  لااباا ااع 

الااو اااادام الااعاا ااااور اااا  عاالااى 

عد  لا ال ر ط  إال ب او  ق د ت ت

الو دام اي الساااااجل الاشاااااور 

إل ه اي الاودة الساااااوب   اا هذا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ل اااا ل صااااااااول على ا نوا، وا و

  تاااار اااا ااااص بااااوإلعااااالا اااااا

 الاؤسس  والجهوم الاعن  .

 قرار صااااااااادر اجلس اإلدارة  .ب

باتانا ا ا  قاواعااااد و ااااااااواباط 

اإلعالا أو الاشااااااااااور ااا  اي 

الاعورق، وال والم الاساات نوة 

اااا شاااااااارط قاا ااااد الااو اااادام 

والااتاار اا ااص وذلااااا بااغاارق 

لدراسااااااااوم الساااااااوق    عداد ا إ

اا  غ رهااااو  لاشااااااااروع أو  ل

 ا غراق.

ل صااااااااول على  نوا، وا ل ااااو ا

  تاااار اااا ااااص بااااوإلعااااالا اااااا

 الاؤسس  والجهوم الاعن  .

 قراراً  صاااااااادر اجلس اإلدارة  .ب

بط  قواعااااد و ااااااااوا ن     ت ب

اإلعالا أو الاشااااااااااور ااا  اي 

الاعورق، وال والم الاست نوة 

ااا شاااااااارط قا ااااد الاو اااادام 

والااتاار اا ااص وذلااااا بااغاارق 

لدراسااااااااوم الساااااااوق    إعداد ا

اا  غ رهااااو  لاشااااااااروع أو  ل

 .ا غراق

ل صااااااااول على  ل ااااونوا، وا ا

تاااار اااا ااااص بااااوإلعااااالا اااااا 

 الاؤسس  والجهوم الاعن  .

 قراراً در اجلس اإلدارة  صاااااااا .ب

باتانا ا ا  قاواعااااد و ااااااااوابااط 

اإلعالا أو الاشااااااااااور ااا  اي 

الاعورق، وال والم الاساات نوة 

اااا شاااااااارط قاا ااااد الااو اااادام 

ذلااااا بااغاارق والااتاار اا ااص و

لدراسااااااااوم الساااااااوق    عداد ا إ

اا  غ رهااااو  لاشااااااااروع أو  ل

 .ا غراق
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (29مادر )

 يقود البيع يلف ال ريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (29مادر )

 يقود البيع يلف ال ريطة

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

لبنااااد ) - (:  ااااذ  6ال  رة )أ( ا

عاابااااورة )ااارق قاا ااود عاالااى( 

 البند.الواردة اي صدر 

ال  رة )ج(: إ ااااااااااوااااا   لااااا   -

( بعد عبورة )اتعور اااا  يليها)

 اع ا   و  الانصوص(.

 )نص المادر بعد التعدي (

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .أ

 صاااادر قرارا  بتن    شااااروط 

 

 (29مادر )

 يقود البيع يلف ال ريطة

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

لبنااااد ) - (:  ااااذ  6ال  رة )أ( ا

عاابااااورة )ااارق قاا ااود عاالااى( 

 الواردة اي صدر البند.

ال  رة )ج(: إ ااااااااااوااااا   لااااا   -

( بعد عبورة )اتعور اااا  يليها)

 اع ا   و  الانصوص(.

 

 

 (29مادر )

 يقود البيع يلف ال ريطة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .أ

 صاااادر قرارا  بتن    شااااروط 

وأ  اااو  وب اااوناااوم ع ود ب ع 

الااو اااادام الااعاا ااااور اااا  عاالااى 

ال ر ط ، على أا  ت اااا او 

  لي:

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا   .1

 ب      إبرا  ع ود الب ع.

ا   و  والاعلواوم والب ونوم  .2

التي  جااب إدراجهااو اي ع ود 

الب ع باااو اي ذلااا االلتزااااوم 

وال  وق الاتبودل  ب ا الاطور 

الر  سااااي للاشااااروع والاطور 

وأ  اااو  وب اااوناااوم ع ود ب ع 

الااو اااادام الااعاا ااااور اااا  عاالااى 

 او  ال ر ط ، على أا  ت اا

  لي:

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا   .1

 إبرا  ع ود الب ع.ب      

ا   و  والاعلواوم والب ونوم  .2

التي  جااب إدراجهااو اي ع ود 

الب ع باااو اي ذلااا االلتزااااوم 

وال  وق الاتبودل  ب ا الاطور 

الر  ساااي للاشاااروع والاطور 

ال رعي، إا وجااد، والتي اا 

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .أ

 صاااادر قرارا  بتن    شااااروط 

وأ  اااو  وب اااوناااوم ع ود ب ع 

الااو اااادام الااعاا ااااور اااا  عاالااى 

او  ال ر ط ، على أا  ت اااا

  لي:

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا   .1

 الب ع.ب      إبرا  ع ود 

ا   و  والاعلواوم والب ونوم  .2

التي  جااب إدراجهااو اي ع ود 

الب ع باااو اي ذلااا االلتزااااوم 

وال  وق الاتبودل  ب ا الاطور 

الر  ساااي للاشاااروع والاطور 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال رعي، إا وجاااد، والتي اا 

شااااااااا نهاااو أا تؤ ر اي   وق 

 والتزااوم الاشتري.

الشااااااروط وااللتزااوم التي ال  .3

   عاا ااود ز إدراجااهااااو اااي ااجااو

 الب ع.

ال اااااااوابط وال  ود على ابل   .4

الت ا ا ل جز الو دة الع ور  ، 

وطر  ااا  اال ت اااو  باااولتااا ا ا 

واسااااااات اادااااه، وا  وال التي 

 جاااب ا هاااو على الاطور رده 

 لل وجز.

شااااااااا نهااو أا تؤ ر اي   وق 

 والتزااوم الاشتري.

الشااااروط وااللتزااوم التي ال  .3

هااااو اااي عاا ااود    ااجااوز إدراجاا

 الب ع.

ط وال  ود على ابل  ال اااااااواب .4

، الع ور   الو دة الت ا ا ل جز

وطر  ااا  اال ت اااو  باااولتااا ا ا 

واسااااااات دااه، وا  وال التي 

 جااب ا هااو على الاطور رده 

 لل وجز.

الااااادة أو الااااادد التي  جوز  .5

للاشاااتري ا هو اساااتعاول   ور 

ال رعي، إا وجااد، والتي اا 

شااااااااا نهااو أا تؤ ر اي   وق 

 والتزااوم الاشتري.

الشااااروط وااللتزااوم التي ال  .3

   ااجااوز إدراجااهااااو اااي عاا ااود 

 الب ع.

ال اااااااوابط وال  ود على ابل   .4

الت ا ا ل جز الو دة الع ور  ، 

وطر  ااا  اال ت اااو  باااولتااا ا ا 

واسااااااات اادااااه، وا  وال التي 

 جاااب ا هاااو على الاطور رده 

 لل وجز.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لتي  جوز  .5 لااااادد ا لااااادة أو ا ا

للاشاااتري ا هو اساااتعاول   ور 

العاااادول عا الع ااااد، وا اااادار 

التعو  ااااوم الاصاااارواوم أو 

التي  لتز  بداعهو للاطور عند 

 استعاول   ور العدول.

ارق ق ود على جدول سااااااداد  .6

الاااداعاااوم الاتعل ااا  باااولو ااادة 

الع ور  ، وذلا ب سااب ارا ل 

 ت د  العال اي الاشروع.

تااور   إنجااوز الاطور للو اادة  .7

 الع ور   وتسل اهو للاشتري.

العااادول عا الع اااد، وا ااادار 

الاصااارواوم أو التعو  اااوم 

التي  لتز  بداعهو للاطور عند 

 استعاول   ور العدول.

جدول ساااااداد الداعوم الاتعل    .6

باااولو ااادة الع اااور ااا ، وذلاااا 

ب سااب ارا ل ت د  العال اي 

 الاشروع.

تااور   إنجااوز الاطور للو اادة  .7

 الع ور   وتسل اهو للاشتري.

ا  ااوال الااتااي  ااجااوز ااا ااهااااو  .8

للاطور أو الاشااااااتري اساااااا  

ب  الاترتالع د ونسب  الغرااوم 

الااااادة أو الااااادد التي  جوز  .5

للاشاااتري ا هو اساااتعاول   ور 

العااادول عا الع اااد، وا ااادار 

الاصااارواوم أو التعو  اااوم 

د داعهو للاطور عنالتي  لتز  ب

 استعاول   ور العدول.

جدول سااااداد الداعوم الاتعل    .6

باااولو ااادة الع اااور ااا ، وذلاااا 

ب سااب ارا ل ت د  العال اي 

 الاشروع.

تااور   إنجااوز الاطور للو اادة  .7

 الع ور   وتسل اهو للاشتري.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا  ااوال الااتااي  ااجااوز ااا ااهااااو  .8

  للاطور أو الاشاااااااتري اسااااااا 

الع د ونسااب  الغرااوم الاترتب  

على الطر  الا اااال، وذلااااا 

  دوا إ ااااالل بااااولاااا اااال اااااي

الااتااعااو ااق عااا الاااااطااااولااباااا  

 بو  رار.

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا   .9

 بو جزات الاشتر  .

أ ااا  ب اااوناااوم أو أ  اااو  أو  .10

شروط أ ر   صدر بهو قرار 

 اا اجلس اإلدارة.

على الطر  الا ااال، وذلاااا 

دوا إ ااااالل بااااولاااا اااال اااااي 

الااتااعااو ااق عااا الاااااطااااولااباااا  

 بو  رار.

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا   .9

 بو جزات الاشتر  .

أ اا  ب ااونااوم أو أ  ااو  أو  .10

شروط أ ر   صدر بهو قرار 

 اا اجلس اإلدارة.

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .ب

 صاااااااااادر اااي بااعااق أنااواع 

اشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

وذج لع ود ب ع ال ر طاااا  نااااا

ا  ااوال الااتااي  ااجااوز ااا ااهااااو  .8

للاطور أو الاشااااااتري اساااااا  

الع د ونسب  الغرااوم الاترتب  

طر  الا ااال، وذلاااا على ال

دوا إ ااااالل بااااولاااا اااال اااااي 

الااتااعااو ااق عااا الاااااطااااولااباااا  

 بو  رار.

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا   .9

 بو جزات الاشتر  .

أ اا  ب ااونااوم أو أ  ااو  أو  .10

شروط أ ر   صدر بهو قرار 

 اا اجلس اإلدارة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

   اااجاااوز لاااااااجااالاااس اإلدارة أا .ب

 صاااااااااادر اااي بااعااق أنااواع 

  اشاااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى

ال ر طاااا  ناااااوذج لع ود ب ع 

و ااداتهااو الع ااور اا ، وال  جوز 

للاطور تعاااد ااال أ  اااواهاااو أو 

  شاااااااروطهااو إال اي  اادود اااو

 تسا  به تلا الناوذج.

تاا ااوا ا  اا ااااو  والشااااااااروط  .ج

لب ع على  لواردة اي ع ااااد ا ا

ال ر طااا  غ ر ناااوااااذة اي  ل 

الاشاااتري إذا  ونم اتعور ااا  

          اا ااااو  الااااانصااااااااوصاااع ا

هو الع ور  ، وال  جوز  و دات

للاطور تعاااد ااال أ  اااواهاااو أو 

شاااااااروطهااو إال اي  اادود اااو 

 تسا  به تلا الناوذج.

تاا ااوا ا  اا ااااو  والشااااااااروط  .ج

لب ع على  الواردة اي ع ااااد ا

ال ر طاا  غ ر نااواااذة اي  ل 

الاشاااتري إذا  ونم اتعور ااا  

 يليهااع ا   و  الانصاااوص 

  اي ال  رة )أ( اا هاااذه الااااودة

ب ع  ل ع ود ا ناااااوذج  اع   أو 

الاشاااااااور إل هو اي ال  رة )ب( 

 اا هذه الاودة.

 ااجااوز لاااااجاالااس اإلدارة أا  .ب

 صاااااااااادر اااي بااعااق أنااواع 

اشااااااااروعااااوم الااباا ااع عاالااى 

ال ر طاااا  ناااااوذج لع ود ب ع 

هو الع ور  ، وال  جوز  و دات

للاطور تعاااد ااال أ  اااواهاااو أو 

شاااااااروطهااو إال اي  اادود اااو 

 تسا  به تلا الناوذج.

ت وا ا   ااااو  والشااااااااروط  .ج

الواردة اي ع ااااد الب ع على 

ال ر طاا  غ ر نااواااذة اي  ل 

الاشااتري إذا  ونم اتعور اا  

 يليهااع ا   و  الانصاوص 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  هاااذه الااااودةاي ال  رة )أ( اا 

       ناااااااوذج عاا ااود الااباا ااعأو اااع 

               الاشااااااااور إل هو اي ال  رة )ب(

 هذه الاودة. اا

 

 

 

اي ال  رة )أ( اا هااذه الاااودة 

لب ع أو اع  ناااااوذج ع  ود ا

الاشاااااااور إل هو اي ال  رة )ب( 

 اا هذه الاودة.

 

 (30مادر )

 تن ي  مشروع البيع يلف ال ريطة

 

 

 

 

 

 

 

 (30مادر )

 تن ي  مشروع البيع يلف ال ريطة

قرر الاجلس إ اااااااااوااا  عبااورة  -

( بعااد الجهددا  الم تصدددددددددة و)

عبااورة )أو  سااااااابااوب طااور اا  

وباواا ااا ( الواردة اي نهاااو ااا  

 ال  رة ال ون   اا الاودة.

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 (30مادر )

 تن ي  مشروع البيع يلف ال ريطة

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

الجهدددا  إ ااااااااااواااا  عباااورة )ب

( بعااد عبااورة )أو الم تصددددددددة و

 سبوب طور   وباواا  ( الواردة 

 اي نهو   ال  رة ال ون   اا الاودة.

 

 (30مادر )

 تن ي  مشروع البيع يلف ال ريطة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 لتز  الاطور بتن  ذ اشااروع الب ع 

على ال ر طاا  طب ااو  للتصااااااااوا   

الهندساااااا   اإلنشااااااو    والاعاور   

ندام التي ُانَِ   ادة والاسااااااات الاعت

 التر  ص على أسوسهو.

اي وال  جوز إد ااااول  تعااااد اااال 

الاشااااروع إال إذا  وا هذا التعد ل 

غ ر جوهري وذلاااا العتباااورام 

هندسااااااا   أو ان   ا بول ، أاو إذا 

 وا التعد ل جوهر و  اال   وا إال 

ل رو  غ ر اتوقع  أو  سااااابوب 

 طور   وباواا   الاؤسس .

 

 لتز  الاطور بتن  ذ اشااروع الب ع 

على ال ر طاا  طب ااو  للتصاااااااااوا   

الهندساااااا   اإلنشااااااو    والاعاور   

الاعتاادة والاساااااااتنادام التي ُانَِ  

 التر  ص على أسوسهو.

اي  تعااااد اااال  جوز إد ااااول  وال  

الاشااااروع إال إذا  وا هذا التعد ل 

غ ر جوهري وذلاااا العتباااورام 

هندسااااااا   أو ان   ا بول ، أاو إذا 

التعد ل جوهر و  اال   وا إال   وا

ل رو  غ ر اتوقع  أو  سااااابوب 

الجها  الم تصة طور   وباواا   

 الاؤسس .و

 لتز  الاطور بتن  ذ اشااروع الب ع 

على ال ر طاا  طب ااو  للتصاااااااااوا   

الهندساااااا   اإلنشااااااو    والاعاور   

ندام التي ُانَِ   ادة والاسااااااات الاعت

 التر  ص على أسوسهو.

اي  تعااااد اااال  جوز إد ااااول  وال  

الاشااااروع إال إذا  وا هذا التعد ل 

غ ر جوهري وذلاااا العتباااورام 

هندسااااااا   أو ان   ا بول ، أاو إذا 

التعد ل جوهر و  اال   وا إال   وا

ل رو  غ ر اتوقع  أو  سااااابوب 

الجها  الم تصة طور   وباواا   

 الاؤسس .و



296 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وذلا دوا إ الل ب ل الاشااااتري 

اي التعو ق أو إن ااااوص ال اا 

ق ا  أو ب در او ن ص اا اساااو   

 و دته الع ور   أو ان عتهو.
 

وذلا دوا إ الل ب ل الاشاااااتري 

اي التعو ق أو إن ااااوص ال اا 

ب در او ن ص اا اساااو   أو ق ا  

 و دته الع ور   أو ان عتهو.

 

 

 

 

وذلا دوا إ الل ب ل الاشااااااتري 

  اي التعو ق أو إن ااااوص ال اا

ب در او ن ص اا اسااااو   أو ق ا  

 و دته الع ور   أو ان عتهو.

 

 (31مادر )

 إنجاز وتسليم الوحدا  العقارية

 صااااااادر اجلس اإلدارة قرارا   .أ

بتن    قواعد وشاااااروط إنجوز 

وتسااااااال   الو اادام الع ااور اا  

 

 (31مادر )

 إنجاز وتسليم الوحدا  العقارية

 

 دوا تعد ل

 

 (31مادر )

 إنجاز وتسليم الوحدا  العقارية

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (31مادر )

 العقاريةإنجاز وتسليم الوحدا  

 صااااااادر اجلس اإلدارة قرارا   .أ

بتن    قواعد وشاااااروط إنجوز 

وتسااااااال   الو اادام الع ااور اا  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

للاشااتر ا، باو اي ذلا شااهودة 

اإلنجااوز والجزاتام اإلدار اا  

والغرااااوم الاااول اا  الاترتباا  

على إ الل الاطور بااولتزااااه 

 بإنجوز وتسل   الو دة.

لتز  الاطور بعااااد إنجااااوز  .ب  

ا   بول  و  ب و الو دة الع ور   

ا عاااااااول الااتااي تااتاا اال اااع 

ا ت  وم  سا الن   لتسج ل 

الو اادة بااوسااااااا  الاشاااااااتري، 

هودام  ا  الشااااااا اه  و وتسااااااال 

والساااااااندام والو و ل الاتعل   

بولو دة وا جزات الاشااااااتر   

للاشااتر ا، باو اي ذلا شااهودة 

اإلنجااوز والجزاتام اإلدار اا  

والغرااااوم الاااول اا  الاترتباا  

على إ الل الاطور بااولتزااااه 

 بإنجوز وتسل   الو دة.

لتز  الاطور بعااااد إنجااااوز  .ب  

بول   االو دة الع ور      و  ب و

ا عاااااااول الااتااي تااتاا اال اااع 

ا ت  وم  سا الن   لتسج ل 

الو اادة بااوسااااااا  الاشاااااااتري، 

هودام  ا  الشااااااا اه  و وتسااااااال 

والساااااااندام والو و ل الاتعل   

بولو دة وا جزات الاشااااااتر   
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وأدلاااا  تشاااااااااغاا اااال ا جااهاازة 

والتر  باااوم وال اااااااااااوناااوم 

الااااااا اااررة لاااتااالااااا ا جاااهااازة 

 والتر  بوم.

للاشتري اا الاطور ال رعي  .ج

ر الر  ساااي  ل اطولب  الاطو

ابوشااااااارة ب دات او   وا  وبتو  

اي ذاتااه اا التزااااوم تجااوه 

 الاطور ال رعي.
 

وأدلاااا  تشاااااااااغاا اااال ا جااهاازة 

والتر  باااوم وال اااااااااااوناااوم 

الااااااا اااررة لاااتااالااااا ا جاااهااازة 

 والتر  بوم.

للاشااتري اا الاطور ال رعي  .ج

اطولب  الاطور الر  سااااي  ل 

  ابوشااااااارة ب دات او   وا  وبتو  

اي ذاتااه اا التزااااوم تجااوه 

 الاطور ال رعي.

 

 

 

 (32مادر )

 

 (32مادر )

 

 (32مادر )

 

 (32مادر )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 بيع المشتري وحدته العقارية

اي  ول  ق و  الاشتري بب ع الو دة 

الع ور   على ال ر ط  لشااااااا ص 

آ ااااار، ال  اااااجاااااوز أا تاااااز اااااد 

الاااصاااااااارواااااوم اإلدار اااا  الااتااي 

 ت و ااااااوهو الاطور الر  سااااااي أو 

ال رعي اا الاتعوقد اع الاشااااتري 

ا ول على النسااااااب  التي  صاااااادر 

بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة، 

هذا ال ونوا على وتساااااااري أ  و  

 لجد د.الاشتري ا

 بيع المشتري وحدته العقارية

 

 

 

 دوا تعد ل

 بيع المشتري وحدته العقارية

 

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 بيع المشتري وحدته العقارية

اي  ول  ق و  الاشتري بب ع الو دة 

الع ور   على ال ر ط  لشااااااا ص 

آ ااااار، ال  اااااجاااااوز أا تاااااز اااااد 

الاااصاااااااارواااااوم اإلدار اااا  الااتااي 

 ت و ااااااوهو الاطور الر  سااااااي أو 

ال رعي اا الاتعوقد اع الاشااااتري 

ا ول على النسااااااب  التي  صاااااادر 

بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة، 

هذا ال ونوا على وتساااااااري أ  و  

 لجد د.الاشتري ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (33مادر )

تعثر أو توقف مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

للاؤساااااسااااا  اي  ول  توق  أو  .أ

تع ر الاطور اؤقتااو  أو نهااو  ااو  

عا تن  ذ اشاااااااروع الب ع على 

ال ر طاااا   ي ساااااااابااااب اا 

بعد أ ذ رأي أا ا  –ا سااابوب 

اوا  ات وذ  – سااااااااوب ال ااااااا

تداب ر الالزا  ل او     وق  ال

الاودع ا ودا ني الاشروع باو 

  اااااااا إ اول الاشااااااروع أو 

إعودة ا اوال  صااااا وبهو، باو 

 

 (33مادر )

تعثر أو توقف مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

 دوا تعد ل

 

 (33مادر )

تعثر أو توقف مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (33مادر )

تعثر أو توقف مشروع البيع يلف 

 ال ريطة

للاؤساااااسااااا  اي  ول  توق  أو  .أ

تع ر الاطور اؤقتااو  أو نهااو  ااو  

عا تن  ذ اشاااااااروع الب ع على 

ال ر طاااا   ي ساااااااابااااب اا 

بعد أ ذ رأي أا ا  –ا سااابوب 

اوا  ات وذ  – سااااااااوب ال ااااااا

تداب ر الالزا  ل او     وق  ال

الاودع ا ودا ني الاشروع باو 

  اااااااا إ اول الاشااااااروع أو 

إعودة ا اوال  صااااا وبهو، باو 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لاااا اللجوت إلى الا  اااا  اي ذ

الا تصااا  لل صاااول على     

بتن  ذ الاشاااااااروع باعرا  أ د 

الاطور ا على  سوب الاطور 

توز اع  لاشااااااااروع و ب ع ا أو 

 صااااااا ل  الب ع على الاودع ا 

 ودا ني الاشروع.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ب

بتن     والم وأسااابوب التوق  

والااتااعاا اار الااتااي تااجاا ااز اتاا ااااوذ 

عل هو اإلجراتام الانصاااااوص 

 اي ال  رة )أ( اا هذه الاودة.

 

لاااا اللجوت إلى الا  اااا  اي ذ

الا تصااا  لل صاااول على     

بتن  ذ الاشاااااااروع باعرا  أ د 

الاطور ا على  سوب الاطور 

توز اع  لاشااااااااروع و ب ع ا أو 

 صااااااا ل  الب ع على الاودع ا 

 ودا ني الاشروع.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ب

بتن     والم وأساابوب التوق  

والاتاعا ار الاتاي تاجا از اتا ااااوذ 

 هو اإلجراتام الانصاااااوص عل

 اي ال  رة )أ( اا هذه الاودة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 (34مادر )

إدارر وصيانة المطور للوحدا  

 العقارية

 

 

 

 

 

 

 (34مادر )

إدارر وصيانة المطور للوحدا  

 العقارية

قرر الاجلس الاواا اا  على نص  -

الااااودة  ااااو ورد اي اشاااااااروع 

ال اونوا، اع اراعاوة تصاااااااو ااب 

ال طاا  اإلاال ي اي  لااا  )الى( 

 

 (34مادر )

إدارر وصيانة المطور للوحدا  

 العقارية

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

الاواا ا  على نص الااودة  ااو ب

ورد اي اشاااااااروع ال ااونوا، اع 

اراعوة تصاااو ب ال ط  اإلاال ي 

اااي  االااااااا  )الااى( الااواردة اااي 

 

 (34مادر )

إدارر وصيانة المطور للوحدا  

 العقارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 تولى الاطور إدارة وصااااااا اااونااا  

الو ادام الاب عا  لاادة عاوا ا اا 

انتهوت تن  ذ الاشاااااروع وتسااااال اهو 

الاشاااااااتر ا، ا وبل ت صااااااا ل  الى

الت ول   ال عل   اع نسب  ال تجووز 

اا تلا الت ول    اصور    5%

إدار   وذلا وا و  ل سااس والنسااب  

بت د دهو قرار اا  التي  صاااااااادر

 اجلس اإلدارة.
 

الواردة اي الساااااااطر ا ول اا 

 (.إلفالاودة لتصب  )

 

 )نص المادر بعد التعدي (

 تولى الاطور إدارة وصااااااا اااونااا  

الو اادام الاب عاا  لااادة عااوا ا اا 

انتهوت تن  ذ الاشاااااروع وتسااااال اهو 

الاشاااااااتر ا، ا وبل ت صااااااا ل  إلف

الت ول   ال عل   اع نسب  ال تجووز 

اا تلا الت ول    اصااور    5%

إدار   وذلا وا و  ل سااس والنسااب  

التي  صاااااااادر بت د دهو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

الساااطر ا ول اا الاودة لتصاااب  

 (.إلف)
 

 

 

 تولى الاطور إدارة وصااااااا اااونااا  

الو ادام الاب عا  لاادة عاوا ا اا 

انتهوت تن  ذ الاشاااااروع وتسااااال اهو 

الاشاااااااتر ا، ا وبل ت صااااااا ل  إلف

الت ول   ال عل   اع نسب  ال تجووز 

اا تلا الت ول    اصاور    5%

إدار   وذلا وا و  ل سااس والنسااب  

التي  صاااااااادر بت د دهو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الثالث

 الدةلة

 (35مادر )

 التر يص بمزاولة الدةلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ص  الثالث

 الدةلة

 

 

الاااااجاالااس تااغاا اا اار  االااااااا  قاارر  -

الوسددددداطة )الدالل ( إلى عبورة )

( اي عنواا ال صااااااال، العقارية

وأ ناااااو وردم اي اشااااااااروع 

 ال ونوا.

 )ينوان ال ص  بعد التعدي (

 ال ص  الثالث

 الوساطة العقارية

 (35مادر )

 

 ال ص  الثالث

 الدةلة

 (35مادر )

 التر يص بمزاولة الدةلة

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

تغ  ر  لااا  )الااداللاا ( النواب ب

( الوسددداطة العقاريةإلى عبورة )

ال صاااااااااال، وأ ناااااو اي عنواا 

 وردم اي اشروع ال ونوا.

 

 

 

 

 

 ال ص  الثالث

 الوساطة العقارية

 (35مادر )

الوساطة التر يص بمزاولة 

 العقارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ر على أي ش ص ازاول   .أ

اهناا  الااداللاا  اي الاال اا  إال 

         بااااعااااد  صاااااااااااولااااه عاااالااااى

 بمزاولة الدةلةالتر يص 

قرر الاجلس الاواا اا  على نص  -

الااااودة  ااااو ورد اي اشاااااااروع 

تغ  ر  لا  )الدالل ( ال ونوا، اع 

اي العنواا وأ ناااااو وردم اي 

الوسدددددددداطددة الاااودة إلى عبااورة )

 (.العقارية

 

 )نص المادر بعد التعدي (
 

الوساطة التر يص بمزاولة 
 العقارية

   ر على أي شاااا ص ازاول   .أ

ن   قاريةاه طة الع اي  الوسددددددددا

 

الاااااواااا اااا  عاالااى قاارار اااجاالااس  -

ولاواا   على نص الاودة النواب ب

 او ورد اي اشاااااااروع ال ونوا، 

اع تغ  ر  لااااا  )الااااداللاااا ( اي 

العنواا وأ ناااو وردم اي الاااودة 

 (.الوساطة العقاريةإلى عبورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ر على أي ش ص ازاول   .أ

اي  الوسددددددداطة العقاريةاهن  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 طب و     و  هذا ال ونوا.

 ا اوا الاتار ا اص بااازاولاااا   .ب

    الااااداللاااا  وااااا ااااو لاااا  اااا ااااو 

وال واعد التي  صدر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 ن   ال رار شااروط و ااوابط  .ج

وإجاااراتام اااانااا  وتاااجااااد ااااد 

وتعااااد اااال ترا  ص ازاولاااا  

الدالل  وأنواعهو وا وتهو وادة 

 سر ونهو.

الاال   إال بعد  صاااااااوله على 

تر  ص اسااابل اا الاؤساااسااا  

 طب و     و  هذا ال ونوا.

 اا ااوا الااتاار اا ااص بااااازاولاااا   .ب

وا و ل   و   الوسدداطة العقارية

وال واعد التي  صاااادر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 ن   ال رار شااااروط و ااااوابط  .ج

    وإجااااراتام اااااناااا  وتااااجااااد ااااد

ازاولاااا   ترا  ص  تعااااد اااال  و

وأنواعهو  العقاريةالوسدددددددداطة 

 وا وتهو وادة سر ونهو.

الاال   إال بعد  صااااااوله على 

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 طب و     و  هذا ال ونوا.

 اا ااوا الااتاار اا ااص بااااازاولاااا   .ب

وا و ل   و   الوساطة العقارية

وال واعد التي  صااادر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 ن   ال رار شاااروط و اااوابط  .ج

  وإجاااراتام اااانااا  وتاااجااااد ااااد

وتعااااد اااال ترا  ص ازاولاااا  

وأنواعهو  الوسددددددداطة العقارية

 وا وتهو وادة سر ونهو.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ت  د الار ص له اي ازاول   .د

           الاااااااااداللااااااااا  بااااااااا ااااااااادود

 التر  ص الصودر له.

 ت  ااد الار ص لااه اي ازاولاا   .د

ب اادود  الوسددددددددداطددة العقدداريددة

 التر  ص الصودر له.

 ت  ااد الار ص لااه اي ازاولاا  د. 

ب اادود  الوسددددددددداطددة العقدداريددة

 التر  ص الصودر له.

 

 (36)مادر 

 سج  الدةلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (36مادر )

 سج  الدةلة

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

تغ  ر  لا  )الدالل ( اي العنواا  -

وأ ناااااو وردم اي الاااااودة إلى 

 (.الوساطة العقاريةعبورة )

 ذ   لا  )لهذه( الواردة  ط    -

 اي ال  رة ال ون   اا الاودة.

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 (36مادر )

 سج  الدةلة

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

تغ  ر  لا  )الدالل ( اي العنواا  -

وأ ناااااو وردم اي الاااااودة إلى 

 (.الوساطة العقاريةعبورة )

 ذ   لا  )لهذه( الواردة  ط    -

 اي ال  رة ال ون   اا الاودة.

 

 

 (36مادر )

 سج  الوساطة العقارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

           سااااااااااجاااال الااااداللاااا   و اااا ااااوا

عبااااورة عا سااااااااجاااال ورقي أو 

إل تروني تدوا ا ه  وا  الب ونوم 

ل ااااوصاااااااااا  عا  لاعلواااااوم ا وا

الار ص له  بازاولاااا  اهناااا  

 الدالل .

و صااااادر قرار اا اجلس اإلدارة 

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

الااااورقااااي أو اإللاااا ااااتاااارونااااي، 

وال ااااااااونوم الالز  تواارهو اي 

الساااااااجل باو    ل  او   الب ونوم 

 الوساطة العقاريةسج  
 

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

  و  وا الوساطة العقارية سجل 

عبااااورة عا سااااااااجاااال ورقي أو 

إل تروني تدوا ا ه  وا  الب ونوم 

ل ااااوصاااااااااا  عا  لاعلواااااوم ا وا

له  بازاولاااا  اهناااا   لار ص  ا

 .الوساطة العقارية

و صاااااادر قرار اا اجلس اإلدارة  

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

الااااورقااااي أو اإللاااا ااااتااااروناااااي، 

نوم  او الالز  تواارهو اي وال ااااااا

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

  و  وا الوسداطة العقارية ساجل 

عبااااورة عا سااااااااجاااال ورقي أو 

نوم  ا  الب و إل تروني تدوا ا ه  و

ل ااااوصاااااااااا  عا  اعلواااااوم ا ل وا

اهناااا   بازاولاااا   ه   ل لار ص  ا

 .الوساطة العقارية

و صاااااادر قرار اا اجلس اإلدارة  

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

الااااورقااااي أو اإللاااا ااااتاااارونااااي، 

نوم الالز  تواارهو اي  او وال ااااااا

جل باو    ل  او   الب ونوم السااااااا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والاعلواوم الادون  ا ه وب وا أي 

تغ  رام تت  اي هذه الب ونوم  لهذه

 أو الاعلواوم.

و لتز  الار ص له بازاول  اهن  

الاؤساااسااا  عا أي  الدالل  بإ طور

ناااوم والاعلوااااوم تغ  ر اي الب اااو

الواردة اي الساااااااجل وذلا  الل 

ال ترة التي  صااادر بت د دهو قرار 

 اا اجلس اإلدارة.

 

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

اصااادق  اا الاعلواوم الا  دة ا ه 

الساااااااجل باو    ل  او   الب ونوم 

والاعلواوم الادون  ا ه وب وا أي 

      الب ااااونااااوم تغ  رام تت  اي هااااذه

 أو الاعلواوم.

و لتز  الار ص له بازاول  اهن  

بااإ طااور  الوسددددددددداطددة العقدداريددة

الاؤساااااااسااااااااا  عا أي تغ  ر اي 

الب ااونااوم والاعلواااوم الواردة اي 

لا  الل ال تر جل وذ ة التي السااااااا

 صاااادر بت د دهو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

والاعلواوم الادون  ا ه وب وا أي 

      الب ااااونااااوم تغ  رام تت  اي هااااذه

 أو الاعلواوم.

و لتز  الار ص له بازاول  اهن  

بااإ طااور  الوسددددددددداطددة العقدداريددة

الاؤساااااااسااااااااا  عا أي تغ  ر اي 

الب ااونااوم والاعلواااوم الواردة اي 

لا  الل ال ترة التي  جل وذ السااااااا

قرار اا اجلس  صاااادر بت د دهو 

 اإلدارة.

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

اصااادق  اا الاعلواوم الا  دة ا ه 



310 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أو شااااهودة ساااالب   بعد  إدراج أار 

اع ا ا ه وذلا بعد ساااداد الرساااو  

 الا ررة.
 

اصااادق  اا الاعلواوم الا  دة ا ه 

أو شااااهودة ساااالب   بعد  إدراج أار 

اع ا ا ه وذلا بعد ساااداد الرساااو  

 الا ررة.

أو شااااهودة ساااالب   بعد  إدراج أار 

اع ا ا ه وذلا بعد ساااداد الرساااو  

 الا ررة.

 

 (37مادر )

 التزاما  وواجبا  المر ص له

 

 

 

 

 

 

 

 

 (37مادر )

 المر ص له التزاما  وواجبا 

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

بمزاولة الوساطة إ وا  عبورة ) -

( إلى نهااااو اااا  عنواا العقدددداريددددة

 الاودة.

 

 (37مادر )

 التزاما  وواجبا  المر ص له

 الموافقة على قرار مجلس النواب 

 بإجراء التعديالت اآلتية:

بمزاولة الوساطة إ وا  عبورة ) -

( إلى نهااااو اااا  عنواا العقدددداريددددة

 الاودة.

 

 (37مادر )

 التزاما  وواجبا  المر ص له

 بمزاولة الوساطة العقارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .أ

بااتااناا اا اا  عااااااال والااتاازااااااوم 

وواجبوم الار ص له بازاول  

           الااااااااداللاااااااا  وبااااااااو  ااااااااص

      ال واعد وا   و  وال اااااااوابط

الواجب اراعوتهو عند إنشاااااااوت 

 ساااوبوم للعاالت أو إدارتهو أو 

اساااتال  أاواله  واال ت و  بهو، 

والساااااااجالم الواجب اال ت و  

تغ  ر  لا  )الدالل ( أ ناو وردم  -

الوسدددددداطة اي الاودة إلى عبورة )

 (.العقارية

 )نص المادر بعد التعدي (

التزاما  وواجبا  المر ص له 

 بمزاولة الوساطة العقارية

اإلدارة  اجلس صااادر قرار اا  .أ

والااتاازااااااوم  بااتااناا اا اا  عااااااال

الار ص له بازاول   وواجبوم

وبو  ص  الوسددددددداطة العقارية

عد وا   و  وال اااااااوابط  ال وا

الواجب اراعوتهو عند إنشاااااااوت 

 سااااوبوم للعاالت أو إدارتهو أو 

تغ  ر  لا  )الدالل ( أ ناو وردم  -

الوسدددددداطة اي الاودة إلى عبورة )

 (.العقارية

 

 

 

 

 

اإلدارة   صااادر قرار اا اجلس .أ

والااتاازااااااوم  بااتااناا اا اا  عااااااال

الار ص له بازاول   وواجبوم

وبو  ص  الوسددددددداطة العقارية

ال واعااد وا   ااو  وال اااااااوابط 

الواجب اراعوتهو عند إنشاااااااوت 

 ساااااوبوم للعاالت أو إدارتهو أو 

اساااااتال  أاواله  واال ت و  بهو، 

  والساااااااجالم الواجب اال ت و 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بهو اي ا ر عال الار ص له، 

واجب على وادون  الساااااالوا ال

 العوال ا اي الدالل  اراعوتهو.

 

 جاااب على  ااال ار ص لاااه  .ب

بازاولاا  الااداللاا  أا  اسااااااااا 

سااااجال     د ا ه  وا  ت وصاااا ل 

عال ااوم الااداللاا  التي أجراهااو 

والاعاااوالم والااابااااولا  الاتاي 

ت ااو اااااااااوهااو و اا الاعااوالاا  

وتاااور   إجرا هاااو والب اااوناااوم 

الشااااااا صااااااا ااا  للاتعاااوقاااد ا 

والعربوا الااذي داع إلتاااواهااو 

اساااااتال  أاواله  واال ت و  بهو، 

والساااااااجالم الواجب اال ت و  

بهو اي ا ر عال الار ص له، 

سااااااالوا الواجب على وادون  ال

 الوسدددداطة العقاريةالعوال ا اي 

 اراعوتهو.

 جاااب على  ااال ار ص لاااه  .ب

أا  الوسددددداطة العقاريةبازاول  

 اساااااااا ساااااااجال     د ا ه  وا  

الوسددددددداطة ت وصااااااا ل عال وم 

الاااتاااي أجاااراهااااو  الدددعدددقدددداريددددة

والااعاااااوالم والااااابااااولاا  الااتااي 

ت و ااوهو و اا الاعوال  وتور   

بهو اي ا ر عال الار ص له، 

وادون  السااااااالوا الواجب على 

 الوسدددداطة العقاريةالعوال ا اي 

 اراعوتهو.

 جاااب على  ااال ار ص لاااه  .ب

أا  الوسدددداطة العقاريةبازاول  

 اساااااااا ساااااااجال     د ا ه  وا  

الوسددددددداطة ت وصااااااا ل عال وم 

الاااتاااي أجاااراهااااو  الدددعدددقدددداريددددة

والااعاااااوالم والااااابااااولاا  الااتااي 

ت و وهو و اا الاعوال  وتور   

إجرا هو والب ونوم الشاااا صاااا   

للاتعوقد ا والعربوا الذي داع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ر ذلاااا اا اعلوااااوم أو وغ

ب ونوم  صاااادر بت د دهو قرار 

 اا اجلس اإلدارة.

 

و جب على الار ص له ت د   

السجل للاؤسس  للت ش ر عل ه 

عند نهو    ل سااااااان  اول   أو 

 الل الااااادة التي  صاااااااااادر 

اجلس  بت اااد ااادهاااو قرار اا

اإلدارة، و جوز للاؤسااساا  أا 

 ت ت   بنس   انه.

إجرا هو والب ونوم الشااااا صااااا   

ق عو لذي داع للات د ا والعربوا ا

إلتاااااااواااهااااو وغاا اار ذلااااا اااا 

اعلواااوم أو ب ااونااوم  صاااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

ت د     و جب على الار ص له

ه للت ش ر عل    السجل للاؤسس 

ن  اول   أو  عند نهو    ل سااااااا

 ااالل الااااااادة الااتااي  صاااااااااادر 

اجلس  بت ااااد اااادهااااو قرار اا

اإلدارة، و جوز للاؤسااااساااا  أا 

 بنس   انه.ت ت   

إلتاااااااواااهااااو وغاا اار ذلااااا اااا 

نوم  صاااااااادر اعلواوم أو ب  و

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 ت د    و جب على الار ص له

 ه للت ش ر عل   السجل للاؤسس 

عند نهو    ل سااااااان  اول   أو 

لتي  صاااااااااادر  لااااادة ا  الل ا

اجلس  بت ااااد اااادهااااو قرار اا

اإلدارة، و جوز للاؤساااسااا  أا 

 ت ت   بنس   انه.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (38مادر )

 يمولة الدةلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (38مادر )

 الدةلةيمولة 

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

تغ  ر  لا  )الدالل ( الواردة اي  -

الوسددددطاء عنواا الاودة لت وا )

 (.العقاريين

تغ  ر  لااااا  )الااااداللاااا ( أ ناااااو  -

وردم اي اتا الاودة إلى عبورة 

 (.الوساطة العقارية)

ال  رة )ب(: تغ  ر  لا  )الدالل(  -

 (.الوسيط العقاريإلى عبورة )

 

 (38مادر )

 يمولة الدةلة

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

تغ  ر  لا  )الدالل ( الواردة اي  -

الوسددددطاء الاودة لت وا ) عنواا

 (.العقاريين

تغ  ر  لااااا  )الااااداللاااا ( أ ناااااو  -

وردم اي اتا الاودة إلى عبورة 

 (.الوساطة العقارية)

ال  رة )ب(: تغ  ر  لا  )الدالل(  -

 (.الوسيط العقاريإلى عبورة )

 

 (38مادر )

 الوسطاء العقاريينيمولة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

  لاااااجاالااس اإلدارة أا ااجااوز  .أ

 صااااااادر قرارا  بت د د نساااااااب  

العاوالم التي  جوز للار ص 

له بازاول  الدالل  ت و  هو عا 

أعاول الدالل  أو بع هو، وذلا 

اإل الل بااااو  ت ل عل اااه  دوا

الار ص لاااه اع العا ااال اا 

 أتعوب أو أجور.

 

ال طااا  ال  رة )د(: تصاااااااو اااب  -

الن وي اي  لا  )اعلل( لت وا 

( ً  (.معلقا

 )نص المادر بعد التعدي (

 الوسطاء العقاريينيمولة 

   اااجاااوز لاااااااجااالاااس اإلدارة أا .أ

 صااااااادر قرارا  بت د د نساااااااب  

العاوالم التي  جوز للار ص 

 الوسددددداطة العقاريةله بازاول  

الوسددداطة ت و ااا هو عا أعاول 

أو بع هو، وذلا دوا  العقارية

اإل ااالل باااااااو  ااتاا اال عاالاا ااااه 

ال  رة )د(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

الن وي اي  لا  )اعلل( لت وا 

( ً  (.معلقا

 

 

 

 

 اااجاااوز لاااااااجااالاااس اإلدارة أا  .أ

 صااااااادر قرارا  بت د د نساااااااب  

العاوالم التي  جوز للار ص 

 الوسددددداطة العقاريةله بازاول  

الوسددداطة ت و ااا هو عا أعاول 

أو بع هو، وذلا دوا  العقارية

اإل ااالل باااااااو  ااتاا اال عاالاا ااااه 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ت و ااااى الار ص له بازاول   .ب

ته لدالل  عاول انوصااااااا   اا  ا

ي توساااااااط اي طراي الع د الذ

إباااارااااااه و اااا ااااوا  اااال اااااا 

الاتعوقد ا اساااا وال  تجوه الدالل 

ب نه  عا           بغ ر ت واا

داع العاول  الاست    عل ه، او 

 ل   ت  االت وق على  ال  ذلا.

  

ال  جوز للار ص له بازاول   .ج

      الاااااااداللااااااا  اسااااااااااااااتااااااارداد

الاصاااارواوم التي أن  هو على 

الار ص لاااه اع العا ااال اا 

 أتعوب أو أجور.

 ت و اااى الار ص له بازاول   .ب

ية قار طة الع ته  الوسددددددددا عاول

الذي  انوصااا   اا طراي الع د

و  وا  ل  توساااااااط اي إبرااه

قد ا اسااااااا وال  تجوه  عو اا الات

بغ ر ت واا  الوسيط العقاري

باا اانااهاا  عااا داااع الااعاااااولاااا  

الاسااااااات  اا  عل ااه، اااو ل   ت  

 االت وق على  ال  ذلا. 

بازاول   ال  جوز للار ص له .ج

اسااااااترداد  الوسدددددداطة العقارية

الار ص لاااه اع العا ااال اا 

 أتعوب أو أجور.

 ت و اااى الار ص له بازاول   .ب

ية قار طة الع ته  الوسددددددددا عاول

الذي  انوصااا   اا طراي الع د

و  وا  ل  توساااااااط اي إبرااه

قد ا اسااااااا وال  تجوه  عو اا الات

بغ ر ت واا  الوسيط العقاري

باا اانااهاا  عااا داااع الااعاااااولاااا  

ل   ت   الاسااااااات  اا  عل ااه، اااو

 االت وق على  ال  ذلا. 

بازاول   ال  جوز للار ص له .ج

اسااااااترداد  العقاريةالوسدددددداطة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

              أعاااااااااول الااااداللاااا  اااااو لاااا 

  ت  االت وق على ذلا  توب .

ال  ست ل الار ص له بازاول   .د

                  إال الاااااداللااااا  عاااااااااااولاااااتاااااه

إلى إبرا   إذا أدم وساااااااااوطتااه

الع د، و ساات ل العاول  باجرد 

إبرا  الع ااد اااو ل   ت  االت ااوق 

 على  ال  ذلا.

 اعللااااإذا  اااوا وجود الع اااد 

على شرط واق ، اال  ست ل 

الار ص لاااه عاولتاااه إال إذا 

 ت  ل الشرط.

الاصااااارواوم التي أن  هو على 

او ل   الوساطة العقاريةأعاول 

  ت  االت وق على ذلا  توب .

ال  ست ل الار ص له بازاول   .د

عاولته إال  ةالوسددددداطة العقاري

إذا أدم وساااااااااوطتااه إلى إبرا  

الع د، و ساات ل العاول  باجرد 

إبرا  الع ااد اااو ل   ت  االت ااوق 

 ذلا. على  ال 

ً ااااإذا  اااوا وجود الع اااد   معلقدددا

على شاارط واق ، اال  ساات ل 

الار ص لاااه عاولتاااه إال إذا 

 ت  ل الشرط.

الاصااااارواوم التي أن  هو على 

او ل   الوساطة العقاريةأعاول 

  ت  االت وق على ذلا  توب .

ال  ست ل الار ص له بازاول   .د

عاولته إال  الوسددددداطة العقارية

إذا أدم وساااااااااوطتااه إلى إبرا  

الع د، و ساات ل العاول  باجرد 

إبرا  الع ااد اااو ل   ت  االت ااوق 

 ذلا. على  ال 

ً ااااإذا  اااوا وجود الع اااد   معلقدددا

على شاارط واق ، اال  ساات ل 

الار ص لاااه عاولتاااه إال إذا 

 ت  ل الشرط.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وذلااا  لااه اااو ل   ت  االت ااوق 

 على  ال  ذلا.

ـ.  ي الت اع عد  اإل الل بولتداب ره

 جوز للاؤسااساا  ات وذهو طب و  

( 12( و)11   و  الاودت ا )

اا هذه ال ونوا، ال  سااااااات ل 

الار ص لاه بازاولا  الاداللا  

داد عاااااااااولااااتااااه أو اسااااااااااتاااار

الاصاااارواوم التي أن  هو على 

           أعاااااااااااااااول الاااااااداللااااااا  إذا

صااااادرم انه أاعولت أ ااااارم 

باااا  ااااد الاتعااااوقااااد ا أو أدلى 

باعلواوم أو وقو ع عا الع ور 

وذلااا  لااه اااو ل   ت  االت ااوق 

 على  ال  ذلا.

اع عد  اإل الل بولتداب ر التي هـا. 

 جوز للاؤساااااااسااااااا  ات وذهو طب و  

( اا 12( و)11   و  الاودت ا )

هذه ال ونوا، ال  سااات ل الار ص 

ل   يةله بازاو قار طة الع  الوسددددددددا

عاولته أو اسااااترداد الاصاااارواوم 

الوسدددددداطة التي أن  هو على أعاول 

إذا صااااااادرم انه أاعولت  العقارية

دلى أ ااااااارم ب  د الاتعوقد ا أو أ

باعلوااااوم أو وقاااو ع عا الع اااور 

غ ر صااا     أو سااا م عادا  عا 

وذلااا  لااه اااو ل   ت  االت ااوق 

 على  ال  ذلا.

ـ.  اع عد  اإل الل بولتداب ر التي ه

 جوز للاؤساااسااا  ات وذهو طب و  

( 12( و)11   و  الاودت ا )

اا هااذه ال ااونوا، ال  سااااااات ل 

الوساطة الار ص له بازاول  

عاولته أو اساااااااترداد  العقارية

الاصاااااارواوم التي أن  هو على 

إذا  الوسددددددداطة العقاريةأعاول 

صاااااادرم انه أاعولت أ اااااارم 

دلى باااا  ااااد الاتعااااوقااااد ا أو أ

باعلواوم أو وقو ع عا الع ور 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

غ ر صااا     أو سااا م عادا  

عا ب ااونهااو أو  صاااااااال على 

ان عاا  أو وعااد بان عاا   الاااو  

لا ت  وم  سا الن   وشر  

 التعوال.
 

ان ع  أو   ب ونهو أو  صااااااال على

وعااد بان عاا   الاااو  لا ت ااااااا ااوم 

  سا الن   وشر  التعوال.

 

 

غ ر صاااا     أو ساااا م عادا  

  عا ب ااونهااو أو  صااااااااال على

ان عاا  أو وعااد بان عاا   الاااو  

لا ت اا وم  سااا الن   وشاار  

 التعوال.

 

 (39مادر )

 تعار  المصالح

 

 

 

 

 

 

 (39مادر )

 تعار  المصالح

 :قرر الاجلس اآلتي 

 
 

تغ  ر  لااااا  )الااااداللاااا ( أ ناااااو  -

وردم اي الاااااودة إلى عبااااورة 

 (.الوساطة العقارية)

 

 (39مادر )

 تعار  المصالح

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب
 

تغ  ر  لااااا  )الااااداللاااا ( أ ناااااو  -

الاااااودة إلى عبااااورة وردم اي 

 (.الوساطة العقارية)

 

 (39مادر )

 تعار  المصالح
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 لتز  الار ص له عند ازاول   .أ

                 الاااااااداللااااااا  باااااااوإلاصاااااااااااااوح

له  نم  ب  إذا  و إلى العا ل  تو

اصاال   شاا صاا   ابوشاارة أو 

غ ر اباااوشااااااارة تتعاااورق اع 

 ا ت  وم عاله.

أو ال  رة )ب(:  اااذ  عباااورة ) -

  د أقوربه أو أصاااااااهوره  تى 

الدرج  الرابع  أو الاشااااااااول ا 

( الواردة اي بوال تااه أو قوااتااه

 س وق ال  رة.

 

 )نص المادر بعد التعدي (

 لتز  الار ص له عند ازاول   .أ

بوإلاصاااوح  الوسددداطة العقارية

له  ب  إذا  ونم  إلى العا ل  تو

اصاال   شاا صاا   ابوشاارة أو 

غ ر اباااوشااااااارة تتعاااورق اع 

 ا ت  وم عاله.

أو ال  رة )ب(:  اااذ  عباااورة ) -

  د أقوربه أو أصاااااااهوره  تى 

الدرج  الرابع  أو الاشااااااااول ا 

( الواردة اي بوال تااه أو قوااتااه

 س وق ال  رة.

 

 

 

 

 

 لتز  الار ص له عند ازاول   .أ

بوإلاصااااوح  الوسدددداطة العقارية

له  نم  ب  إذا  و إلى العا ل  تو

اصاال   شاا صاا   ابوشاارة أو 

غ ر اباااوشااااااارة تتعاااورق اع 

 ا ت  وم عاله.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال  جوز للار ص لاااه أو أي  .ب

اا العااوال ا التااوبع ا لااه عنااد 

     ااااازاولاااا  نشااااااااااوط الااااداللاااا 

اي وسااااااااااوطاااا  تراا           االشاااااااا

ت وا لاااه ا هاااو أو لزوجاااه أو 

 والده أو   ااااد أقااااوربااااه أو 

  الرابع  أصاااااهوره  تى الدرج

أو الاشاول ا بوال ته أو قوااته 

اصااال   شااا صااا   او ل   ب ا 

تلا الاصااااااال   للطر  اآل ر 

و  ذا له  توب  بذلا. واي هذه 

ا  وال ال  سااااات ل الار ص 

ال  جوز للار ص لااه أو أي  .ب

اا العاوال ا التاوبع ا لاه عناد 

ل  نشااااااااوط  طة ازاو الوسددددددددا

االشتراا اي وسوط   العقارية

ت وا لااه ا هااو أو لزوجااه أو 

او   والده اصاال   شاا صاا  

ل   ب ا تلا الاصل   للطر  

لا.  بذ ب   له  تو اآل ر و  ذا 

واي هذه ا  وال ال  سااااات ل 

الار ص لااااه عاولاااا  على 

او  ب  الوسااااااااوط   ل   ت ل  تو

 على  ال  ذلا.

 

ال  جوز للار ص لاااه أو أي  .ب

اا العااوال ا التااوبع ا لااه عنااد 

الوسدددددددداطددة ازاولاا  نشااااااااوط 

االشااتراا اي وسااوط   العقارية

ت وا لاااه ا هاااو أو لزوجاااه أو 

  او  والده اصااال   شااا صااا  

ل   ب ا تلا الاصاااال   للطر  

اآل ر و اا ذا لااه  تااوباا  بااذلااا. 

واي هذه ا  وال ال  سااااااات ل 

لار ص لااااه عاولاااا  على  ا

   الوسااااااااوطاا  اااو ل   ت ل  تااوباا 

 على  ال  ذلا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

له عاول  على الوساااااوط  او ل  

  ت ل  توب  على  ال  ذلا.

    صاااااااااادر قاارار اااا اااجاالااس .ج

اإلدارة بتن     وا  الاساااااااو ل 

الاتعل اا  بتعااورق الاصااااااااول  

وا  وال التي  جب ال شااااااا  

 عنهو.
 

 

 صاااااااااادر قرار اا اجلس  .ج

اإلدارة بتن     وا  الاسااااااو ل 

الاتعل   بتعورق الاصاااااااول  

وا  وال التي  جب ال شااااا  

 عنهو.

 

 

 

 

 

 

    صاااااااااادر قاارار اااا اااجاالااس .ج

اإلدارة بتن     وا  الاساااااااو ل 

الاتعل اا  بتعااورق الاصااااااااول  

وا  وال التي  جب ال شااااااا  

 عنهو.

 

 (40مادر )

 ت مين المسئولية

 

 (40مادر )

 ت مين المسئولية

 

 (40مادر )

 ت مين المسئولية

 

 (40مادر )

 ت مين المسئولية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

  دد اجلس اإلدارة أ و  اا أنواع 

أو ا اااوم الار ص له  بازاولااا  

الدالل  التي  جب أا تتواار لد ه  

بول صاا  ت ا ا عا أ طوت الاهن ، 

وذلا وا و  للشاااااروط وال اااااوابط 

  اآلتي:قرر الاجلس 

 

 

تغ  ر  لا  )الدالل ( الواردة اي  -

عبااااورة  لى  لاااااودة إ ساااااااا ااااوق ا

 .(الوساطة العقارية)

تغ  ر  لاااا  )التي( الواردة اي  -

 (.ال ينالسطر ا ول إلى )

 )نص المادر بعد التعدي (

  دد اجلس اإلدارة أ و  اا أنواع 

أو ا اااوم الار ص له  بازاولااا  

 جب أا  الوسددداطة العقارية ال ين

تتواار لد ه  بول صااااااا  ت ا ا عا 

أ طوت الاهن ، وذلا وا و  للشروط 

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

تغ  ر  لا  )الدالل ( الواردة اي  -

عبااااورة  لى  لاااااودة إ ساااااااا ااااوق ا

 .(الوساطة العقارية)

تغ  ر  لاااا  )التي( الواردة اي  -

 (.ال ينالسطر ا ول إلى )

 

 

 

 

 

 

 

  ادد اجلس اإلدارة أ او  اا أنواع 

أو ا اااوم الار ص له  بازاولااا  

 جب أا  الوسدددداطة العقارية ال ين

تتواار لد ه  بول صااااااا  ت ا ا عا 

 أ طوت الاهن ، وذلا وا و  للشااروط
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بت د دهو قرار اا  التي  صااااااادر

 اجلس اإلدارة.
 

وال اااوابط التي  صااادر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

وال ااااوابط التي  صاااادر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 

 ال ص  الرابع 

 التثمين العقاري

 (41مادر )

التر يص بمزاولة التثمين 

 العقاري

 

 

 

 

 

 

 ال ص  الرابع 

 التثمين العقاري

 (41مادر )

التر يص بمزاولة التثمين 

 العقاري

قاارر الاااااجاالااس تااغاا اا اار  االااااااا   -

)الااداللاا ( الواردة اي سااااااا ااوق 

الوسدداطة ال  رة )د( إلى عبورة )

 (.العقارية

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 ال ص  الرابع 

 التثمين العقاري

 (41مادر )

التر يص بمزاولة التثمين 

 العقاري

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

تغ  ر  لااا  )الااداللاا ( الواردة ب

اي ساااااا وق ال  رة )د( إلى عبورة 

 (.الوساطة العقارية)

 

 ال ص  الرابع 

 التثمين العقاري

 (41مادر )

التر يص بمزاولة التثمين 

 العقاري
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

   ر على أي ش ص ازاول   .أ

نشاااااااااوط الت ا ا الع ااوري اي 

الاال   إال بعد  صااااوله على 

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 طب و     و  هذا ال ونوا.

بت ااد ااد شاااااااروط  و صاااااااادر

و اااااااوابط وإجراتام ان  

وتجااد ااد وتعااد اال الترا  ص 

واااادة سااااااار اااونهاااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

 ت  د الار ص له اي ازاول    .ب

نشااااوط الت ا ا الع وري ب دود 

له، وال  التر  ص الصااااااااودر 

   ر على أي ش ص ازاول   .أ

الت ا ا الع اااوري اي نشاااااااااوط 

الاال   إال بعد  صااااااوله على 

اسبل اا الاؤسس     تر  ص

 طب و     و  هذا ال ونوا.

و صاااااااادر بت ااد ااد شاااااااروط 

و اااااااوابط وإجراتام ان  

وتجااد ااد وتعااد اال الترا  ص 

واااادة سااااااار اااونهاااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

  ازاول    ت  د الار ص له اي .ب

الع وري ب دود  نشاااااوط الت ا ا

صااااااااودر لااه، وال التر  ص ال

   ر على أي ش ص ازاول   .أ

الع اااوري اي  نشاااااااااوط الت ا ا

الاال   إال بعد  صااااااوله على 

اسبل اا الاؤسس     تر  ص

 طب و     و  هذا ال ونوا.

و صاااااااادر بت ااد ااد شاااااااروط 

و اااااااوابط وإجراتام ان  

وتجااد ااد وتعااد اال الترا  ص 

واااادة سااااااار اااونهاااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

ل  ازاو    ت  د الار ص له اي .ب

الع وري ب دود  نشااااوط الت ا ا

له، وال  التر  ص الصااااااااودر 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 جوز له تعد ل أي اا  داوته 

إال بااعااااد الاا صاااااااااول عاالااى 

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 لذلا. وأدات الرسو  الا ررة

 صاااااااااادر اااااجاااالااااس اإلدارة  .ج

ال رارام الالزا  بتصااااااان   

ترا  ص نشاااااااوط الت ا ا إلى 

أنواع وا اااوم ب ساااااااااب نوع 

الانشااااابم وطب عتهو والغرق 

اا الت ا ا الع وري وا سااااس 

ال ن   اي ت د ر ال  ا  السااوق   

للانشبم، وت د د االشتراطوم 

 الالزا  ل ل انهو.

 جوز له تعد ل أي اا  داوته 

  إال بااعااااد الاا صاااااااااول عاالااى

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 وأدات الرسو  الا ررة لذلا.

   صاااااااااادر اااااجاااالااااس اإلدارة .ج

ال رارام الالزااا  بتصااااااان   

ترا  ص نشااااااااوط الت ا ا إلى 

أنواع وا اااوم ب سااااااااااب نوع 

الانشاااااابم وطب عتهو والغرق 

اا الت ا ا الع وري وا ساااااس 

سوق   ال  ت د ر ال  ا  ال ن   اي

للانشبم، وت د د االشتراطوم 

 الالزا  ل ل انهو.

 جوز له تعد ل أي اا  داوته 

الاا صااااااااول عاالااى إال بااعااااد 

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 وأدات الرسو  الا ررة لذلا.

 صاااااااااادر اااااجاااالااااس اإلدارة  .ج

ال رارام الالزا  بتصااااااان   

ترا  ص نشاااااااوط الت ا ا إلى 

أنواع وا اااوم ب ساااااااااب نوع 

الانشااااابم وطب عتهو والغرق 

اا الت ا ا الع وري وا سااااس 

سااوق   ال ال ن   اي ت د ر ال  ا 

للانشبم، وت د د االشتراطوم 

 الالزا  ل ل انهو.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

   ر الجاع ب ا ازاولاااا   .د

لدالل  وازاول  أعاول اهن   ا

 نشوط الت ا ا الع وري.
 

ازاولاااا   .د ب ا  جاع  ل    ر ا

 الوسدداطة العقاريةأعاول اهن  

ت اا اا  ل وازاولاااا  نشااااااااااوط ا

 الع وري.

   ر الجاع ب ا ازاولاااا  د.  

 الوساطة العقاريةأعاول اهن  

ت ا ا  ل وازاولاااا  نشااااااااااوط ا

 الع وري.

 

 (42مادر )

 سج  المثمنين

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

 سااجل الا ان ا    وا عبورة عا 

ساااااااجل ورقي أو إل تروني  دوا 

ا ااه  ااوااا  الب ااونااوم والاعلواااوم 

بازاول  ال وص  عا الار ص له 

 نشوط الت ا ا الع وري.

 

 (42مادر )

 سج  المثمنين

 

 دوا تعد ل

 

 (42مادر )

 سج  المثمنين

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (42مادر )

 سج  المثمنين

تاساااا الاؤساااسااا  ساااجال   سااااى 

 سااجل الا ان ا    وا عبورة عا 

ساااااااجل ورقي أو إل تروني  دوا 

ا ااه  ااوااا  الب ااونااوم والاعلواااوم 

ال وص  عا الار ص له بازاول  

 نشوط الت ا ا الع وري.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

و صااااادر قرار اا اجلس اإلدارة 

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

الااااورقااااي أو اإللاااا ااااتاااارونااااي، 

وال ااااااااونوم الالز  تواارهو اي 

الساااااااجل باو    ل  او   الب ونوم 

والاعلواوم الادون  ا ه وب وا أي 

تغ  رام تت  اي هااذه الب ااونااوم أو 

 واوم.الاعل

و لتز  الار ص له بازاول  نشوط 

الت ا ا الع وري بإ طور الاؤسس  

عااا أي تااغاا اا اار اااي الااباا ااااونااااوم 

والاعلواوم الواردة اي الساااااااجل 

و صااااادر قرار اا اجلس اإلدارة 

بت اااد اااد الب اااوناااوم والاعلوااااوم 

الواجاااب تواارهاااو اي الساااااااجااال 

اإللاااا ااااتاااارونااااي، الااااورقااااي أو 

وال ااااااااونوم الالز  تواارهو اي 

الساااااااجل باو    ل  او   الب ونوم 

والاعلواوم الادون  ا ه وب وا أي 

تغ  رام تت  اي هااذه الب ااونااوم أو 

 الاعلواوم.

و لتز  الار ص له بازاول  نشوط 

الت ا ا الع وري بإ طور الاؤسس  

عااا أي تااغاا اا اار اااي الااباا ااااونااااوم 

 والاعلواوم الواردة اي الساااااااجل
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لا  الل ال ترة التي  صاااااااادر  وذ

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

لواوم اصاادق  اا الاؤسااساا  بولاع

الا  دة ا ه أو شااااهودة ساااالب   بعد  

إدراج أار اع ا ا اااه وذلاااا بعاااد 

 سداد الرسو  الا ررة.

لا  الل ال ترة التي  صاااااااادر  وذ

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.

و  وا السجل اتو و  لالطالع عل ه 

اا الجاهور واساااات راج صااااورة 

اصاادق  اا الاؤسااساا  بولاعلواوم 

الا  دة ا ه أو شاااااهودة سااااالب   بعد  

إدراج أار اع ا ا اااه وذلاااا بعاااد 

 سداد الرسو  الا ررة.

 

 (43مادر )

 المر ص لهالتزاما  وواجبا  

 

 

 

 

 (43مادر )

 التزاما  وواجبا  المر ص له

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 

 (43مادر )

 التزاما  وواجبا  المر ص له

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية:النواب 

 

 (43مادر )

 التزاما  وواجبا  المر ص له

 بمزاولة التثمين العقاري
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 صاااااااادر قرار اا اجلس اإلدارة 

 بتن    عال والتزااوم وواجبوم

الار ص لااااه بازاولاااا  الت ا ا 

وبااااو  ااص الاا ااواعااااد وا  اا ااااو  

وال وابط وا سس ال ن   الواجب 

اراعااوتهااو عنااد الت ا ا الع ااوري، 

بمزاولة التثمين إ ااوا  عبورة ) -

( إلى نهااااو اااا  عنواا العقدددداري

 الاودة.

صااا وغ  الاودة على الن و إعودة  -

 الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

التزاما  وواجبا  المر ص له 

 بمزاولة التثمين العقاري

مع يدددددم اإل ال  بددددال قرتين  .أ

)ب( و)ج( من هددد ه المدددادر، 

يقوم المر ص لدددده بمزاولددددة 

التثمين العقدداري بدد داء يملدده 

بنداًء يلف اةت داق المبرم بينده 

بمزاولة التثمين إ اااااوا  عبورة ) -

( إلى نهااااو اااا  عنواا العقدددداري

 الاودة.

إعودة صااااا وغ  الاودة على الن و  -

 الوارد أدنوه.

 

 

 

 

 

 

مع يدددددم اإل ال  بددددال قرتين  .أ

)ب( و)ج( من هددد ه المدددادر، 

يقوم المر ص لدددده بمزاولددددة 

التثمين العقدداري بدد داء يملدده 

نه  ناًء يلف اةت اق المبرم بي ب

وبين المتعددداقدددد الددد ي يحددددد 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والاؤهالم الواجاااب تواارهاااو اي 

ا ا  ت  ل عاااااول ا اي أ ل ا  ا لعااااو ا

ع ااااوري لااااد   ل ار ص لااااه، ا ل ا

والسااااااجالم الواجب اال ت و  بهو 

ار ص لااااه،  ل عااااال ا ا ر  اي 

وااادوناا  السااااااالوا الواجااب على 

العااااوال ا اي الت ا ا الع ااااوري 

 اراعوتهو.

 
 

الددد ي يحددددد وبين المتعددداقدددد 

التزامدددا  المثمن وواجبددداتددده 

واألجر المسدددتحق مقاب  القيام 

 بعمله.

يصدر قرار من مجلس اإلدارر  .ب

بددتددنددظدديددم يددمدددد  والددتددزامددددا  

الدددمدددر دددص لدددده  وواجدددبددددا 

بمزاولددددة التثمين وبدددداأل ص 

القوايد واألحكام والضدددددددوابط 

واألسدددددددس ال نيددددة الواجددددب 

مددرايدددداتددهددددا يددنددددد الددتددثددمدديددن 

العقدداري، والمؤهال  الواجددب 

لعدددداملين في توا فرهددددا في ا

التزامدددا  المثمن وواجبددداتددده 

واألجر المسدددتحق مقاب  القيام 

 بعمله.

يصدر قرار من مجلس اإلدارر  .ب

والددتددزامددددا  بددتددنددظدديددم يددمدددد  

الدددمدددر دددص لدددده  وواجدددبددددا 

بمزاولددددة التثمين وبدددداأل ص 

القوايد واألحكام والضددددددوابط 

واألسدددددددس ال نيددددة الواجددددب 

مددرايدددداتددهددددا يددنددددد الددتددثددمدديددن 

العقدداري، والمؤهال  الواجددب 

لعدددداملين في  فرهددددا في ا توا

أيمددا  التثمين العقدداري لددد  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أيمددا  التثمين العقدداري لددد  

المر ص لدددده، والسدددددددجال  

ها في مقر  الواجب اةحت اظ ب

يمدد  المر ص لدده، ومدددونددة 

السددلوك الواجب يلف العاملين 

 في التثمين العقاري مراياتها.

يجدددب يلف كددد  مر ص لددده  .ج

بمزاولددة التثمين العقدداري أن 

يمسددددددك سددددددجالً يقيد فيه كافة 

 التثمين التيت اصددددي  يمليا  

أجراها، يلف أن تتضددددددمن ك  

منها وصددددف العقار ال اضددددع 

للتثمين، وقيمتددده، والطريقدددة 

المر ص لدددده، والسدددددددجال  

ها في مقر  الواجب اةحت اظ ب

ومدددونددة  يمدد  المر ص لدده،

السددلوك الواجب يلف العاملين 

 في التثمين العقاري مراياتها.

يجدددب يلف كددد  مر ص لددده  .ج

بمزاولددة التثمين العقدداري أن 

يمسدددددك سدددددجالً يقيد فيه كافة 

ت اصددددي  يمليا  التثمين التي 

أجراها، يلف أن تتضددددددمن ك  

منها وصددددف العقار ال اضددددع 

للتثمين، وقيمتددده، والطريقدددة 

ف التي تم التوصدددددددددد  بهدددا إل
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

التي تم التوصدددددددددد  بهدددا إلف 

الددتددقدديدديددم، و دديددر  لددددك مددن 

نا  يصدددددددددر  يا معلوما  أو ب

بتحدددديددددهدددا قرار من مجلس 

 اإلدارر.

الددتددقدديدديددم، و دديددر  لددددك مددن 

نا  يصدددددددددر  يا معلوما  أو ب

بتحدددديددددهدددا قرار من مجلس 

 اإلدارر.

 

 (44مادر )

 تعار  المصالح

 

 

 

 

 

 

 

 (44مادر )

 تعار  المصالح

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 ال  رة )ب(:

( بعد عبورة التيإ ااااااوا   لا  ) -

 )عال وم الت ا ا الع وري(.

 

 (44مادر )

 المصالحتعار  

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

 ال  رة )ب(:

( بعد عبورة التيإ ااااااوا   لا  ) -

 )عال وم الت ا ا الع وري(.

 

 (44مادر )

 تعار  المصالح

 

 

 

 



334 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 لتز  الار ص لااه أو أي اا  .أ

العااااوال ا التااااوبع ا لااااه عنااااد 

ازاول  نشااااوط الت ا ا الع وري 

باااول  اااود والنزاهااا  اي إجرات 

الت ا ا الع وري، وبوإلاصااااااوح 

له  نم  ب  إذا  و إلى العا ل  تو

اصاال   شاا صاا   ابوشاارة أو 

غ ر اباااوشااااااارة تتعاااورق اع 

 ا ت  وم عاله.

 ذ  عبورة )أو   د أقوربه أو  -

أصاااااااهوره  تى الدرج  الرابع  

بوال تااااه أو  ل ا  او لاشاااااااا أو ا

 قوااته(.

 )نص المادر بعد التعدي (

 لتز  الار ص لاااه أو أي اا  .أ

  العااااوال ا التااااوبع ا لااااه عنااااد

ازاول  نشااااااوط الت ا ا الع وري 

باااول  اااود والنزاهااا  اي إجرات 

الت ا ا الع وري، وبوإلاصاااااااوح 

إلى العا ال  تاوبا  إذا  اونام لاه 

اصااال   شااا صااا   ابوشااارة أو 

 ذ  عبورة )أو   د أقوربه أو  -

أصاااااااهوره  تى الدرج  الرابع  

بوال تااااه أو  ل ا  او لاشاااااااا أو ا

 قوااته(.

 

 

 

 

الار ص لاااه أو أي اا  لتز   .أ

  العااااوال ا التااااوبع ا لااااه عنااااد

ازاول  نشااااااوط الت ا ا الع وري 

بااااول  ااااود والنزاهاااا  اي إجرات 

الت ا ا الع وري، وبوإلاصاااااااوح 

إلى العا اال  تااوباا  إذا  ااوناام لااه 

اصااال   شااا صااا   ابوشااارة أو 

غ ر اباااوشااااااارة تتعاااورق اع 

 ا ت  وم عاله.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال  جوز للار ص لاااه أو أي  .ب

اا العااوال ا التااوبع ا لااه عنااد 

ازاول  نشااااوط الت ا ا الع وري 

االشاااااتراا اي عال وم الت ا ا 

           ااا ااهااااو تاا ااوا لااااهالااعاا ااااوري 

أو لزوجااه أو  والده أو   ااد 

أقوربه أو أصهوره  تى الدرج  

الرابع  أو الاشاااااااول ا بوال ته 

أو قوااته اصل   ش ص   او 

تلا الاصاااال   للطر  ل   ب ا 

 اآل ر و  ذا له  توب  بذلا.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ج

بتن     وا  الاساااااااو ل الاتعل   

غ ر اباااوشااااااارة تتعاااورق اع 

 ا ت  وم عاله.

ال  جوز للار ص لاااه أو أي  .ب

اا العااوال ا التااوبع ا لااه عنااد 

ازاول  نشااااوط الت ا ا الع وري 

اي عال وم الت ا ا  االشاااااتراا

ت وا له ا هو  الـددددتـدددديالع وري 

 والده اصاااال   أو لزوجه أو 

اااو ل   ب ا تلااا  شااااااا صااااااا اا 

الاصل   للطر  اآل ر و  ذا 

 له  توب  بذلا.

 

 

ال  جوز للار ص لاااه أو أي  .ب

لااه عنااد  اا العااوال ا التااوبع ا

ازاول  نشااااوط الت ا ا الع وري 

االشاااااتراا اي عال وم الت ا ا 

  ت وا له ا هو الـددددتـدددديالع وري 

 والده اصااااال   أو لزوجه أو 

اااو ل   ب ا تلااا  شااااااا صااااااا اا 

الاصل   للطر  اآل ر و  ذا 

 له  توب  بذلا.

 

 

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة ج. 

بتن     وا  الاساااااااو ل الاتعل   
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بتعورق الاصااااااول  وا  وال 

 التي  جب ال ش  عنهو.
 

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ج

بتن     وا  الاساااااااو ل الاتعل   

بتعورق الاصااااااول  وا  وال 

 التي  جب ال ش  عنهو.

وا  وال بتعورق الاصااااااول  

 التي  جب ال ش  عنهو.

 

 (54مادر )

 ت مين المسئولية

 

 

 

 

 

 

 

 (54مادر )

 ت مين المسئولية

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تغ  ر  لااا  )التي( 

الواردة اي الساااااااطر ا ول إلى 

 (.ال ين)

 

 

 (54مادر )

 ت مين المسئولية

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

الاواا اااا  على نص النواب ب

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تغ  ر  لااا  )التي( 

الواردة اي الساااااااطر ا ول إلى 

 (.ال ين)

 

 (54مادر )

 ت مين المسئولية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

  دد اجلس اإلدارة أ و  اا أنواع 

أو ا اااوم الار ص له  بازاولااا  

الت ا ا الع ااااوري التي  جااااب أا 

تتواار لد ه  بول صااااااا  ت ا ا عا 

أ طوت الاهن ، وذلا وا و  للشروط 

وال اااوابط التي  صااادر بت د دهو 

 اإلدارة.قرار اا اجلس 
 

 )نص المادر بعد التعدي (

  دد اجلس اإلدارة أ و  اا أنواع 

أو ا اااوم الار ص له  بازاولااا  

 جااب أا  الدد ينالت ا ا الع ااوري 

تتواار لد ه  بول صااااااا  ت ا ا عا 

أ طوت الاهن ، وذلا وا و  للشروط 

وال اااوابط التي  صااادر بت د دهو 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 

 

 

 

 

  دد اجلس اإلدارة أ و  اا أنواع 

أو ا اااوم الار ص له  بازاولااا  

الت ا ا الع ااااوري التي  جااااب أا 

تتواار لد ه  بول صااااااا  ت ا ا عا 

أ طوت الاهن ، وذلا وا و  للشروط 

و بت د ده وال اااوابط التي  صااادر

 قرار اا اجلس اإلدارة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  ال امس

 إدارر العقارا 

 (46مادر ) 

التر يص إلدارر وتشفي  

 العقارا 

 ا اوا الاتار ا اص لااازاولاااا   .أ

نشوط إدارة وتشغ ل الع ورام 

وا ااو  ل   ااو  وال واعااد التي 

 صاااااااادر بت اد ادهاو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

و ن   ال رار شروط و وابط 

وإجاااراتام اااانااا  وتاااجااااد ااااد 

 

 ال ص  ال امس

 إدارر العقارا 

 (46مادر ) 

التر يص إلدارر وتشفي  

 العقارا 

 دوا تعد ل

 

 ال ص  ال امس

 إدارر العقارا 

 (46مادر ) 

التر يص إلدارر وتشفي  

 العقارا 

على النص كما ورد في الموافقة  -

 .مشروع القانون

 

 ال ص  ال امس

 إدارر العقارا 

 (46مادر ) 

التر يص إلدارر وتشفي  

 العقارا 

    اا ااوا الااتاار اا ااص لااااازاولاااا  .أ

نشااوط إدارة وتشااغ ل الع ورام 

وا اااو  ل   اااو  وال واعاااد التي 

 صاااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

و ن   ال رار شروط و وابط 

وإجاااراتام اااانااا  وتاااجااااد ااااد 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وتعااااد اااال الترا  ص وااااادة 

 سر ونهو.

 صاااااااااادر قرار اا اجلس  .ب

اإلدارة بااااتااااناااا اااا اااا  عااااااااال 

والاااااتااااازاااااااوم وواجاااااباااااوم 

له  اي ازاولاااا   لار ص  ا

نشااااااااااوط إدارة وتشااااااااغاا اااال 

 الع ورام.

 ت  د الار ص له اي ازاول   .ج

نشوط إدارة وتشغ ل الع ورام 

 ب دود التر  ص الصاودر له،

ته  او عد ل  د له ت وال  جوز 

إال بااعااااد الاا صااااااااول عاالااى 

وتعااااد اااال الترا  ص وااااادة 

 سر ونهو.

قرار اا اجلس  .ب  صاااااااااادر 

  اإلدارة بااااتااااناااا اااا اااا  عااااااااال

والاااااتااااازاااااااوم وواجاااااباااااوم 

ازاولاااا   اي  ه   ل لار ص  ا

  نشااااااااااوط إدارة وتشاااااااااغاا اااال

 الع ورام.

 ت  د الار ص له اي ازاول   .ج

شغ ل الع ورام  شوط إدارة وت ن

 ه،ب دود التر  ص الصااودر ل

  وال  جوز لااه تعااد اال  ااداااوتااه

إال بااعااااد الاا صااااااااول عاالااى 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تر  ص اسبل اا الاؤسس  

 وأدات الرسو  الا ررة لذلا.

 

تر  ص اساابل اا الاؤسااساا  

 وأدات الرسو  الا ررة لذلا.

 

 الباب الثالث

 ملكية العقارا  المشتركة

 ال ص  األو  

 العقارا  المشتركة

 (47مادر )

السج  ال اص للعقارا  

 المشتركة

تساااااااجل الع ورام الاشاااااااتر    .أ

وا رق الابني عل هااااو واااااو 

ت تو اااه اا و ااادام وأجزات 

 

 الباب الثالث

 ملكية العقارا  المشتركة

 ال ص  األو  

 العقارا  المشتركة

 (47مادر )

السج  ال اص للعقارا  

 المشتركة

 

 دوا تعد ل

 

 الباب الثالث

 ملكية العقارا  المشتركة

 ال ص  األو  

 المشتركةالعقارا  

 (47مادر )

السج  ال اص للعقارا  

 المشتركة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 ملكية العقارا  المشتركة

 ال ص  األو  

 العقارا  المشتركة

 (47مادر )

السج  ال اص للعقارا  

 المشتركة

تساااااااجل الع ورام الاشاااااااتر    .أ

وا رق الابني عل هااااو واااااو 

اا و اااادام وأجزات  ت تو ااااه
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اشااااتر   اي السااااجل الع وري 

لاااد  الجهاااوز، و عاااد الجهاااوز 

ساااااااجال   اااوصاااااااااو  للع اااورام 

الاشاااااااتر   و  وا عبورة عا 

سااااجل ورقي أو إل تروني    أد 

 ا ه او  لي:

ا را اااااااااي الااتااي  ااااالاا ااهااااو  .1

الاطوروا، والتي ساات و  عل هو 

 الع ورام الاشتر  .

الاااو اااادام الاااتاااي  ااابااا اااعاااهااااو  .2

وت الاول  ا الاطوروا، وأسااااااا

 لهو.

اشااااتر   اي السااااجل الع وري 

لاااد  الجهاااوز، و عاااد الجهاااوز 

ساااااااجال   اااوصاااااااااو  للع اااورام 

الاشاااااااتر   و  وا عبورة عا 

سااااجل ورقي أو إل تروني    أد 

 ا ه او  لي:

ا را اااااااااي الااتااي  ااااالاا ااهااااو  .1

الاطوروا، والتي ساات و  عل هو 

 الع ورام الاشتر  .

الاااو اااادام الاااتاااي  ااابااا اااعاااهااااو  .2

ول  ا الاطوروا، وأساااااااوت الا

 لهو.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

التصاااااااراوم التي تجري على  .3

الو دة،  ولب ع وع ود اإل جور 

طو لاا  ا اااد و  وق االنت ااوع 

والهبااا  والوصااااااا ااا  والرها، 

لتصااااااااراااااوم  وغ رهااااو اا ا

ال ونون   ا  ر  الانشااااااا   أو 

الا ررة أو النااااوقلاااا  لل  وق 

الع ن اا ، أو التي اا شااااااااا نهااو 

زوال أي  ل اا هذه ال  وق، 

ا   ااو  ال  اااااااااو  اا  و ااذلااا 

النهو    الا بت  لشاايت اا ذلا، 

واإلقرارام بولتنوزل عا ارتب  

 ق د ال  وق الع ن   التبع  .

التصاااااااراوم التي تجري على  .3

الو دة،  ولب ع وع ود اإل جور 

طو لاا  ا اااد و  وق االنت ااوع 

والهبااا  والوصااااااا ااا  والرها، 

لتصااااااااراااااوم  وغ رهااااو اا ا

ال ونون   ا  ر  الانشااااااا   أو 

الا ررة أو النااااوقلاااا  لل  وق 

الع ن اا ، أو التي اا شااااااااا نهااو 

زوال أي  ل اا هذه ال  وق، 

و  اا  و ااذلااا ا   ااو  ال  ااااااااا

النهو    الا بت  لشاايت اا ذلا، 

واإلقرارام بولتنوزل عا ارتب  

 ق د ال  وق الع ن   التبع  .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أ   ب ونوم  صاااااااادر بت د دهو  .4

قااارار ااااا ااااجااالاااس اإلدارة 

 بوالت وق اع الجهوز.

 صاااااااااادر الجهااااوز اا واقع  .ب

الب ااونااوم الا  اادة اي الساااااااجاال 

الشهودام والسندام وأ   و و ل 

بااولو اادة، وذلااا أ ر  تتعلل 

بنوت  على طلب ذوي الشااااااا ا، 

ل اااا   و  ل ل اااال ذي اصاااااااا

 االطالع على السجل.

أ   ب ونوم  صاااااااادر بت د دهو  .4

قااارار ااااا ااااجااالاااس اإلدارة 

 بوالت وق اع الجهوز.

قع  .ب لجهااااوز اا وا  صاااااااااادر ا

الب ااونااوم الا  اادة اي الساااااااجاال 

الشهودام والسندام وأ   و و ل 

ا أ ر  تتعلل بااولو اادة، وذلاا

بنوت  على طلب ذوي الشااااااا ا، 

ل اااا   و  ل ل اااال ذي اصاااااااا

 االطالع على السجل.

 

 (48مادر )

 تطوير مشروع العقار المشترك

 

 

 (48مادر )

 تطوير مشروع العقار المشترك

 

 (48مادر )

 تطوير مشروع العقار المشترك

 

 (48مادر )

 العقار المشتركتطوير مشروع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

اي  ول تطو ر اشروع الع ور  .أ

الاشاااااااترا على ارا ل،  ب ا 

الن و  الر  سااي ترت بوم ت ساا   

 هذا الاشروع.

إذا اقتصاااااار الع ور الاشااااااترا  .ب

على جزت اا أي اشاااااااروع 

ول   ت ااااااااا الن و  ع وري، 

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

اللغوي اي  لااااا  )  ااااددهااااو( 

الواردة اي السااااااطر ا   ر اا 

 (.تحددهالتصب  )الاودة 

 )نص المادر بعد التعدي (

الع ور   اي  ول تطو ر اشروع .أ

الاشاااااااترا على ارا اال،  ب ا 

الن و  الر  ساااي ترت بوم ت سااا   

 هذا الاشروع.

  إذا اقتصااااااار الع ور الاشاااااااترا .ب

على جزت اا أي اشاااااااروع 

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

الاواا ا  على نص الااودة  ااو ب

ورد اي اشاااااااروع ال ااونوا، اع 

تصااااو ب ال ط  اللغوي اي  لا  

)  ااددهااو( الواردة اي الساااااااطر 

ا  ا ار ااا الااااااودة لاتصاااااااابا  

 (.تحددها)

 

 

 

 

 

 

 الع ور  اي  ول تطو ر اشروع .أ

الاشاااااااترا على ارا ل،  ب ا 

الن و  الر  سااي ترت بوم ت ساا   

 هذا الاشروع.

إذا اقتصاااااار الع ور الاشااااااترا  .ب

على جزت اا أي اشاااااااروع 

ع وري، ول   ت ااااااااا الن و  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الر  سااي للاشااروع       إدارة 

لاشااااااااروع  لجزت اا ا هااااذا ا

الع وري وجب عند ذ تساااااااج ل 

ن و  إدارة الابنى اي السااااااجل 

 الع وري.

و  صاااااااااد بن ااو  إدارة الابنى 

الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا  

نى وا رق اب ل اي  بااااإدارة ا

 اااول ت سااااااا   الابنى وقطعااا  

ا رق التي   ع عل هااااو إلى 

أ  ر،       س   ل  جز  ا أو

   ااددهااوجزت بااولطر  اا  التي 

ع ااوري، ول   ت ااااااااا الن ااو  

الر  سااي للاشااروع       إدارة 

هااااذا الاجازت ااا الااشااااااااروع 

الع وري وجب عند ذ تساااااااج ل 

ن و  إدارة الابنى اي الساااااااجل 

 الع وري.

و  صاااااااااد بن اااو  إدارة الابنى 

الشاااااااروط وا   اااو  الاتعل ااا  

  بااااإدارة الاااااباانااى وا رق اااي

        ااااول ت سااااااا   الابنى وقطعاااا 

ا رق التي   ع عل هااااو إلى 

جز  ا أو أ  ر،       ساا   ل 

 تحدددددهددداجزت باااولطر  ااا  التي 

الر  سااي للاشااروع       إدارة 

لاشااااااااروع  لجزت اا ا هااااذا ا

 الع وري وجب عند ذ تساااااااج ل

ن و  إدارة الابنى اي السااااااجل 

 الع وري.

و  صاااااااااد بن ااو  إدارة الابنى 

    الشاااااااروط وا   ااو  الاتعل اا 

اي نى وا رق  اب ل        بااااإدارة ا

    اااول ت سااااااا   الابنى وقطعااا 

  ا رق التي   ع عل هااااو إلى

جز  ا أو أ  ر،       س   ل 

   تحددددهدداجزت بااولطر  اا  التي 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الا تصاا  و شاا ل جزتا   الجه 

 اا الابنى.

و شااا ل جزتا  الجه  الا تصااا  

 اا الابنى.

   الجه  الا تصاا  و شاا ل جزتا  

 اا الابنى.

 

 (49مادر )

المجمع العقاري المفلق 

"Gated Community" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (49مادر )

المجمع العقاري المفلق 

"Gated Community" 

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 

ال  رة )أ(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اااجاااااع الااناا ااوي اااي عاابااااورة )

مجمعددداً ( لت وا )ع اااوري اغلل

 ً ً  يقاريا  (.مفلقا

ال  رة )ب(: تصاااااااو ب ا  طوت  -

و  ع ورا  اشتر اللغو   اي عبورة )

 

 (49مادر )

المجمع العقاري المفلق 

"Gated Community" 

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

ال  رة )أ(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اااجاااااع الااناا ااوي اااي عاابااااورة )

مجمعددداً ( لت وا )ع اااوري اغلل

 ً  (.يقارياً مفلقا

ا  طوت ال  رة )ب(: تصاااااااو ب  -

و  ع ورا  اشتر اللغو   اي عبورة )

 

 (49مادر )

المجمع العقاري المفلق 

"Gated Community" 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

  ع اجلس الوزرات أو الجه   .أ

التي   و هو، بنوت على اقتراح 

ل واعااااد  اا اجلس اإلدارة، ا

والشااااااروط العتبور اشااااااروع 

التطو ر الع ااااوري أو الع ااااور 

ترا  لاشاااااااا  ع ااااوري اجاعا

 Gated اااااااااااااغاااااااااااالاااااااااااال

ار يق( لت وا )اع نو ، الاساااااتواي

 (.مشترك معين، مستوف  

ال  رة )ج(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

الن وي اي  لااا  )قرار( لت وا 

 (.قراراً )

 )نص المادر بعد التعدي (

  ااع اجلس الوزرات أو الجه   .أ

التي   و هو، بنوت على اقتراح 

ل واعااااد  اا اجلس اإلدارة، ا

والشااااااروط العتبور اشااااااروع 

التطو ر الع ااااوري أو الع ااااور 

ً الاشااااترا   مجمعاً يقارياً مفلقا

 Gated Community ، 

ار يق( لت وا )اع نو ، الاساااااتواي

 (.مشترك معين، مستوف  

ال  رة )ج(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

الن وي اي  لااا  )قرار( لت وا 

 (.قراراً )

 

 

 

 

 

  ع اجلس الوزرات أو الجه   .أ

التي   و هو، بنوت على اقتراح 

ل واعااااد  اا اجلس اإلدارة، ا

والشااااااروط العتبور اشااااااروع 

التطو ر الع ااااوري أو الع ااااور 

ً الاشااااترا   مجمعاً يقارياً مفلقا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

Communityوعلى وجه ،  

ال صاااااااوص االشاااااااتراطاااوم 

الهندساااااا   والاعاور   وأعاول 

ارهااااو،  لالز  توا ل ااااداااااوم ا ا

والااتاازااااااوم الاااااطااور ااا أو 

الاالأا تجوه شااااااوغلي الو دام 

الع اااور ااا  بااااو اي ذلاااا توا ر 

 البن   الت ت  .

 صااااااادر قرار اا الجه  التي  .ب

  ددهو اجلس الوزرات بوعتبور 

اشاااااااروع تطو ر ع اااوري أو 

ي الاستوا ع ورا  اشتر و  اع نو ،

شور إل هو  شروط الا لل واعد وال

                وعااااااااااااالاااااااااااااى وجاااااااااااااه

ال صاااااااوص االشاااااااتراطااااوم 

الهندسااااااا   والاعاور   وأعاول 

ارهااااو،  لالز  توا ل ااااداااااوم ا ا

والااتاازااااااوم الاااااطااور ااا أو 

الاالأا تجوه شااااااوغلي الو دام 

الع اااور ااا  بااااو اي ذلاااا توا ر 

 البن   الت ت  .

 صاااااادر قرار اا الجه  التي  .ب

  ددهو اجلس الوزرات بوعتبور 

اشاااااااروع تطو ر ع اااوري أو 

 يقار مشددترك معين، مسددتوف  

لل واعد والشااروط الاشااور إل هو 

 Gated Community ، 

              وعااااااااااااالاااااااااااااى وجاااااااااااااه

ال صاااااااوص االشاااااااتراطاااوم 

الهندساااااا   والاعاور   وأعاول 

ل ااااداااااوم الالز  تواارهااااو،  ا

والااتاازااااااوم الاااااطااور ااا أو 

الاالأا تجوه شااااااوغلي الو دام 

الع اااور ااا  بااااو اي ذلاااا توا ر 

 البن   الت ت  .

 صاااااادر قرار اا الجه  التي  .ب

  ددهو اجلس الوزرات بوعتبور 

اشاااااااروع تطو ر ع اااوري أو 

 يقار مشددترك معين، مسددتوف  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اي ال  رة الساااااااااوب اا  اا هااذه 

الااااودة اجاعاااو  ع اااور اااو  اغل اااو  

 Gated Community.  

اسااااااات نااوت  اا أي قااونوا آ ر،  .ج

تصاااااااااادر الجهااااوم اإلدار اااا  

الا تص ، بعد أ ذ رأي اجلس 

بت د د الرسااااااو   قراراإلدارة، 

والت اااول   الااااول ااا  ل ااادااااوم 

ال هرباااوت والااااوت وال ااادااااوم 

البلااد اا  وغ رهااو اا ال ااداااوم 

ال  وا اااا  التي  ت  توا رهااااو 

لااالاااو اااادام الاااااااوجاااودة ااااي 

الاجاعااوم الع ااور اا  الاغل اا ، 

  اي ال  رة الساااااااااوب اا  اا هااذه

الااااودة اجاعاااو  ع اااور اااو  اغل اااو  

 Gated Community.  

اسااااااات نااوت  اا أي قااونوا آ ر،  .ج

تصاااااااااادر الجهااااوم اإلدار اااا  

الا تص ، بعد أ ذ رأي اجلس 

بت د د الرساااااو   قراراً اإلدارة، 

والت اااول   الااااول ااا  ل ااادااااوم 

م ال هرباااوت والااااوت وال ااادااااو

البلااد اا  وغ رهااو اا ال ااداااوم 

ال  وا اااا  التي  ت  توا رهااااو 

لااالاااو اااادام الاااااااوجاااودة ااااي 

الاجاعااوم الع ااور اا  الاغل اا ، 

لل واعد والشااروط الاشااور إل هو 

اي ال  رة الساااااااااوب اا  اا هااذه 

الااااودة اجاعاااو  ع اااور اااو  اغل اااو  

 Gated Community.  

اسااااااات نااوت  اا أي قااونوا آ ر،  .ج

تصاااااااااادر الجهااااوم اإلدار اااا  

الا تص ، بعد أ ذ رأي اجلس 

بت د د الرساااااو   قراراً اإلدارة، 

والت اااول   الااااول ااا  ل ااادااااوم 

ال هرباااوت والااااوت وال ااادااااوم 

البلااد اا  وغ رهااو اا ال ااداااوم 

ال  وا اااا  التي  ت  توا رهااااو 

لااالاااو اااادام الاااااااوجاااودة ااااي 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ل ااااداااااوم  باراعااااوة ا اااادار ا

الا اادااا  اا الجهااوم اإلدار اا  

الا تصااااااااا  وااااو تت الاااه اا 

ل ن  ااااوم، وذلااااا دوا اإل ال

ب   و  الارساااااااو  ب ونوا رق  

بشااااااا ا  2015( لسااااااان  25)

ت صاااا ل  ل   إنشااااوت وتطو ر 

البن اااا  الت ت اااا  اي انااااوطل 

 التعا ر.

ل ااااداااااوم  ا اااادار ا باراعااااوة 

الا اادااا  اا الجهااوم اإلدار اا  

الا تصااااااااا  وااااو تت الاااه اا 

ن  ااااوم، وذلااااا دوا اإل الل 

ب   و  الارساااااااو  ب ونوا رق  

بشااااااا ا  2015( لسااااااان  25)

وت وتطو ر ت صااااا ل  ل   إنشااااا

البن اااا  الت ت اااا  اي انااااوطل 

 التعا ر.

الاجاعااوم الع ااور اا  الاغل اا ، 

ل ااااداااااوم  ا اااادار ا باراعااااوة 

الا اادااا  اا الجهااوم اإلدار اا  

الا تصااااااااا  وااااو تت الاااه اا 

ل ن  ااااوم، وذلااااا دوا اإل ال

ب   و  الارساااااااو  ب ونوا رق  

بشااااااا ا  2015( لسااااااان  25)

ت صااااا ل  ل   إنشاااااوت وتطو ر 

البن اااا  الت ت اااا  اي انااااوطل 

 التعا ر.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (50مادر )

تملك  ير البحرينيين للعقارا  

 المشتركة

 تساااااااري أ  ااو  ال وان ا الاتعل اا 

ورام ع ااابتالاااا غ ر الب ر ن  ا لل

 على تالا الع ور الاشترا.

 

 (50مادر )

 ير البحرينيين للعقارا  تملك 

 المشتركة

 دوا تعد ل

 

 (50مادر )

تملك  ير البحرينيين للعقارا  

 المشتركة

الموافقة على النص كما ورد في  -

 .مشروع القانون

 

 (50مادر )

تملك  ير البحرينيين للعقارا  

 المشتركة

 تساااااااري أ  ااو  ال وان ا الاتعل اا 

بتالاااا غ ر الب ر ن  ا للع اااورام 

 لاشترا.الع ور اعلى تالا 

 

 (51مادر )

النظام الرئيسي والنظام األساسي 

 ةتحاد المالك

 

 

 

 

 (51مادر )

النظام الرئيسي والنظام األساسي 

 ةتحاد المالك

قرر الاجلس ال  رة )ج(: إ ااوا   -

 ( إلى نهو   ال  رة.الشا   لا  )

 

 

 (51مادر )

النظام الرئيسي والنظام األساسي 

 ةتحاد المالك

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

( إلى نهو   الشا   لا  )إ وا  ب

  .)ج( ال  رة

 

 (51مادر )

النظام الرئيسي والنظام األساسي 

 ةتحاد المالك
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 شااا ل ا طط الاوقع والن و   .أ

الر  ساااي والن و  ا ساااوساااي 

الت ود الاالا جزتا  اا سااااند 

ال    الع ور الاشااترا وترال 

اعه، و  ت   الجهوز بولنس   

ا صااال   اا الن و  الر  ساااي 

 اي  وا  ا وقوم.

 جب على اولا الو دة الت  د  .ب

تجاااوه ااااول ي وشااااااااااوغلي  –

الااو اااادام ا  اار  واتاا ااااود 

باولن او  الر  ساااااااي  –الاالا 

 )نص المادر بعد التعدي (

 شااااا ل ا طط الاوقع والن و   .أ

الر  سااااي والن و  ا سااااوسااااي 

الت ود الاالا جزتا  اا سااااااند 

ل وترا  الاشااتراال    الع ور 

اعه، و  ت   الجهوز بولنساااا   

ا صاااال   اا الن و  الر  سااااي 

 اي  وا  ا وقوم.

لا الو دة الت  د  .ب  جب على او

تجااااوه اااااول ي وشااااااااااوغلي  –

الااو اااادام ا  اار  واتاا ااااود 

بااولن ااو  الر  ساااااااي  –الاالا 

 شااااااا ل ا طط الاوقع والن و   .أ

الر  ساااااي والن و  ا ساااااوساااااي 

ند  الت ود الاالا جزتا  اا سااااااا

 وترال  ال    الع ور الاشاااااترا

اعه، و  ت   الجهوز بولنساااااا   

  ا صااااال   اا الن و  الر  ساااااي

 اي  وا  ا وقوم.

لا الو دة الت  د  .ب او  جب على 

تجااااوه اااااول ي وشااااااااااوغلي  –

الاااو اااادام ا  ااار  واتااا ااااود 

بااولن ااو  الر  ساااااااي  –الاالا 

والن ااو  ا سااااااااوساااااااي الت ااود 

 الاالا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والن و  ا ساااااااوساااااااي الت ود 

 الاالا.

 جب على شوغل الو دة الت  د  .ج

تجاااوه ااااول ي وشااااااااااوغلي  –

الااو اااادام ا  اار  واتاا ااااود 

باولن او  الر  ساااااااي  –الاالا 

والن و  ا ساااااااوساااااااي الت ود 

ب اااادر اااااو االا  ل تسااااااااري  ا

 أ  واهاو على ذلا.

والن و  ا سااااااااوساااااااي الت ود 

 الاالا.

 جب على شااوغل الو دة الت  د  .ج

تجااااوه اااااول ي وشااااااااااوغلي  –

الااو اااادام ا  اار  واتاا ااااود 

بااولن ااو  الر  ساااااااي  –الاالا 

والن و  ا سااااااااوساااااااي الت ود 

الاااااالا باا اااادر اااااو تسااااااااري 

 .الشا  أ  واهاو على ذلا 

 جب على شاااوغل الو دة الت  د  .ج

تجااااوه اااااول ي وشااااااااااوغلي  –

الاااو اااادام ا  ااار  واتااا ااااود 

بااولن ااو  الر  ساااااااي  –الاالا 

 ااود والن ااو  ا سااااااااوساااااااي الت

الاااااالا باا اااادر اااااو تسااااااااري 

 .الشا  أ  واهاو على ذلا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (52مادر )

األجزاء المشتركة من العقار 

 المشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (52مادر )

األجزاء المشتركة من العقار 

 المشترك

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 ال  رة )أ(: 

(: تصاااااااو اااب ال طااا  2البناااد ) -

الن وي اي  لااا  )ع ااد( لت وا 

 (.يقداً )

(: تصااااااا    ال طاااا  3البنااااد ) -

الاطبعي اي  لااااا  )الت   ( 

 (.التكييفلت وا )

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 (52مادر )

األجزاء المشتركة من العقار 

 المشترك

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

 ال  رة )أ(: 

 

ال طااا  (: تصاااااااو اااب 2البناااد ) -

الن وي اي  لااا  )ع ااد( لت وا 

 (.يقداً )

(: تصااااااا    ال طاااا  3البنااااد ) -

الاطبعي اي  لااااا  )الت   ( 

 (.التكييفلت وا )

 

 (52مادر )

األجزاء المشتركة من العقار 

 المشترك
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

او ل   ت ااااااااا ا طط الاوقع  .أ

  ذلااااا، تت وا ا جزات  ال

اا ا رق وأ اا  الاشاااااااتر اا  

أجزات اا الع ور الاشاااااترا ال 

ت ع  ااااااااا  اادود أ اا  و اادة 

وت وا ا صاااصااا  لالسااات دا  

الاشاااااااترا اا قباااال اااااول ي 

وشااااااااوغلي الو اادة الابن اا  اي 

ا طط الاوقع، وتشاااااال بوجه 

  وص او  لي:

ااو ل   ت ااااااااا ا طط الاوقع  .أ

  ذلااااا، تت وا ا جزات  ال

اا ا رق وأ اا  الاشاااااااتر اا  

أجزات اا الع ور الاشاااااااترا ال 

ت ع  ااااااااا  اادود أ اا  و اادة 

وت وا ا صاااصااا  لالسااات دا  

الاشاااااااترا اا قباااال اااااول ي 

وشااااااااوغلي الو اادة الابن اا  اي 

ا طط الاوقع، وتشاااااااال بوجه 

  وص او  لي:

ا جاازات الااهاا اا االاا اااا  لاالااعاا ااااور  .1

الاشاااااااترا باو اي ذلا الدعو   

وا عادة  الر  ساا   وا سااوسااوم

 
 

اااو ل   ت ااااااااا ا طط الاوقع  .أ

ت وا ا جزات  ال ت   ذلااااا، 

اا ا رق وأ اا  الاشاااااااتر اا  

ال  أجزات اا الع ور الاشاااااااترا

ت ع  ااااااااا  اادود أ اا  و اادة 

وت وا ا صااااصاااا  لالساااات دا  

الاشاااااااترا اا قباااال اااااول ي 

وشاااااااااوغلي الو اادة الابن اا  اي 

ا طط الاوقع، وتشاااااااال بوجه 

  وص او  لي:

ا جاازات الااهاا اا االاا اااا  لاالااعاا ااااور .1

الاشاااااااترا باو اي ذلا الدعو   
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا جاازات الااهاا اا االاا اااا  لاالااعاا ااااور  .1

الاشاااااااترا باو اي ذلا الدعو   

س   وا سوسوم وا عادة  الر  

والجااادراا اله  ل ااا  والعتباااوم 

وا سااا   ووصاااالم ا سااا   

والردهوم والسااااااالل  واارام 

الطوارئ الساااااااالل  وا اااورج 

والادا ل والنوااذ الواقع  على 

الجدراا ال ورج   والواجهوم 

 وا سط .

اواق  السااااااا ااااورام وغر   .2

ال راساااااا  والاراال والاعدام 

الترا ه   و اواوم السااااااابو   

والجااادراا اله  ل ااا  والعتباااوم 

وا سااا   ووصاااالم ا سااا   

والردهوم والساااااااالل  واارام 

الساااااااالل  وا ااااورج الطوارئ 

والادا ل والنوااذ الواقع  على 

جدراا ال ورج   والواجهوم  ال

 وا سط .

ق  الساااااااا ااااورام وغر   .2 اوا

ال راسااااااا  والاراال والاعدام 

بو   الترا ه   و اواوم ا لسااااااا

ت ز ا  ل ال ا ل اااادا ل وارا وا

الست دا   وا او ا الا صص 

ات اااود الاالا أو اا  ع ناااه أو 

وا عادة  الر  ساا   وا سااوسااوم

والجااادراا اله  ل ااا  والعتباااوم 

سااا   وا سااا   ووصاااالم ا 

والردهوم والساااااااالل  واارام 

الساااااااالل  وا ااااورج الطوارئ 

اذ الواقع  على  والادا ل والنوا

جدراا ال ورج   والواجهوم  ال

 وا سط .

ااواقا  الساااااااا ااااورام وغار  .2

ال راسااااااا  والاراال والاعدام 

بو    الترا ه   و اواوم السااااااا

ت ز ا  ل ال ا ل اااادا ل وارا وا

الست دا   وا او ا الا صص 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لت ز ا  ال ا ل اااادا ل وارا وا

وا او ا الا صص  الست دا  

ات ااود الاالا أو اا  ع نااه أو 

إلدارة الع ااور  ع ااد بر  اعااه 

 را.الاشت

اااعاااادام وأناا ااااااا  الاااااراااال  .3

الر  ساااااا   باو اي ذلا اولدام 

ال هربااوت وأن ااا  اإل اااااااااوتة 

غوز والا وه  وأن ا  واعدام ال

البااوردة والسااااااااو ناا  والتاادا اا  

 الاتا ا ا والاتابار ااااد وأنا اااااا  

واااراااال تااجااااا ااع واااعااااولااجاااا  

 الن و وم.

إلدارة الع ااور  يقددداً  بر  اعااه 

 الاشترا.

اااعاااادام وأناا ااااااا  الاااااراااال  .3

الر  سااااااا   باو اي ذلا اولدام 

ال هرباااوت وأن اااا  اإل اااااااااوتة 

وأن اا  واعادام الغاوز والا اوه 

البااوردة والساااااااااو ناا  والتاادا اا  

بر اااا ت ل ن ااااا  وا كييفد وأ ت ل  ا

واااراااال تااجااااا ااع واااعااااولااجاااا  

 الن و وم.

وا نوب ب  الاصاااوعد وال زانوم .4

والاولاااادام وااااادا ا واراوح 

واجااااوري التهو اااا  وو اااادام 

و اا  ع ناااه أو ات اااود الاالا أ

إلدارة الع ااور  يقددداً  بر  اعااه 

 الاشترا.

اااعاااادام وأناا ااااااا  الاااااراااال  .3

الر  سااااااا   باو اي ذلا اولدام 

ال هرباااوت وأن اااا  اإل اااااااااوتة 

وأن اا  واعادام الغاوز والا اوه 

البااوردة والساااااااااو ناا  والتاادا اا  

ن ااااا   بر ااااد وأ ت ل كييفوا ت ل  ا

واااراااال تااجااااا ااع واااعااااولااجاااا  

 الن و وم.

وا نوب ب  وال زانوم الاصاااوعد .4

والاولاااادام وااااادا ا واراوح 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاصوعد وال زانوم وا نوب ب  .4

والاولااادام واااادا ا واراوح 

م واجااااوري التهو اااا  وو اااادا

 ااااااغط الهوات وأن ا  التهو   

 الا  ون    .

أنوب ب الا وه الر  س   واجوري  .5

الصااااااار  الصااااااا ي وأنوب ب 

الااغااااوز وأساااااااااالا  وااااادا ااا

واجااوري ال هربااوت التي ت ااد  

 االا أ  ر اا و دة.

توصاااااااا االم  .6 ل جه زام وا ت ل ا

والاااااعاااادام والاااااراااال الااتااي 

وأن ا  التهو     اااااااغط الهوات

 الا  ون    .

أنوب ب الا وه الر  ساا   واجوري  .5

نوب ب  الصااااااار  الصااااااا ي وأ

  وأساااااااااالا وااااادا اااا الاااغااااوز

  واجااوري ال هربااوت التي ت ااد

 االا أ  ر اا و دة.

الااتااجااهاا اازام والااتااوصاااااااا ااالم  .6

الاااااراااال الااتااي والاااااعاااادام و

  اا  سااااااات ااااداهااااو االا أ  ر

 و دة.

        أجاااهااازة قااا ااااوس تااااااااد ااااد أو .7

 تور د  داوم الاراال.

واجااااوري التهو اااا  وو اااادام 

وأن ا  التهو     اااااااغط الهوات

 الا  ون    .

أنوب ب الا وه الر  ساا   واجوري  .5

نوب ب  الصااااااار  الصااااااا ي وأ

  وأساااااااااالا وااااادا اااا الاااغااااوز

واجااوري ال هربااوت التي ت ااد  

 االا أ  ر اا و دة.

الااتااجااهاا اازام والااتااوصاااااااا ااالم  .6

الاااااراااال الااتااي والاااااعاااادام و

  اا  سااااااات ااااداهااااو االا أ  ر

 و دة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 سااااااات اااداهاااو االا أ  ر اا 

 و دة.

       أجاااهااازة قااا ااااوس تااااااااد ااااد أو .7

 تور د  داوم الاراال.

أ اااا  أجاااازات أو أجااااهاااازة أو  .8

تااجااهاا اازام أ اار   صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

اإلدارة باراعااوة طب عاا  الع ااور 

 الاشترا.

او ل   ت اااااا ا طط الاوقع ب . 

 ال  ذلا، تت اااااااا ا جزات 

الاشااتر   اا الع ور الاشااترا 

   الا وا اا أرق ول س اا

أو أ اااا  أجاااازات أو أجااااهاااازة  .8

تااجااهاا اازام أ اار   صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

اإلدارة باراعااوة طب عاا  الع ااور 

 الاشترا.

ا طط الاوقع او ل   ت ااااااااا  .ب

 ال  ذلا، تت ااااااااا ا جزات 

الاشاااترا  الاشاااتر   اا الع ور

لا وا اا أرق ول س اا  ا

  ابنى أو جزت اناااه أ ااا  أجزات

الاشاااااااترا ال ت ع  اا الع اااور

 اااااااا  دود أ   و دة وت وا 

ا صص  لالست دا  الاشترا 

أجهزة ق ااوس تاااد ااد أو تور ااد  .7

  داوم الاراال.

أو أ اااا  أجاااازات أو أجااااهاااازة  .8

تااجااهاا اازام أ اار   صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

اإلدارة باراعااوة طب عاا  الع ااور 

 الاشترا.

او ل   ت ااااااااا ا طط الاوقع  .ب

 ال  ذلا، تت ااااااااا ا جزات 

الاشاااترا  الاشاااتر   اا الع ور

لا وا اا أرق ول س اا  ا

  ابنى أو جزت اناااه أ ااا  أجزات

الاشاااااااترا ال ت ع  اا الع اااور
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ابنى أو جزت انااه أ اا  أجزات 

ع اااور الاشاااااااترا ال ت ع اا ال

      ااااااا  دود أ   و دة وت وا

ا صص  لالست دا  الاشترا 

اا قباااال اااااول ي وشااااااااااوغلي 

الو دام وتشااااال بوجه  وص 

 او  لي:

الااطاارق والاااادوارام وناا ااااوط  .1

الت ااااوطع والاارام و وا  

الرص   واجوري التصر   

والجزر ال وصاااال  اي الطر ل 

والجساااور وأن ا  التصااار   

 واو  رتبط بهو.

اا قباااال اااااول ي وشااااااااااوغلي 

الو دام وتشااااااال بوجه  وص 

 او  لي:

ط الاااطااارق والاااادوارام ونااا ااااو .1

لاارام و وا   ت ااااوطع وا ل ا

التصر      الرص   واجوري

والجزر ال وصااااااال  اي الطر ل 

وأن ا  التصاار      والجسااور

 واو  رتبط بهو.

نوام  .2 ل  برا وا ل ب  رام وا ل ا

والاااااااتااانااازهااااوم والاااناااوااااا ااار 

وا شااااااا ول الاو    والاجوري 

 اااااااا  دود أ   و دة وت وا 

ا صص  لالست دا  الاشترا 

اا قباااال اااااول ي وشااااااااااوغلي 

الو دام وتشااااااال بوجه  وص 

 او  لي:

الااطاارق والاااادوارام وناا ااااوط  .1

لاارام و وا   ت ااااوطع وا ل ا

التصر      الرص   واجوري

والجزر ال وصااااااال  اي الطر ل 

وأن ا  التصاار      والجسااور

 واو  رتبط بهو.

نوام  .2 ل  برا وا ل ب  رام وا ل ا

والاااااااتااانااازهااااوم والاااناااوااااا ااار 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ل نوام  .2 الب  رام والبرا وا

والاااااتااناازهااااوم والاانااواااا اار 

وا شااااااا ول الاو    والاجوري 

الاااو  اا  ا  ر  باااو اي ذلااا 

  وا  الاعدام الارتبط  بهو.

ل  اااااااارات  .3 لاسااااااااااو ااااوم ا ا

والاساااو وم العوا  وساااو وم 

 اللعب.

ا سااااااالا وال وابل وا نوب ب  .4

واجوري التصاار   وال نوام 

والا و ا والاعدام والتي  ت  

طتهااو تزو ااد الو اادام بواسااااااا

الاااو  اا  ا  ر  باااو اي ذلااا 

  وا  الاعدام الارتبط  بهو.

الاااسااااااااااو ااااوم الاا  ااااااااارات  .3

والاسااااو وم العوا  وسااااو وم 

 اللعب.

ا ساااااااالا وال وابل وا نوب ب  .4

وال نوام  واجوري التصااااار  

والا ااو ا والاعاادام والتي  ت  

بواساااااااطتهااو تزو ااد الو اادام 

وا جزات الاشاااااااتر   ب داوم 

 الاراال.

أجهزة ق ااوس تاااد ااد أو تور ااد  .5

 ااااداااااوم الاراال التي تعتبر 

وا شااااااا ول الاو    والاجوري 

الاااو  اا  ا  ر  باااو اي ذلااا 

  وا  الاعدام الارتبط  بهو.

الاااسااااااااااو ااااوم الاا  ااااااااارات  .3

والاسااااو وم العوا  وسااااو وم 

 اللعب.

وال وابل وا نوب ب ا ساااااااالا  .4

وال نوام  واجوري التصاااار  

والا ااو ا والاعاادام والتي  ت  

بواساااااااطتهااو تزو ااد الو اادام 

وا جزات الاشاااااااتر   ب داوم 

 الاراال.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وا جزات الاشاااااتر   ب داوم 

 الاراال.

أجهزة ق اوس تااد اد أو تور ااد  .5

 ااادااااوم الاراال التي تعتبر 

أنهو ا صاااااصااااا  لالسااااات دا  

الاشاااااااترا اا قبااال ااااول ي 

 وشوغلي الو دام.

أ اااا  أجاااازات أو أجااااهاااازة أو  .6

تجه زام أ ر   صاااااااااادر 

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

اإلدارة باراعوة طب ع  الع ور 

 شترا.الا

أنهو ا صاااااصااااا  لالسااااات دا  

ل ي الاشاااااااترا اا قباااال اااااو

 وشوغلي الو دام.

أ اااا  أجاااازات أو أجااااهاااازة أو  .6

تااجااهاا اازام أ اار   صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

اإلدارة باراعااوة طب عاا  الع ااور 

 الاشترا.

أجهزة ق ااوس تاااد ااد أو تور ااد  .5

 ااااداااااوم الاراال التي تعتبر 

أنهو ا صاااااصااااا  لالسااااات دا  

الاشاااااااترا اا قباااال اااااول ي 

 وشوغلي الو دام.

أو أ اااا  أجاااازات أو أجااااهاااازة  .6

تااجااهاا اازام أ اار   صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

اإلدارة باراعااوة طب عاا  الع ااور 

 الاشترا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (53مادر )

نطاق الوحدر أو الجزء من 

 المبنف

 

 

 

 

 

 

 

اااااو ل    اااادد ا طط الاوقع  .أ

 ال  ذلا، تشاااااااال  ل و دة 

اي ابنى أو جزت اا ابنى  ل 

 

 (53مادر )

نطاق الوحدر أو الجزء من 

 المبنف

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ا  )التي(  ال ونوا، اع  ذ   ل

اا الواردة اي الساااااااطر ا ول 

ال  رة )ب( لساااااااالااا  التر  ااب 

 اللغوي.

 )نص المادر بعد التعدي (

اااااو ل    اااادد ا طط الاوقع  .أ

 ال  ذلا، تشاااااااال  ل و دة 

اي ابنى أو جزت اا ابنى  ل 

 

 (53مادر )

نطاق الوحدر أو الجزء من 

 المبنف

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

الاواا ا  على نص الااودة  ااو ب

ورد اي اشاااااااروع ال ااونوا، اع 

 اااذ   لاااا  )التي( الواردة اي 

الساااااااطر ا ول اا ال  رة )ب( 

 لسالا  التر  ب اللغوي.

 

 (53مادر )

أو الجزء من  نطاق الوحدر

 المبنف

 

 

 

 

لاوقع  .أ اااااو ل    اااادد ا طط ا

 ال  ذلا، تشال  ل و دة اي 

ابنى أو جزت اا ابنى  اااال 

شااااااايت   ع دا اال الو اادة عاادا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

عدا  شااااااايت   ع دا ل الو دة 

 داوم الاراال الاوجودة ا هو 

التي ت د  ا جزات الاشااااااتر   

أو أ ا  و ادة أ ر  وتشاااااااااال 

 الو دة بوجه  وص او  لي:

ا ر ااااااا ااااوم واواد وأجزات  .1

ا ر اااااا    تى أساااااا ل قوعدة 

الوصاااااااالم واله و ل الداعا  

  ر    الو دة.

ا س   الاستعورة و وا  أنواع  .2

ا س   واإل واوم التي تش ل 

جزتا  اا ال س  الدا لي للو دة 

ب ا تلا ا سااا   والاساااو وم 

عدا  شااااااايت   ع دا ل الو دة 

 داوم الاراال الاوجودة ا هو 

التي ت د  ا جزات الاشاااااااتر   

أو أ اا  و اادة أ ر  وتشاااااااااال 

 ي:الو دة بوجه  وص او  ل

ا ر اااااااا ااااوم واواد وأجزات  .1

ا ر ااااااا    تى أسااااااا ل قوعدة 

لداعا   الوصاااااااالم واله و ل ا

  ر    الو دة.

ا س   الاستعورة و وا  أنواع  .2

ا س   واإل واوم التي تش ل 

جزتا  اا ال ساا  الدا لي للو دة 

والاسااااو وم ب ا تلا ا ساااا   

هو   داوم الاراال الاوجودة ا 

التي ت د  ا جزات الاشتر   أو 

أ   و دة أ ر  وتشاااال الو دة 

 بوجه  وص او  لي:

ا ر اااااااا ااااوم واواد وأجزات .1

 تى أسااااااا ل قوعدة ا ر ااااااا   

لداعا   الوصاااااااالم واله و ل ا

  ر    الو دة.

ا س   الاستعورة و وا  أنواع . 2

ا س   واإل واوم التي تش ل 

جزتا  اا ال سااا  الدا لي للو دة 

والاساااااو وم ب ا تلا ا سااااا   

و ذلا ا سااااااا   اوق الجدراا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

و ذلا ا سااااا   اوق الجدراا 

الداعا  واله و ل دا ل الو دة 

والجدراا التي ت صااااال الو دة 

عا ب    الع ور الاشااااترا وأ   

و اادام أو أجزات اشاااااااتر اا  

 اجوورة.

الجااادراا غ ر ال اااوالااا  لل  ااال  .3

والجادراا غ ر الاداعاا  دا ال 

 الو دة.

النواااااذ والزجاااوج والتر  باااوم  .4

ا النوااذ التي تشااااااا ل جزتا ا

الاادا ل اا  وأن ااا  اإل اااااااااوتة 

وا بواب وإطاااوراتهاااو و اااواااا  

و ذلا ا سااااااا   اوق الجدراا 

الداعا  واله و ل دا ل الو دة 

والجدراا التي ت صااااااال الو دة 

عا ب    الع ور الاشااااااترا وأ   

و ااادام أو أجزات اشاااااااتر ااا  

 اجوورة.

الجااادراا غ ر ال اااوالااا  لل  ااال  .3

والجاادراا غ ر الااداعااا  دا اال 

 الو دة.

النواااااذ والزجاااوج والتر  باااوم  .4

اذ  التي تشااااااا ل جزتا اا النوا

الااادا ل ااا  وأن اااا  اإل اااااااااوتة 

وا بواب وإطاااوراتهاااو و اااواااا  

لداعا  واله و ل دا ل الو دة  ا

والجدراا التي ت صااااااال الو دة 

الع ور الاشااااااترا وأ    عا ب   

و ااادام أو أجزات اشاااااااتر ااا  

 اجوورة.

الجااادراا غ ر ال اااوالااا  لل  ااال .3

والجاادراا غ ر الااداعااا  دا اال 

 الو دة.

النواااااذ والزجاااوج والتر  باااوم  .4

التي تشااااااا ل جزتا اا النوااذ 

الاادا ل اا  وأن ااا  اإل اااااااااوتة 

راتهاااو و اااواااا  وا بواب وإطاااو
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاعدام والتر  بوم التي ت د  

 الو دة.

التوصاا الم الدا ل   التي ت د   .5

 الو دة.

التر  بااااوم والتجه زام التي  .6

 الو دة.   ر بهو اولا أو شوغل

اإل ااااااااااواااااوم والااتااعااااد ااالم  .7

والت سااااااا نااااوم الان ااااذة على 

 الو دة اا وقم آل ر.

اااااو ل    اااادد ا طط الاوقع  .ب

 ال  ذلا، تشاااااااال  ل و دة 

تت وا  التياا ع ور اشاااااترا 

اا أرق ول س اا ابنى  اال 

د  ت  لتر  بوم التيالاعدام وا

 الو دة.

التوص الم الدا ل   التي ت د   .5

 الو دة.

التر  بااااوم والتجه زام التي  .6

  ر بهو اولا أو شوغل الو دة.

اإل ااااااااااواااااوم والااتااعااااد ااالم  .7

والت سااااااا نااااوم الان ااااذة على 

 الو دة اا وقم آل ر.

اااااو ل    اااادد ا طط الاوقع  .ب

 ال  ذلا، تشاااااااال  ل و دة 

      ع ااااور اشاااااااترا تت وااا 

أرق ول س اا ابنى  ل اا 

 د  ت التي الاعدام والتر  بوم

 الو دة.

التوص الم الدا ل   التي ت د   .5

 الو دة.

التر  بااااوم والتجه زام التي  .6

  ر بهو اولا أو شوغل الو دة.

اإل ااااااااااواااااوم والااتااعااااد ااالم  .7

والت سااااااا نااااوم الان ااااذة على 

 الو دة اا وقم آل ر.

اااااو ل    اااادد ا طط الاوقع  .ب

 ال  ذلا، تشاااااااال  ل و دة 

      ع ااااور اشااااااااترا تت وااا 

اا أرق ول س اا ابنى  اال 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

شاااااايت   ع دا ل  دود الو دة 

عدا  داوم الاراال التي ت د  

ا جزات الاشتر   أو أ   و دة 

 أ ر .

ل  ب ا  .ج تعتبر الجدراا ال وصااااااا

الو دام الاتجوورة اشاااااااتر   

م ب ا  ااال الااااول  ا إذا  اااونااا

  اا ا جزات الاشتر  .

ل ل و دة ال ل اي ال صاااااول  .د

عا  على دع  و ر  انوساااااب ا

الااو اااادام ا  اار  وا جاازات 

 الاشتر  .

 

شااااايت   ع دا ل  دود الو دة 

عدا  داوم الاراال التي ت د  

ا جزات الاشتر   أو أ   و دة 

 أ ر .

تعتبر الجدراا ال وصااااااال  ب ا  .ج

الو دام الاتجوورة اشااااتر   

ب ا  اال الاااول  ا إذا  ااونااام 

  اا ا جزات الاشتر  .

ل ل و دة ال ل اي ال صااول  .د

على دع  و ر  انوسااب ا عا 

و اااادام ا  ر  وا جزات ال

 الاشتر  .

 

دا ل  دود الو دة شاااااايت   ع 

عدا  داوم الاراال التي ت د  

ا جزات الاشتر   أو أ   و دة 

 أ ر .

ل  ب ا  .ج تعتبر الجدراا ال وصااااااا

الو دام الاتجوورة اشاااااااتر   

ب ا  ااال الااااول  ا إذا  اااونااام 

  اا ا جزات الاشتر  .

ل ل و دة ال ل اي ال صاااااول  .د

على دع  و ر  انوساااااب ا عا 

الاو اااادام ا  ار  وا جازات 

   .الاشتر
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 
 

 

 (54مادر )

 ملكية األجزاء المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 (54مادر )

 ملكية األجزاء المشتركة

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا ( 

الواردة اي السطر ا ول لتصب  

 (.المبيعة)

 

 (54مادر )

 ملكية األجزاء المشتركة

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

الاواا اااا  على نص النواب ب

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا ( 

 

 (54مادر )

 ملكية األجزاء المشتركة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

اااو ل   ت  االت ااوق على غ ر ذلااا 

  وا لاااولااا  اال و اادة والاطور 

للو دام غ ر الابوع   صااا  غ ر 

ا رزة اا ا جزات الاشااتر   وا و  

 للنسب الاب ن  اي الن و  الر  سي.

وت دد النسااب على أسااوس اسااو   

الو دة اا اجاوع الاساو   ال ل   

للع ور الاشاااترا وطب ع  اسااات دا  

أ ر   نص  الو دام وأي اعو  ر

 عل هو الن و  الر  سي.
 

 
 جج 

 )نص المادر بعد التعدي (

اااو ل   ت  االت ااوق على غ ر ذلااا 

  وا لاااولااا  اال و اادة والاطور 

 صااا  غ ر  المبيعةللو دام غ ر 

ا رزة اا ا جزات الاشااتر   وا و  

 للنسب الاب ن  اي الن و  الر  سي.

وت دد النسااب على أسااوس اسااو   

الو دة اا اجاوع الاسااو   ال ل   

للع ور الاشاااترا وطب ع  اسااات دا  

أ ر   نص  الو دام وأي اعو  ر

 عل هو الن و  الر  سي.

الواردة اي السطر ا ول لتصب  

 (.المبيعة)
 

 

اااو ل   ت  االت ااوق على غ ر ذلااا 

  وا لاااولااا  اال و اادة والاطور 

 صااا  غ ر  المبيعةللو دام غ ر 

ا رزة اا ا جزات الاشااتر   وا و  

 للنسب الاب ن  اي الن و  الر  سي.

وت دد النسب على أسوس اسو   

الو دة اا اجاوع الاسو   ال ل   

للع ور الاشترا وطب ع  است دا  

أ ر   نص  الو دام وأي اعو  ر

 عل هو الن و  الر  سي.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (55مادر )

تقسيم األجزاء المشتركة 

 فيهاوالتصرف 

ال  جوز بااا ي  اااول اا ا  وال 

ت سااااااا   ا جزات الاشاااااااتر اا  أو 

التصاار  ا هو أو ببع ااهو بشاا ل 

اساااااات ل عا الو دام التي تتعلل 

 بهو.

والتصااااااار  اي الو دة  شاااااااال 

 صااااا  الاولا اي التصااااار  اي 

 ا جزات الاشتر  .

 

 (55مادر )

تقسيم األجزاء المشتركة 

 والتصرف فيها

 

 دوا تعد ل

 

 (55مادر )

تقسيم األجزاء المشتركة 

 والتصرف فيها

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (55مادر )

تقسيم األجزاء المشتركة 

 والتصرف فيها

ال  جوز بااا ي  اااول اا ا  وال 

ت سااااااا   ا جزات الاشاااااااتر اا  أو 

التصاار  ا هو أو ببع ااهو بشاا ل 

اساااااات ل عا الو دام التي تتعلل 

 بهو.

والتصااااااار  اي الو دة  شاااااااال 

 صااااا  الاولا اي التصااااار  اي 

 ا جزات الاشتر  .

 

 (56مادر )

 

 (56مادر )

 

 (56مادر )

 

 (56مادر )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 اةنت اع باألجزاء المشتركة

على ااااولاااا وشاااااااااوغااال الو ااادة 

و ااااااا واه  اسااااااات ااادا  ا جزات 

الاشاااتر   ا او أعدم له وبطر    

ال تاااااس  اا ااوق اآل اار ااا اااي 

اسااات دا  تلا ا جزات أو تزعجه  

سااااااالا  أو تعرق سااااااالاته  أو 

لا  الع ور الاشاااااااترا لل طر، وذ

وا و     و  الن و  ا ساااااااوساااااااي 

 الت ود الاالا.

 اةنت اع باألجزاء المشتركة

 

 دوا تعد ل

 اةنت اع باألجزاء المشتركة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 اةنت اع باألجزاء المشتركة

على ااااولاااا وشااااااااااوغااال الو ااادة 

و ااااااا واه  اسااااااات ااادا  ا جزات 

الاشااااتر   ا او أعدم له وبطر    

ال تاااااس  اا ااوق اآل اار ااا اااي 

اساااات دا  تلا ا جزات أو تزعجه  

أو تعرق ساااااااالاته  أو ساااااااالا  

الع ااور الاشاااااااترا لل طر، وذلااا 

  وا و     و  الن و  ا سااااااااوساااااااي

 الت ود الاالا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الثاني 

 لعقار المشتركالتصرف بوحدا  ا

 (57مادر )

التصرف في العقار القائم 

 والوحدا  المملوكة في العقار

 

 

 

 

 

 

قو   ب ع  .أ لا ع ور  او ال  جوز ل

و داته الع ور   أو التصاااااار  

 

 ال ص  الثاني 

 التصرف بوحدا  العقار المشترك

 (57مادر )

التصرف في العقار القائم 

 والوحدا  المملوكة في العقار

قرر الاجلس  ذ   ر  الن ي  -

)ال( الوارد اي صااااااااادر ال  رة 

)أ(، و ر  االسااااااات ناااوت )إال( 

عبورة )أو التصااار  الوارد بعد 

 ا هو(.

 )نص المادر بعد التعدي (

قاااو   ب ع   جوز لااااولاااا ع اااور .أ

التصااااااار  و داته الع ور   أو 

 

 ال ص  الثاني 

 التصرف بوحدا  العقار المشترك

 (57مادر )

التصرف في العقار القائم 

 والوحدا  المملوكة في العقار

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

 ذ   ر  الن ي )ال( الوارد ب

اي صااااااااادر ال  رة )أ(، و ر  

االساات نوت )إال( الوارد بعد عبورة 

 )أو التصر  ا هو(.

 

 ال ص  الثاني 

 التصرف بوحدا  العقار المشترك

 (57مادر )

التصرف في العقار القائم 

 والوحدا  المملوكة في العقار

 

 

 

 

قاااو   ب ع   جوز لااااولاااا ع اااور .أ

التصاااااار  و داته الع ور   أو 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا هاو إال إذا تواارم اي الع اور 

الشاااااااروط ال ن   واإلنشاااااااو    

والاعاااااور اااا  التي  صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

الو دة ب ع و دته  جوز لاولا  .ب

أو التصر  ا هو ب ي ش ل اا 

 أش ول التصر .
 

اي الع ااااور  ا هااااو إذا تواارم

الشاااااااروط ال ن اا  واإلنشااااااااو  اا  

لتي  صاااااااااادر  لاعاااااور اااا  ا وا

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

ه و دت   جوز لاولا الو دة ب ع .ب

 أو التصاار  ا هو ب ي شاا ل اا

 أش ول التصر .

اي الع ااااور  ا هااااو إذا تواارم

الشاااااااروط ال ن   واإلنشاااااااو    

والاعاااااور اااا  التي  صاااااااااادر 

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

ه و دت   جوز لاولا الو دة ب ع .ب

أو التصر  ا هو ب ي ش ل اا 

 أش ول التصر .

 

 (58مادر )

تقسيم الوحدا  المملوكة في 

 العقار المشتركة

 

 

 (58مادر )

تقسيم الوحدا  المملوكة في 

 العقار المشتركة

 

 (58مادر )

تقسيم الوحدا  المملوكة في 

 العقار المشتركة

 

 (58مادر )

تقسيم الوحدا  المملوكة في 

 العقار المشترك
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  جوز ت ساااااا   أ   و دة االو   

اي ع ور اشاااااترا إلى و دت ا أو 

 أ  ر إال باواا   الجه  الا تص .
 

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

اإلاال ي اي  لا  )الاشاااااتر  ( 

ي عنواا الاودة لتصب  الواردة ا

 (.المشترك)

 )نص المادر بعد التعدي (

تقسيم الوحدا  المملوكة في 

 المشتركالعقار 

ال  جوز ت ساااااا   أ   و دة االو   

اي ع ور اشاااااترا إلى و دت ا أو 

 أ  ر إال باواا   الجه  الا تص .

قرار مجلس النواب الموافقة على  -

الاواا ا  على نص الااودة  ااو ب

ورد اي اشاااااااروع ال ااونوا، اع 

تصو ب ال ط  اإلاال ي اي  لا  

)الاشااااااتر  ( الواردة اي عنواا 

  (.المشتركالاودة لتصب  )

 

 

 

 

 

ال  جوز ت ساااااا   أ   و دة االو   

إلى و دت ا أو اي ع ور اشاااااترا 

 أ  ر إال باواا   الجه  الا تص .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (59مادر )

 ت جير الوحدر

 جوز لاولا الو دة ت ج ر و دته 

و ب ى هو والاساااااااتااا جر الزا ا 

بولت  د بولن و  الر  ساااااااي والن و  

ا ساااااااوساااااااي الت ود الاالا تجوه 

ي الو دام ا  ر  اول ي وشاااوغل

 وات ود الاالا.

 

 (59مادر )

 ت جير الوحدر

 

 دوا تعد ل

 

 (59مادر )

 ت جير الوحدر

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (59مادر )

 ت جير الوحدر

 جوز لاولا الو دة ت ج ر و دته 

و ب ى هو والاساااااااتااا جر الزا ا 

بولت  د بولن و  الر  ساااااااي والن و  

ا ساااااااوساااااااي الت ود الاالا تجوه 

ي الو دام ا  ر  اول ي وشاااوغل

 الاالا.وات ود 

 

 (60مادر )

 حق األفضلية

 

 

 

 (60مادر )

 حق األفضلية

قرر الاجلس الاواا اا  على نص  -

الااااودة  ااااو ورد اي اشاااااااروع 

 

 (60مادر )

 حق األفضلية

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

ولاواا اا  على نص الاااودة  اااو باا

 

 (60مادر )

 حق األفضلية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

لاولا الو دة على الشاااا وع اي  .أ

الع ور الاشااترا  ل ا ا اال   

اي شاارات  صاا  الاولا اآل ر 

التي  رغب بب عهو لش ص اا 

غ ر الشااااااار ااوت، على أنااه إذا 

اااااورس هااااذا ال ل أ  ر اا 

اولا، ا  ل له  عند ذ الشااارات 

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

اإلاااال ااي اااي  االااااااا  )ا  ااوة( 

الواردة اي ال  رة )ب( لت وا 

 (.اإل ور)

 )نص المادر بعد التعدي (

لاولا الو دة على الشااااا وع اي  .أ

الع ور الاشاااترا  ل ا ا ااال   

اي شااارات  صااا  الاولا اآل ر 

ا ا التي  رغب بب عهو لشااا ص

إذا  غ ر الشااااااار ااوت، على أنااه

ل ل أ  ر اا   اااااورس هااااذا ا

اولا، ا  ل له  عند ذ الشااااارات 

ورد اي اشاااااااروع ال ااونوا، اع 

تصو ب ال ط  اإلاال ي اي  لا  

)ا  وة( الواردة اي ال  رة )ب( 

 (.اإل ورلت وا )

 

 

 

لاولا الو دة على الشاااااا وع اي  .أ

الع ور الاشاااترا  ل ا ا ااال   

اي شاااارات  صاااا  الاولا اآل ر 

ا ا التي  رغب بب عهو لشاااا ص

إذا  غ ر الشااااااار اااوت، على أناااه

اا ل ل أ  ر    اااااورس هااااذا ا

اولا، ا  ل له  عند ذ الشااااارات 

  باااولتناااوسااااااااااب اع ال صاااااااص

 الاالو   ل ل انه .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بااولتنااوساااااااااب اع ال صاااااااص 

 الاالو   ل ل انه .

ال  نشااااا   ل ا ا ااااال   إذا ت   .ب

الب ع ب ا الزوج ا أو ا صااول 

أو  ا  ااااوةأو الاااا ااااروع أو 

ا  وام واروعه  أو إلى أي 

 شر   االو    ي انه .
 

 صاااااااص باااولتناااوساااااااااب اع ال

 الاالو   ل ل انه .

ال  نشاااااا   ل ا ا اااااال   إذا ت   .ب

الب ع ب ا الزوج ا أو ا صااااول 

أو  اإل دددددورأو الااااا اااااروع أو 

ا  وام واروعه  أو إلى أي 

 شر   االو    ي انه .

 

 

 

 

ال  نشااااا   ل ا ا ااااال   إذا ت   .ب

الب ع ب ا الزوج ا أو ا صااول 

أو  اإل ددددورأو الاااا ااااروع أو 

ا  وام واروعه  أو إلى أي 

 شر   االو    ي انه .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (61مادر )

 استعما  حق األفضلية

 

 

 

 

 

 

 

 ل ا ا ااااااال ا  ال  تجزأ، اال  .أ

 جوز اساااتعاوله أو الت لي عنه 

إال بش ل  وال، واي  ول تعدد 

أص وب هذا ال ل استعال  ل 

 

 (61مادر )

 استعما  حق األفضلية

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

رد اي اشاااااااروع الاااودة  اااو و

الاا ااااونااوا، اااع تااغاا اا اار  االااااااا  

)بااااول ااااونوا( الواردة اي ال  رة 

 (.بالمرسوم بقانون)د( إلى )

 

 )نص المادر بعد التعدي (

 ل ا ا ااااااال اا  ال  تجزأ، اال  .أ

 جوز اساااااتعاوله أو الت لي عنه 

إال بشاا ل  وال، واي  ول تعدد 

أصاا وب هذا ال ل اسااتعال  ل 

 

 (61مادر )

 استعما  حق األفضلية

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

الاواا اااا  على نص النواب ب

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

الاا ااااونااوا، اااع تااغاا اا اار  االااااااا  

)بااااول ااااونوا( الواردة اي ال  رة 

 (.بالمرسوم بقانون)د( إلى )

 

 (61مادر )

 األفضليةاستعما  حق 

 

 

 

 

 

 

 

 ل ا ا ااااااال اا  ال  تجزأ، اال  .أ

 جوز اساااااتعاوله أو الت لي عنه 

إال بشاا ل  وال، واي  ول تعدد 

أصاا وب هذا ال ل اسااتعال  ل 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وا د   ه بنسااااااب  ال صااااااص 

التي  ال هو، وإذا أسااا ط أ ده  

أو بع ه    ه انت ل ذلا ال ل 

 إلى البوق ا بولتسووي.

 روطإذا  باام أا الب ع ت  بشااااااا .ب

أا اال للاشااتري اا الشااروط 

الاب ن  اي اإلشاااااعور الارسااااال 

 صااا وب  ل ا ا ااال   جوز 

له  اطااولباا  البااو ع بااولتعو ق 

عاو ل ل به  اا  اااااارر أاو  

 ال  وت.

 صدر قرار اا اجلس اإلدارة  .ج

بتن    اسااتعاول  ل ا ا اال   

  وا د   ه بنساااااااب  ال صاااااااص

التي  ال هو، وإذا أسااااا ط أ ده  

أو بع ااه    ه انت ل ذلا ال ل 

 إلى البوق ا بولتسووي.

بم أا الب ع ت  بشاااااااروط  .ب إذا  

أا ااال للاشاااتري اا الشاااروط 

الاب ن  اي اإلشااااااعور الارساااااال 

 صاااا وب  ل ا ا اااال   جوز 

له  اطااولباا  البااو ع بااولتعو ق 

عاو ل ل به  اا  ااااااارر أاو  

 ال  وت.

إلدارة ا  صااادر قرار اا اجلس .ج

بتن    اساااتعاول  ل ا ا ااال   

   وا د   ه بنساااااااب  ال صاااااااص

التي  ال هو، وإذا أسااااا ط أ ده  

أو بع ااه    ه انت ل ذلا ال ل 

 إلى البوق ا بولتسووي.

بم أا الب ع ت  بشاااااااروط  .ب إذا  

للاشاااتري اا الشاااروط أا ااال 

الاب ن  اي اإلشااااااعور الارساااااال 

 صاااا وب  ل ا ا اااال   جوز 

له  اطااولباا  البااو ع بااولتعو ق 

عاو ل ل به  اا  ااااااارر أاو  

 ال  وت.

اإلدارة  اجلس اا قرار  صدر .ج

بتن    اسااتعاول  ل ا ا اال   
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والااااادد الواجااااب اراعااااوتهااااو 

و    اا  اإل طااور عا الرغباا  

 اي الب ع أو الشرات.

ع ااااورام  .د ل ال تسااااااااري على ا

الاشاااتر   الاساااجل  با ت اااى 

أ  اااو  هاااذا ال اااونوا ا   اااو  

الاتعل   بولشاااا ع  الانصااااوص 

( 860عل هاااو اي الاواد اا )

( اااا الاا ااااونااوا 873 ااتااى )

الادني الصاااااااودر بول ونوا رق  

 .2001( لسن  19)
 

لااااادد الواجااااب اراعااااوتهااااو   وا

  و    ااا  اإل طاااور عا الرغبااا 

 اي الب ع أو الشرات.

ال تسااااااااري عاالااى الااعاا ااااورام  .د

الاشااااتر   الاسااااجل  با ت ااااى 

أ  اااو  هاااذا ال اااونوا ا   اااو  

الاتعل   بولشااااا ع  الانصاااااوص 

( 860عل هااااو اي الاواد اا )

  ( ااااا الااا ااااوناااوا873 اااتاااى )

بالمرسدددددددوم الادني الصاااااااودر 

نون ق  ) بقددددا ( لسااااااااناااا  19ر

2001. 

والااااادد الواجااااب اراعااااوتهااااو 

و    اا  اإل طااور عا الرغباا  

 اي الب ع أو الشرات.

لااى الااعاا ااااورام ال تسااااااااري عاا .د

الاشااااتر   الاسااااجل  با ت ااااى 

أ  اااو  هاااذا ال اااونوا ا   اااو  

الاتعل   بولشااااا ع  الانصاااااوص 

( 860عل هااااو اي الاواد اا )

   ( ااااا الااا ااااوناااوا873 اااتاااى )

بالمرسدددددددوم الادني الصااااااااودر 

( لسااااااااناااا  19رقاا  ) بددقددددانددون

2001. 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الثالث

 اتحاد المالك

 (62مادر )

 إنشاء اتحاد المالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ص  الثالث

 اتحاد المالك

 (62مادر )

 المالكإنشاء اتحاد 

 :قرر الاجلس اآلتي 

تصاااااااو ااب ال طاا  ال  رة )ب(:  -

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا ( 

 .(المبيعةلتصب  )

ال  رة )د(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اللغوي اي  لاتي )تان ااااه( و 

 و( تمنحهددددا)ا ااااه(، لت ونااااو )

 ( على التوالي.فيها)

 

   الثالثال ص

 اتحاد المالك

 (62مادر )

 إنشاء اتحاد المالك

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

تصاااااااو ااب ال طاا  ال  رة )ب(:  -

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا ( 

 .(المبيعةلتصب  )

ال  رة )د(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اللغوي اي  لاتي )تان ااااه( و 

 و( تمنحهددددا)ا ااااه(، لت ونااااو )

 على التوالي.( فيها)

 

 ال ص  الثالث

 المالكاتحاد 

 (62مادر )

 إنشاء اتحاد المالك
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نش  ات ود الاالا ب    ال ونوا  .أ

عند تسااج ل أول ب ع لو دة اي 

ا وبمال  رة )هـ(: إ وا  عبورة ) -

يك دد  حمددايددة أقليددة المالك من 

أو مطور يملك سددددددديطرر مالك 

لوحدددددا   من نصددددددددف ا ثر  ك أ

العقارية المشتركة يلف قرارا  

( إلى نهااو اا  الجمعيددة العموميددة

 ال  رة.

ا  ا رة جد دة برق  )و(  - إ ااااااااو

 على الن و الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

ا ال ونو  نشااا  ات ود الاالا ب    .أ

عند تساااااج ل أول ب ع لو دة اي 

ا وبمال  رة )هـ(: إ وا  عبورة ) -

يك دد  حمددايددة أقليددة المالك من 

سددددددديطرر مالك أو مطور يملك 

لوحدددددا   من نصددددددددف ا ثر  ك أ

العقارية المشتركة يلف قرارا  

( إلى نهااو اا  الجمعيددة العموميددة

 ال  رة.

ا  ا رة جد دة برق  )و(  - إ ااااااااو

 على الن و الوارد أدنوه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وا ال ون  نش  ات ود الاالا ب    .أ

عند تسااج ل أول ب ع لو دة اي 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ع ااور اشاااااااترا اي الساااااااجاال 

 الع وري.

اول ي    ت وا ات ود الاالا اا .ب

الاشاااااااترا باو   و دام الع ور

الاشاااتري اي اإل جور   اي ذلا

الانتهي بااااولتال ااااا، والاطور 

الر  ساااااي أو ال رعي بولنساااااب  

 للو دام غ ر الابوع .
 

ع ااااااو   اولا الو دة اي تبدأ  .ج

ات ااود الاالا اا تااور   تو  ل 

 ع د الب ع بوساه.

عد    جوز للاؤسااساا ، اي  ول  .د

وجود اااااد ر لالت ااااود، تع  ا 

ع ااور اشاااااااترا اي الساااااااجاال 

 الع وري.

 ت وا ات ود الاالا اا اول ي  .ب

و دام الع ور الاشاااااااترا باو 

اي ذلا الاشااااتري اي اإل جور 

الانتهي بااااولتال ااااا، والاطور 

الر  ساااااي أو ال رعي بولنساااااب  

 .المبيعةللو دام غ ر 

تبدأ ع ااااو   اولا الو دة اي  .ج

تور   تو  ل  ات ود الاالا اا 

 ع د الب ع بوساه.

 جوز للاؤسس ، اي  ول  عد   .د

وجود اااااد ر لالت ااااود، تع  ا 

ع اور اشاااااااترا اي الساااااااجال 

 الع وري.

 ت وا ات ود الاالا اا اول ي  .ب

  و دام الع ور الاشاااااااترا باو

اي ذلا الاشاااااتري اي اإل جور 

الانتهي بااااولتال ااااا، والاطور 

الر  ساااااي أو ال رعي بولنساااااب  

 .المبيعةللو دام غ ر 

تبدأ ع اااااو   اولا الو دة اي ج. 

ات اود الاالا اا تاور   تو  ل 

 ع د الب ع بوساه.

 جوز للاؤسااساا ، اي  ول  عد   .د

وجود اااااد ر لالت ااااود، تع  ا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اد ر إلدارة ات ود الاالا وال 

الصاااااااال  ااوم التي تان ااه لااه 

الاؤساااسااا  وذلا اي الاشاااور ع 

  الع ور   ال بر  أو السااااااا و   

أو ال ندق   أو  ي اا ا ساابوب 

   الاؤساااااااسااااااااا  ا اااهتي تر  ال

ت   ل اصااااااال اا  الاشاااااااروع 

 والاول  ا. 

اع اراعوة ا   و  الواردة اي  .ه

اجلس   هذا ال صااااال،  صااااادر

تن     ااااوااااا   ب قرارا   اإلدارة 

ت ااااود ل اااا  بااااو ع ات ل    ا   ااااو  ا

اد ر إلدارة ات ود الاالا وال 

له  تمنحهاالصاااااااال  وم التي 

الاؤسااساا  وذلا اي الاشااور ع 

الع ور   ال بر  أو الساااااا و    

أو ال ندق   أو  ي اا ا سبوب 

هاالتي تر   الاؤساااااااساااااااا   في

ت   ل اصااااااال   الاشاااااااروع 

 والاول  ا.

  و  الواردة اي اع اراعوة ا  .ه

هذا ال صاااااال،  صاااااادر اجلس 

 اإلدارة قرارا  بتن     ااااوااااا 

لاتعل اااا  بااااوت ااااود  ا   ااااو  ا

ع   ،الاالا عوة طب  لا بارا وذ

اد ر إلدارة ات ود الاالا وال 

له  تمنحهاصاااااااال  وم التي ال

الاؤساااسااا  وذلا اي الاشاااور ع 

الع ور   ال بر  أو السااااااا و    

أو ال ندق   أو  ي اا ا سبوب 

  الاؤساااااااساااااااا  فيهدداالتي تر  

ت   ل اصااااااال اا  الاشاااااااروع 

 والاول  ا.

اع اراعوة ا   و  الواردة اي  .ه

هذا ال صاااااال،  صاااااادر اجلس 

اإلدارة قرارا  بتن     ااااوااااا  

ل اااا   ع ات ل ت ااااودا   ااااو  ا   بااااو

الاالا، وذلااا باراعااوة طب عاا  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

طب عاا   الاالا وذلااا باراعااوة

 الع ورام الاشتر  .

 
 

، وبمددا الع ااورام الاشاااااااتر اا 

ية المالَّك من  ية أقل يك   حما

سدددددديطرر مالك أو مطور يملك 

أكثر من نصدددددددف الوحدددددا  

العقددداريدددة المشدددددددتركدددة يلف 

 .العموميةقرارا  الجمعية 

يجوز إنشدداء اتحاد رئيسددي أو  .و

يتكون من مجمويددددة  كثر  أ

اتحادا  في مشدددروع التطوير 

ما يجوز إنشدددددددداء  قاري، ك الع

اتددحدددداد مددركددزي يددتددكددون مددن 

مجموية اتحادا  رئيسددية في 

المشدددددروع، ويصددددددر مجلس 

  ، وبمدداالع ااورام الاشاااااااتر اا 

يك دد  حمددايددة أقليددة المالَّك من 

سددددددديطرر مالك أو مطور يملك 

أكثر من نصدددددددف الوحدددددا  

العقددداريدددة المشدددددددتركدددة يلف 

 .قرارا  الجمعية العمومية

يجوز إنشدداء اتحاد رئيسددي أو  .و

كون من مجمويددددة  ت ي ثر  ك أ

اتحادا  في مشددددروع التطوير 

العقدداري، كمددا يجوز إنشدددددددداء 

اتددحدددداد مددركددزي يددتددكددون مددن 

مجموية اتحادا  رئيسدددية في 

المشددددددروع، ويصدددددددر مجلس 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اإلدارر قراراً بتنظيم كددددافددددة 

األحكدددام المتعلقدددة بددداةتحددداد 

 .الرئيسي واةتحاد المركزي

اإلدارر قراراً بتنظيم كددددافددددة 

األحكددددام المتعلقددددة بدددداةتحدددداد 

 .الرئيسي واةتحاد المركزي

 

 (63مادر )

 اكتساب الش صية اةيتبارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 (63مادر )

 اكتساب الش صية اةيتبارية

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 ال  رة )ج(:

تصو ب ال ط  اللغوي اي  لا   -

 (.التي)الذي( لتصب  )

  ذ  عبورة )غ رهو اا(. -

 

 (63مادر )

 اكتساب الش صية اةيتبارية

  عددلددى قددرار مددجددلددس الددمددوافددقدددة

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

 ال  رة )ج(:

تصو ب ال ط  اللغوي اي  لا   -

 (.التي)الذي( لتصب  )

  ذ  عبورة )غ رهو اا(. -

 

 (63مادر )

 اكتساب الش صية اةيتبارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

ات ود الاالا اؤسااساا  ال تهد   .أ

للرب  و  وا لالت ود شاا صاا   

اعتبور   اساات ل  عا شاا صاا   

أع ااااااااااو اااه، و  وا لاااه  ل 

الت و اااااي بهذه الصااااا   و ا له 

اد ره أاو  ال  اااااااوت والجهوم 

 اإلدار   واي التعوال اع الغ ر.

الااااا  .ب ت لاالا    ل الت ااااود ا

ا اوال الان ول  وغ ر الان ول  

لتا  ناااه اا ال  اااو  باااو عااااول 

الالزاااا  لت   ل أغرا اااااااااه، 

لهااااذا  - ن  ااااذا   ت عبااااورة ) غ  ر  ت

 .(تن ي اً له،ال ونوا( لت وا )

 )نص المادر بعد التعدي (

الاالا اؤسااساا  ال تهد  ات ود  .أ

للرب  و  وا لالت ود شاا صاا   

اعتبور   اساات ل  عا شاا صاا   

أع ااااااااااو اااه، و  وا لاااه  ل 

الت و اااااي بهذه الصااااا   و ا له 

اد ره أاو  ال  اااااااوت والجهوم 

 اإلدار   واي التعوال اع الغ ر.

الااااا  .ب ت االا  ل   ل الت ااااود ا

ا اوال الان ول  وغ ر الان ول  

لتا  ناااه اا ال  اااو  باااو عااااول 

لهااااذا  - ن  ااااذا   ت عبااااورة ) غ  ر  ت

 .(تن ي اً له،ال ونوا( لت وا )

 

 

ات ود الاالا اؤساااسااا  ال تهد   .أ

للرب  و  وا لالت ود شااا صااا   

اعتبور   اسااات ل  عا شااا صااا   

أع ااااااااااو ااااه، و  وا لااااه  ل 

الت و ااااااي بهذه الصاااااا   و ا له 

اد ره أاو  ال  اااااااوت والجهوم 

 اإلدار   واي التعوال اع الغ ر.

الااااا  .ب ت لاالا    ل الت ااااود ا

ا اوال الان ول  وغ ر الان ول  

لتا  ناااه اا ال  اااو  باااو عااااول 

أغرا اااااااااه، الالزاااا  لت   ل 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وذلااا وا ااو  لاااو   اادده الن ااو  

 ا سوسي الت ود الاالا.
 

 ساااااااري ا اااو  تعلل بااوت ااود   .ج

الاالا ا   ااااو  الااااذي  نص 

عل هو هذا ال ونوا وغ رهو اا 

  الهذ ال رارام الصودرة تن  ذا  

و ذلا الن و  الر  سااي ال ونوا 

والن ااو  ا سااااااااوساااااااي الت ااود 

 الاالا.

اع اراعوة أ  و  هذا ال ونوا،  .د

  ل الت ااود الاالا بااوسااااااااااه 

وبولن وب  عا أع ااو ه ا و ااوة 

الغ ر باا ا ه  اااول و و اادام 

الالزاااا  لت   ل أغرا اااااااااه، 

وذلااا وا ااو  لاااو   اادده الن ااو  

 ا سوسي الت ود الاالا.

 ساااااااري ا ااااو  تعلل باااوت اااود   .ج

االا ا   ااااو   ل تيا ل نص  ا  

 وال رارامعل هااو هااذا ال ااونوا 

له،الصااااااااودرة  ي اً  لا  تن  و ذ

لن ااااو   لن ااااو  الر  سااااااااي وا ا

 ا سوسي الت ود الاالا.

 

اع اراعوة أ  و  هذا ال ونوا،  .د

  ل الت ااود الاالا بااوسااااااااااه 

وبولن وب  عا أع اااو ه ا و اااوة 

وذلااا وا ااو  لاااو   اادده الن ااو  

 ا سوسي الت ود الاالا.

 ساااااااري ا اااو  تعلل بااوت ااود   .ج

لاالا ا   ااااو   لتيا  نص  ا

 وال رارامعل هااو هااذا ال ااونوا 

له،الصااااااااودرة  ي اً  لا  تن  و ذ

الن ااااو  الر  ساااااااي والن ااااو  

 ا سوسي الت ود الاالا.

 

اع اراعوة أ  و  هذا ال ونوا،  .د

  ل الت ااود الاالا بااوسااااااااااه 

وبولن وب  عا أع ااو ه ا و ااوة 

الغ ر باا ا ه  اااول و و اادام 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الع ور الاشااااااترا وشااااااوغلوهو 

وذلا عند إ الل أي انه  ب ي 

    اا أ  اااو  هاااذا ال اااونوا 

 وبولن و  ا سوسي لالت ود.
 

الغ ر باا ا ه  اااول و و اادام 

الع ور الاشااااااترا وشااااااوغلوهو 

وذلا عند إ الل أي انه  ب ي 

    اا أ  اااو  هاااذا ال اااونوا 

 وبولن و  ا سوسي لالت ود.

الع ور الاشااااااترا وشااااااوغلوهو 

وذلا عند إ الل أي انه  ب ي 

    اا أ  اااو  هاااذا ال اااونوا 

 وبولن و  ا سوسي لالت ود.

 

 (64مادر )

 اجتمايا  اتحاد المالك

 

 

 

 

 

 

 

 (64مادر )

 اجتمايا  اتحاد المالك

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 

)أ(: تصاااااااو اااب ال طااا  ال  رة  -

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا  

 (.المبيعةلتصب  )

 

 (64مادر )

 اجتمايا  اتحاد المالك

 لددى قددرار مددجددلددس الددمددوافددقدددة عدد

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

ال  رة )أ(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا  

 (.المبيعةلتصب  )

 

 (64مادر )

 اجتمايا  اتحاد المالك
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

لاولا الو دة وللاطور بولنسب   .أ

للو اادام غ ر الابااوعاا  ال ل 

اي ال  اااور والتصاااو م اي 

عوم العاوا   الت ود  او االجت

الاالا وا و  للن و  ا ساااوساااي 

 لالت ود.

  وا ل ل اولا و دة عدد اا  .ب

ا صوام  تنوسب و صصه 

اي ا جزات الاشتر   وا و  لاو 

   دده الن و  الر  سي.

ال  رة )ب(:  ذ  ال  رة وإعودة  -

 ترق   ال  رة التول   لهو.

 )نص المادر بعد التعدي (

بولنسااااب   لاولا الو دة وللاطور .أ

ال ل  المبيعدددة  للو ااادام غ ر

اي ال  اااااور والتصاااااو م اي 

االجتاااوعااوم العاوا اا  الت ااود 

الاالا وا و  للن و  ا ساااااوساااااي 

 لالت ود.

و دة عدد اا   وا ل ل اولا  .ب

ا صااوام  تنوسااب و صااصااه 

اي ا جزات الاشااااتر   وا و  لاو 

   دده الن و  الر  سي.

ال  رة )ب(:  ذ  ال  رة وإعودة  -

 ترق   ال  رة التول   لهو.

 

 

 

 بولنسااب  لاولا الو دة وللاطور .أ

ال ل  المبيعدددة غ رللو ااادام 

اي ال  ااااور والتصااااو م اي 

االجتاااوعااوم العاوا اا  الت ااود 

الاالا وا و  للن و  ا سااااوسااااي 

 لالت ود.

و دة عدد اا   وا ل ل اولا  .ب

ا صااوام  تنوسااب و صااصااه 

اي ا جزات الاشااااتر   وا و  لاو 

   دده الن و  الر  سي.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ع ااااد  .ج جوز  االجتاااااوعااااوم  

العاوا ااا  لالت اااود اا  الل 

أي اا وسااااااااو ل االتصااااااااول 

هوت   ، على  اإلل ترون   أو ال

أا  راعى ات وذ التداب ر التي 

 ت  ل او  لي:

الت  ل اا هو   الاشورا اي   .1

 االجتاوع.

لو اااادة اا  .2 تا  ا اااااولااااا ا

الاشااااااااااور اااا  ال ااااوالاااا  اي 

االجتاوع،  او لو  وا  و را  

 اي ا وا االجتاوع، و شاااااااال

ذلا اإللاو  ب وا  او  دور اي 

 ااجااوز عاا ااااد االجااتاااااااوعااااوم  .ج

   العاوا اااا  لالت ااااود اا  الل

ل أي اا وسااااااااو اال االتصااااااااو

اإلل ترون اا  أو الهااوت  اا ، على 

 التي أا  راعى ات ااوذ التااداب ر

 ت  ل او  لي:

اي  الت  ل اا هو   الاشاااورا  .1

 االجتاوع.

تااا ا اا اااااولااااا الاو اااادة ااا  .2

اي الاااا   ل ااااو لاشااااااااااور اااا  ا   ا

 و را    االجتاوع،  او لو  وا

اي ا وا االجتاوع، و شاااااااال 

ذلا اإللاو  ب وا  او  دور اي 

 ااجااوز عاا ااااد االجااتاااااااوعااااوم  .ج

   العاوا اااا  لالت ااااود اا  الل

أي اا وسااااااااو اال االتصااااااااول 

اإلل ترون اا  أو الهااوت  اا ، على 

 التي أا  راعى ات ااوذ التااداب ر

 ت  ل او  لي:

اي  الت  ل اا هو   الاشورا . 1

 االجتاوع.

اا . 2 لو اااادة  ا  ا اااااولااااا ا ت

اي الاااا   ل ااااو لاشااااااااااور اااا  ا   ا

 و را    االجتاوع،  او لو  وا

اي ا وا االجتاوع، و شاااااااال 

اي ذلا اإللاو  ب وا  او  دور 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

االجااااتاااااااااوع وإباااادات الاااارأي 

 والاشور   اي الانوقشوم.

تدو ا أي ب وا أو تصاااااااو م  .3

 دلي به الاشورا اي االجتاوع 

 على وجه ص   .

أ ااا  تاااداب ر أ ر   صااااااااادر  .4

بت اااد ااادهاااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.
 

االجااااتاااااااااوع وإباااادات الاااارأي 

 والاشور   اي الانوقشوم.

تدو ا أي ب وا أو تصاااااااو م  .3

 دلي به الاشورا اي االجتاوع 

 على وجه ص   .

أ ااا  تاااداب ر أ ر   صاااااااااادر  .4

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

االجااااتاااااااااوع وإباااادات الاااارأي 

 والاشور   اي الانوقشوم.

تدو ا أي ب وا أو تصاااااااو م . 3

 دلي به الاشااورا اي االجتاوع 

 على وجه ص   .

أ ااا  تاااداب ر أ ر   صاااااااااادر . 4

بت ااااد اااادهااااو قرار اا اجلس 

 اإلدارة.

 

 (65مادر )

 استعما  يبارر "اتحاد المالك"

 جاااب على  ااال ات اااود االا أا 

اراساااااااالتااه  ااذ ر اي أوراقااه أو 

 

 (65مادر )

 استعما  يبارر "اتحاد المالك"

 

 دوا تعد ل

 

 (65مادر )

 استعما  يبارر "اتحاد المالك"

 

 

 (65مادر )

 استعما  يبارر "اتحاد المالك"

  ات اااود االا أا جاااب على  ااال 

 ااذ ر اي أوراقااه أو اراساااااااالتااه 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ور عبورة  ات ود االا  ورق  الع

 الاشترا واس  الع ور إا وجد.

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 ور عبورة  ات ود االا  ورق  الع

 الاشترا واس  الع ور إا وجد.

 

 (66مادر )

إدارر وتشفي  وصيانة وإصال  

 األجزاء المشتركة

 تولى ات ود الاالا اساااااااؤول    .أ

إدارة وتشاااااااغ ااال وصااااااا اااونااا  

 وإصالح ا جزات الاشتر  .

 جوز الت ااااود الاالا ت و ق  .ب

بعق صاااااااال  ااااوتااااه إلى أي 

 

 (66مادر )

إدارر وتشفي  وصيانة وإصال  

 األجزاء المشتركة

 

 دوا تعد ل

 

 (66مادر )

إدارر وتشفي  وصيانة وإصال  

 األجزاء المشتركة

 

على النص كما ورد في  الموافقة -

 مشروع القانون.

 

 (66مادر )

إدارر وتشفي  وصيانة وإصال  

 األجزاء المشتركة

 تولى ات ود الاالا اسااااااؤول    .أ

  إدارة وتشاااااااغ ااال وصااااااا اااونااا 

 وإصالح ا جزات الاشتر  .

 جوز الت ااااود الاالا ت و ق  .ب

بعق صاااااااال  ااااوتااااه إلى أي 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بل  له اا ق شااااااا ص ار ص 

الاؤسااااساااا  طب و     و  الاودة 

( اا هااذا ال ااونوا وذلااا 46)

ا ااوباال أتعااوب ووال شاااااااروط 

  ت ل عل هو.

بل  له اا ق شااااااا ص ار ص 

الاؤسااااساااا  طب و     و  الاودة 

( اا هااذا ال ااونوا وذلااا 46)

ا ااوباال أتعااوب ووال شاااااااروط 

  ت ل عل هو.

 

 (67مادر )

اةشتراكا  السنوية أليضاء 

 اتحاد المالك

 

 

 

 

 

 

 (67مادر )

اةشتراكا  السنوية أليضاء 

 اتحاد المالك

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

ال  رة )أ(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا ( 

 (.المبيعةلتصب  )

 

 (67مادر )

اةشتراكا  السنوية أليضاء 

 اتحاد المالك

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

ال  رة )أ(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

اللغوي اي  لااااا  )الابااااوعاااا ( 

 (.المبيعةلتصب  )

 

 (67مادر )

اةشتراكا  السنوية أليضاء 

 اتحاد المالك
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 لتز   ل اولا و دة اا اول ي  .أ

و اااادام الع ااااور الاشاااااااترا، 

و ذلا  لتز  الاطور الر  ساااي 

أو ال رعي بولنساااااااب  للو دام 

الع ااور اا  غ ر الابااوعاا  بااداع 

االشترا وم السنو     صته اا

لتغط اااا  اصااااااااااور   إدارة 

وتشاااااغ ل وصااااا ون  وإصاااااالح 

ال  رة )د(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

تي )تااااور    ا ل اي   ن وي  ل ا

د( )ساااوبل( الواردت ا اي ال  رة 

ً لت ونو )  .(تاري اً سابقا

 )نص المادر بعد التعدي (

 لتز   ل اولا و دة اا اول ي  .أ

و اااادام الع ااااور الاشاااااااترا، 

و ذلا  لتز  الاطور الر  سااااي 

أو ال رعي بولنساااااااب  للو دام 

بااداع  المبيعددةغ ر   الع ااور اا 

 صته اا االشترا وم السنو   

تغط اااا  اصااااااااااور   إدارة  ل

وتشاااااغ ل وصااااا ون  وإصاااااالح 

ال  رة )د(: تصاااااااو اااب ال طااا   -

تي )تااااور    ا ل اي   ن وي  ل ا

ساااوبل( الواردت ا اي ال  رة )د( 

ً تاري اً لت ونو )  .(سابقا

 

 

 

 لتز   ل اولا و دة اا اول ي  .أ

و اااادام الع ااااور الاشاااااااترا، 

و ذلا  لتز  الاطور الر  ساااي 

أو ال رعي بولنساااااااب  للو دام 

بااداع  المبيعددةغ ر   الع ااور اا 

 صته اا االشترا وم السنو   

لتغط اااا  اصااااااااااور   إدارة 

وإصاااااالح وتشاااااغ ل وصااااا ون  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا جزات الاشااتر   واصااور   

التااا ا ا عل هاااو، وت ااادد تلاااا 

ال صااا  بنساااب  الاساااو   التي 

تشااااا لهو الو دة اا الاساااااو   

اإلجاااول اا  للع ااور الاشاااااااترا 

و ؤ ااذ بع ا االعتبااور طب عاا  

اسااااااات دا  الو دة وأ   اعو  ر 

ل ن ااااو  أ ر   نص عل هااااو ا

 ا سوسي الت ود الاالا.

ال  جوز  ي اااولااا و اادة أو  .ب

اطور ر  ساااااااي أو ارعي أا 

 ت لى عا  صاااته اي ا جزات 

ا جزات الاشااتر   واصااور   

التااا ا ا عل هاااو، وت ااادد تلاااا 

ال صاااا  بنسااااب  الاسااااو   التي 

تشاااااا لهو الو دة اا الاسااااااو   

اإلجااااول ااا  للع اااور الاشاااااااترا 

و ؤ ااذ بع ا االعتبااور طب عاا  

اسااااااات دا  الو دة وأ   اعو  ر 

لن ااااو   أ ر   نص عل هااااو ا

 ا سوسي الت ود الاالا.

ال  جوز  ي اااولااا و اادة أو  .ب

ساااااااي أو ارعي أا اطور ر  

 ت لى عا  صااته اي ا جزات 

ا جزات الاشااتر   واصااور   

التااا ا ا عل هاااو، وت ااادد تلاااا 

ال صااا  بنساااب  الاساااو   التي 

تشااااا لهو الو دة اا الاساااااو   

اإلجاااول اا  للع ااور الاشاااااااترا 

و ؤ ااذ بع ا االعتبااور طب عاا  

اسااااااات دا  الو دة وأ   اعو  ر 

لن ااااو   أ ر   نص عل هااااو ا

 ا سوسي الت ود الاالا.

ال  جوز  ي اااولااا و اادة أو  .ب

اطور ر  ساااااااي أو ارعي أا 

 ت لى عا  صته اي ا جزات 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاشااااتر   لتجنب داع  صااااته 

 اا االشترا وم السنو  .

   جوز للاؤساااااااسااااااا  بنوت  على .ج

طاالااااب اااا اتاا ااااود الاااااالا، 

وبااااولاتانساااااااا ال ااع الاجاهااااوم 

الااااا ااتصاااااااااا ، اسااااااااتاا ااطااااوع 

  االشاااااترا وم السااااانو   اع أي

ا رسااااااو  أو ا وبل لل داوم ا

ال  وا  ، وتودع اي  سااااااوب 

 ات ود الاالا.

تسااات ل االشاااترا وم السااانو    .د

اا تور   تساااال  الو دة أو بعد 

سااااااات ا  واو  اا تور   تسااااااالأ  

الاشاااتر   لتجنب داع  صاااته 

 اا االشترا وم السنو  .

   جوز للاؤساااااااسااااااا  بنوت  على .ج

طاالااااب اااا اتاا ااااود الاااااالا، 

جهااااوم  ل اع ا تنساااااااا ل  ل وبااااو

الااا اتصاااااااااا ، اسااااااااتا اطااااوع 

االشاااااترا وم السااااانو   اع أي 

اا رسااااااو  أو ا وبل لل داوم 

ال  وا  ، وتودع اي  ساااااوب 

 ات ود الاالا.

تسااات ل االشاااترا وم السااانو    .د

اا تور   تساااال  الو دة أو بعد 

ساااااات ا  واو  اا تور   تساااااالأ  

الاشاااتر   لتجنب داع  صاااته 

 اا االشترا وم السنو  .

 جوز للاؤساااااااسااااااا  بنوت  على  .ج

طاالااااب اااا اتاا ااااود الاااااالا، 

لجهااااوم  تنساااااااا ل اع ا ل وبااااو

ت طااااوع  لا تصاااااااااا ، اساااااااا ا

االشااااترا وم الساااانو   اع أي 

اا رسااااو  أو ا وبل لل داوم 

ال  وا  ، وتودع اي  سااااوب 

 لاالا.ات ود ا

تساات ل االشااترا وم الساانو    .د

اا تور   تساال  الو دة أو بعد 

سااااات ا  واو  اا تور   تسااااالأ  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اولا الو دة إ طورا  اساااااااجال  

 بعل  الوصول بتسل  الو دة.

و جوز للاؤساااااااسااااااا  أا ت رر 

ساااااااااوبل السااااااات  اااوق  تاااور  

االشااااااااتاارا ااااوم الساااااااانااو اااا  

الاصااور   والن  وم الالزا  و

 لت س س ات ود الاالا.
 

اولا الو دة إ طورا  اساااااااجال  

 بعل  الوصول بتسل  الو دة.

و جوز للاؤساااااااسااااااا  أا ت رر 

 ً قا السااااااات  وق  تاري اً سدددددددداب

االشااااااااتاارا ااااوم الساااااااانااو اااا  

والاصااور   والن  وم الالزا  

 لت س س ات ود الاالا.

 

اولا الو دة إ طورا  اسااااااجال  

 بعل  الوصول بتسل  الو دة.

و جوز للاؤساااااااسااااااا  أا ت رر 

 ً قا السااااااات  وق  تاري اً سدددددددداب

االشااااااااتاارا ااااوم الساااااااانااو اااا  

والاصااور   والن  وم الالزا  

 لت س س ات ود الاالا.

 

 (68مادر )

 حق اةمتياز

 

 

 

 

 (68مادر )

 حق اةمتياز

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

 

 (68مادر )

 حق اةمتياز

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

الاواا اااا  على نص النواب ب

ورد اي اشاااااااروع الاااودة  اااو 

 

 (68مادر )

 حق اةمتياز
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

  وا للابااول  الاسااااااات  اا  عا  .أ

االشااترا وم الساانو    ع ااوت 

ات اااود الاالا وأ ااا  التزاااااوم 

اااول اا  أ ر   ت الهااو الاااولااا 

ل ااااونوا  وا ااااو     ااااو  هااااذا ا

والن ااو  ا سااااااااوساااااااي الت ااود 

الاالا اات ااااوز على الو اااادة 

الع ور   الاب ع  و ب ى االات وز 

لاام ال  اا  قااو اااو   تى وإا انت 

 الو دة إلى ش ص آ ر.

الن وي اي  لا  )قرار( الواردة 

 .(قراراً لت وا ) اي ال  رة )ب(

 )نص المادر بعد التعدي (

  وا للابااول  الاسااااااات  اا  عا  .أ

االشااترا وم الساانو    ع ااوت 

ات اااود الاالا وأ ااا  التزاااااوم 

اااول اا  أ ر   ت الهااو الاااولااا 

ل ااااونوا   وا ااااو     ااااو  هااااذا ا

  والن ااو  ا سااااااااوساااااااي الت ااود

الاالا اات ااااوز على الو اااادة 

الع ور   الاب ع  و ب ى االات وز 

قااو اااو   تى وإا انت لاام ال  اا  

  الو دة إلى ش ص آ ر.

ال ااونوا، اع تصاااااااو ااب ال طاا  

الن وي اي  لا  )قرار( الواردة 

 .(قراراً اي ال  رة )ب( لت وا )

 

 

  وا للابااول  الاسااااااات  اا  عا  .أ

االشاااترا وم السااانو    ع اااوت 

ات اااود الاالا وأ ااا  التزاااااوم 

  اااول اا  أ ر   ت الهااو الاااولااا

   واا ااااو    ا ااااو  هااااذا الا ااااوناوا

   والن ااو  ا ساااااااااوساااااااي الت ااود

لو اااادة  الاالا اات ااااوز على ا

الع ور   الاب ع  و ب ى االات وز 

قااو اااو   تى وإا انت لاام ال  اا  

  الو دة إلى ش ص آ ر.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إذا ااتنع اولا الو دة عا سداد  .ب

 صته اا االشترا وم السنو   

 ع ااااااوت ات ود الاالا أو أي 

التزااااوم اااول اا  أ ر  ت رق 

هذا ال ونوا  عل ه وا و     و  

أو الن و  ا ساااااااوساااااااي الت ود 

الاالا  ااوا لاااد ر االت ااود أا 

 صااااادر قرار بإلزااه بولساااااداد 

 الل تساااااااع ا  واو  اا تور   

ر باوجب  توب إ طوره بول را

اساااااااجاال بعل  الوصاااااااول بال 

لو اااادة  ا رو ، ولاااااولااااا ا

الطعا اي ال رار  الل الاااادة 

إذا ااتنع اولا الو دة عا سداد  .ب

 صته اا االشترا وم السنو   

 ع اااااااوت ات ود الاالا أو أي 

التزااااوم اااول اا  أ ر  ت رق 

هذا ال ونوا  عل ه وا و     و  

أو الن و  ا ساااااااوساااااااي الت ود 

الاالا  ااوا لاااد ر االت ااود أا 

بإلزااه بولسداد  قـددددددراراً  صدر 

 الل تساااااااع ا  واو  اا تور   

إ طوره بول رار باوجب  توب 

اساااااااجاال بعل  الوصاااااااول بال 

لو اااادة  لاااااولااااا ا ا رو ، و

الطعا اي ال رار  الل الاااادة 

إذا ااتنع اولا الو دة عا سداد  .ب

 صته اا االشترا وم السنو   

 ع اااااااوت ات ود الاالا أو أي 

التزااااوم اااول اا  أ ر  ت رق 

هذا ال ونوا عل ه وا و     و   

أو الن و  ا ساااااااوساااااااي الت ود 

الاالا  ااوا لاااد ر االت ااود أا 

بإلزااه بولسداد  قـددددددراراً  صدر 

 الل تساااااااع ا  واو  اا تور   

إ طوره بول رار باوجب  توب 

اساااااااجاال بعل  الوصاااااااول بال 

لو اااادة  ا رو ، ولاااااولااااا ا

الطعا اي ال رار  الل الاااادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاااااااذ ااورة أاااااو  الااااا اا ااااااا  

الا تصاااااااا ، واي  ااولاا  عااد  

الطعا اي الا عااااود الا اااادد 

  وز ال رار  ج   وقوة السااند 

 التن  ذي و ت  التن  ذ با ت ااااااوه

أاو  قو اااااااي التن  ذ الا تص 

 غ  ولصوذلا بعد تذ  ل ال رار ب

التن  ذ   اا الا  ا  الا تص  

بعد الت  ل اا ص   اإل طور 

واوام ا عود الطعا اي ال رار 

 أو صدور     نهو ي بش نه.

الاااااااذ ااورة أاااااو  الااااا اا ااااااا  

الا تصاااااااا ، واي  ااولاا  عااد  

لا اااادد لا عااااود ا   الطعا اي ا

  وز ال رار  ج   وقوة السااند 

ا ت اااااااوه ب التن  ذي و ت  التن  ذ

قو اااااااي التن  ذ الا تص  او   أ

وذلا بعد تذ  ل ال رار بولص غ  

التن  ذ   اا الا  ا  الا تص  

بعد الت  ل اا صاا   اإل طور 

واوام ا عود الطعا اي ال رار 

 أو صدور     نهو ي بش نه.

 

 

الاااااااذ ااورة أاااااو  الااااا اا ااااااا  

عااد   الا تصاااااااا ، واي  ااولاا 

الطعا اي الا عااااود الا اااادد 

  وز ال رار  ج   وقوة السااند 

 التن  ذي و ت  التن  ذ با ت ااااااوه

أاو  قو اااااااي التن  ذ الا تص 

وذلا بعد تذ  ل ال رار بولص غ  

التن  ذ   اا الا  ا  الا تص  

بعد الت  ل اا ص   اإل طور 

واوام ا عود الطعا اي ال رار 

 أو صدور     نهو ي بش نه.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 (69) مادر

إحداث تعديال  في الوحدر أو 

 األجزاء المشتركة

( 58اع اراعاااوة     الااااودة ) .أ

اا هذا ال ونوا، ال  جوز لاولا 

الو دة أو لشاااااااوغلهو إجرات أ   

تااعااااد ااالم أو تااغاا اا اارام عاالااى 

اله  اااال أو الا هر ال ااااورجي 

لو اادتااه أو أي جزت اا الع ااور 

الاشترا باو  ؤ ر جوهر و  على 

اا ا جزات الو دة أو أي جزت 

 

 (69مادر )

إحداث تعديال  في الوحدر أو 

 األجزاء المشتركة

 

 دوا تعد ل

 

 (69مادر )

إحداث تعديال  في الوحدر أو 

 األجزاء المشتركة

 

النص كما ورد في الموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 (69مادر )

إحداث تعديال  في الوحدر أو 

 األجزاء المشتركة

( 58اع اراعاااوة     الااااودة ) .أ

اا هذا ال ونوا، ال  جوز لاولا 

الو دة أو لشاااااااوغلهو إجرات أ   

تااعااااد ااالم أو تااغاا اا اارام عاالااى 

اله  اااال أو الا هر ال ااااورجي 

لو اادتااه أو أي جزت اا الع ااور 

ى عل  ؤ ر جوهر و   الاشترا باو

الو دة أو أي جزت اا ا جزات 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاشااااتر   اي الع ور الاشااااترا 

أو ا هره ال ااااورجي، اااااو ل  

 نص على  ال  ذلا اي أ  و  

الن و  ا ساااوساااي الت ود الاالا 

 والن و  الر  سي.

اي  ول  ا ول       ال  رة )أ(  .ب

اااا هااااذه الاااااااودة  اا ااع عاالااى 

الا ول  اساااااااؤول   إصاااااااالح 

ال ااااااارر النوشااااااا  على ن  ته 

ال اااوصااااااااا  وباااولطر  ااا  التي 

لبهااااو ات ااااود الاالا، واي  تط

 ااولاا  ت ل ااه عا ال  ااو  بااذلااا 

 تولى ات ااود الاالا إصاااااااالح 

الاشااااتر   اي الع ور الاشااااترا 

أو ا هره ال ااااورجي، اااااو ل  

 أ  و  اي  نص على  ال  ذلا

الن و  ا ساااوساااي الت ود الاالا 

 والن و  الر  سي.

اي  ول  ا ول       ال  رة )أ(  .ب

اااا هااااذه الاااااااودة  اا ااع عاالااى 

الا ول  اسااااااؤول   إصااااااالح 

ال ااااااارر النوشااااااا  على ن  ته 

ال اااوصااااااااا  وباااولطر  ااا  التي 

 تطلبهااااو ات ااااود الاالا، واي 

 ااولاا  ت ل ااه عا ال  ااو  بااذلااا 

 تولى ات ااود الاالا إصاااااااالح 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال ااااااارر واساااااااترداد ت ول   

 اإلصالح اا الا ول .

 

 

 

ال ااااااارر واساااااااترداد ت ول   

 اإلصالح اا الا ول .

 

 (70مادر )

 لوساطةلجان ا

 جوز للاؤسااااااساااااا  تشاااااا  ل لجوا 

وسااااااوط  للتوا ل واق النزاعوم 

ود و  ب ا االا الع ورام الاشتر   

 أو ب ا ات ود الاالا وأ د أع و ه.

و صاااااااادر بتن     ااوااا  إجراتام 

وقواعاااد ورساااااااو  عاااال لجاااوا 

 

 (70مادر )

 لجان الوساطة

 

 تعد لدوا 

 

 (70مادر )

 لجان الوساطة

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (70مادر )

 لجان الوساطة

 جوز للاؤسااااااساااااا  تشاااااا  ل لجوا 

وساااااااوط  للتوا ل واق النزاعوم 

ود و  ب ا االا الع ورام الاشتر   

 أو ب ا ات ود الاالا وأ د أع و ه.

و صاااااااادر بتن     ااوااا  إجراتام 

عااااال لجااااوا وقواعااااد ورساااااااو  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الوساااااوط  وغ ر ذلا اا اساااااو ل 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 

 

 

 
 

الوساااااوط  وغ ر ذلا اا اساااااو ل 

 قرار اا اجلس اإلدارة.

 

 ال ص  الرابع 

 التزاما  المطور

 (71مادر )

 مسئولية المطور

 

 

 

 ال ص  الرابع 

 التزاما  المطور

 (71مادر )

 مسئولية المطور

قرر الاجلس الاواا   على نص  -

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

 

 ال ص  الرابع 

 المطورالتزاما  

 (71مادر )

 مسئولية المطور

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

الاواا اااا  على نص النواب ب

 

 ال ص  الرابع 

 التزاما  المطور

 (71مادر )

 مسئولية المطور
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

دوا اإل الل باا  اا  أ  ااو  ان ااا  

لاسؤول   الا وول انصوص عل هو 

اااي الاا ااواناا ااا ا  اار ، تاا ااوا 

اسااااااا ول اااا  الاطور على الن و 

 اآلتي:

 س ل الاطور عا الع وب التي  .أ

ت هر اي ا جزات اله  ل   اا 

الع ور الاشاااترا والتي   طره 

الاا ااااونااوا، اااع تااغاا اا اار  االااااااا  

)البند ا( الواردة اي ال  رة )ج( 

 (.ال قرتينإلى )

 

 )نص المادر بعد التعدي (

دوا اإل الل باا  اا  أ  ااو  ان ااا  

لاسؤول   الا وول انصوص عل هو 

اااي الاا ااواناا ااا ا  اار ، تاا ااوا 

  اسااااااا ول اااا  الاطور على الن و

 اآلتي:

 س ل الاطور عا الع وب التي  .أ

ت هر اي ا جزات اله  ل   اا 

الع ور الاشاااترا والتي   طره 

الاااودة  اااو ورد اي اشاااااااروع 

الاا ااااونااوا، اااع تااغاا اا اار  االااااااا  

)البند ا( الواردة اي ال  رة )ج( 

 (.ال قرتينإلى )

 

 

 

 

دوا اإل الل باا  اا  أ  ااو  ان ااا  

لاسؤول   الا وول انصوص عل هو 

اااي الاا ااواناا ااا ا  اار ، تاا ااوا 

  اسااااااا ول اااا  الاطور على الن و

 اآلتي:

 س ل الاطور عا الع وب التي  .أ

ت هر اي ا جزات اله  ل   اا 

الع ور الاشااااترا والتي   طره 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لا أ    او هو ات ود الاالا أو  ب

 و دة.

وتسااتار اسااؤول   الاطور ادة 

عشاااار ساااانوام تبدأ اا تور   

 صااااوله على شااااهودة اإلنجوز 

 للاشروع الذي قو  بتطو ره.

( 34اع اراعوة أ  و  الاودة ) .ب

نوا، تساااااااتار اا هااااذا ال ااااو

اساااؤول   الاطور عا  ااااوا 

إصاااالح أو اساااتبدال التر  بوم 

الاع باا  اي الع ااور الاشاااااااترا 

لادة سااان  اا تور   ال صاااول 

على شااهودة اإلنجوز للاشااروع 

لا أ    او هو ات ود الاالا أو  ب

 و دة.

وتسااتار اسااؤول   الاطور ادة 

عشاااار ساااانوام تبدأ اا تور   

 صااااوله على شااااهودة اإلنجوز 

 للاشروع الذي قو  بتطو ره.

( 34اع اراعوة أ  و  الاودة ) .ب

اا هااااذا ال ااااونوا، تساااااااتار 

اساااؤول   الاطور عا  ااااوا 

إصااالح أو اسااتبدال التر  بوم 

الاع با  اي الع اور الاشاااااااترا 

لادة سااان  اا تور   ال صاااول 

على شااهودة اإلنجوز للاشااروع 

لا أ    او هو ات ود الاالا أو  ب

 و دة.

دة وتسااتار اسااؤول   الاطور ا

عشاااار ساااانوام تبدأ اا تور   

 صااااوله على شااااهودة اإلنجوز 

 للاشروع الذي قو  بتطو ره.

( 34اع اراعوة أ  و  الاودة ) .ب

اا هااااذا ال ااااونوا، تساااااااتار 

اساااؤول   الاطور عا  ااااوا 

إصاااالح أو اساااتبدال التر  بوم 

الاع باا  اي الع ااور الاشاااااااترا 

لادة سااان  اا تور   ال صاااول 

على شااهودة اإلنجوز للاشااروع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

انه  الذي قو  بتطو ره أو جزت

وتشال هذه التر  بوم ا عاول 

ل هربااااو  اااا   لا  ااااون   اااا  وا ا

والتر  بوم الص    وتر  بوم 

واو شااااوبه  الصاااار  الصاااا ي

ذلا،  ل ذلا او ل   ت ل على 

 ادة أطول.

 جوز أا ت اااال اساااااااؤول اااا    .ج

الا وول الر  ساااااااي أو ال رعي 

ا ال اسااااااا ول ا  الاطور ا ااو 

         اا ااص أ اا ااااو  الااباانااااد ااا )أ(

و )ب( اا هااذه الاااودة ووا ااو  

لل رارام التي  صدرهو اجلس 

الذي قو  بتطو ره أو جزت انه 

وتشال هذه التر  بوم ا عاول 

 الا  ااااون   اااا  وال هربااااو  اااا 

والتر  بوم الص    وتر  بوم 

الصاااار  الصاااا ي واو شااااوبه 

ذلا،  ل ذلا او ل   ت ل على 

 ادة أطول.

 جوز أا ت اااال اساااااااؤول اااا   .ج

الا وول الر  ساااااااي أو ال رعي 

او  ا ل اسااااااا ول   الاطور ا 

ل قرتين  ص أ  ااااو   )أ(  ا

و)ب( اا هاااذه الااااودة ووا اااو  

لل رارام التي  صدرهو اجلس 

ذي قو  بتطو ره أو جزت انه ال

وتشال هذه التر  بوم ا عاول 

ل هربااااو  اااا   لا  ااااون   اااا  وا ا

والتر  بوم الصا    وتر  بوم 

الصاااار  الصاااا ي واو شااااوبه 

ذلا،  ل ذلا او ل   ت ل على 

 ادة أطول.

 جوز أا ت اااال اساااااااؤول اااا   .ج

الا وول الر  ساااااااي أو ال رعي 

ا ال اسااااااا ول ا  الاطور ا ااو 

ل قرتين  ص أ  ااااو   )أ(  ا

و)ب( اا هاااذه الااااودة ووا اااو  

لل رارام التي  صدرهو اجلس 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اإلدارة، وذلااااا دوا اإل ااالل 

 باس ول   الاطور.

الاااااطااور  اا ااع عاالااى عااااوتاال  .د

اسااااااا ول   توا ر البن   الت ت   

 ع ت  ا او   ص ا را ي التي

 ااااااااا الا طط الر  ساااااااي 

للاشااااروع و جر  ب عهو للغ ر 

اااو ل   ت  االت ااوق  تااوباا  على 

  ال  ذلا.

( 24تساااااااري أ  و  الاودت ا ) .ه

( اا هااذا ال ااونوا على 25و)

ا اااوال الاااااودعاااا  اااا قااباااال 

 اإلدارة، وذلااااا دوا اإل الل

 باس ول   الاطور.

 اا ااع عاالااى عااااوتاال الاااااطااور  .د

اسااااااا ول   توا ر البن   الت ت   

ا او   ص ا را ااي التي ت ع 

 ااااااااا الا طط الر  ساااااااي 

للاشااااروع و جر  ب عهو للغ ر 

اااو ل   ت  االت ااوق  تااوباا  على 

  ال  ذلا.

( 24تساااااااري أ  و  الاودت ا ) .ه

( اا هااذا ال ااونوا على 25و)

ا ااوال الاااودعاااا  ااا قاباااال 

اإلدارة، وذلااااا دوا اإل ااالل 

 باس ول   الاطور.

 اا ااع عاالااى عااااوتاال الاااااطااور  .د

اسااااااا ول   توا ر البن   الت ت   

ا او   ص ا را اااي التي ت ع 

 ااااااااا الا طط الر  ساااااااي 

للاشااااروع و جر  ب عهو للغ ر 

اااو ل   ت  االت ااوق  تااوباا  على 

 ذلا. ال  

( 24تساااااااري أ  و  الاودت ا ) .ه

( اا هااذا ال ااونوا على 25و)

ا اااوال الاااااودعاااا  اااا قااباااال 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الاااااطااور والاااااودعاا ااا عاالااى 

 ع.ت   للاشرو سوب البن   الت 

 )أ(  اع اراعوة أ  و  ال  رت ا .و

  و )ب( اا هاااذه الااااودة، ل س

اي هاااذا ال اااونوا ااااو  انع أو 

 اااؤ ااار عااالاااى أي  ااا اااوق أو 

الو دة    اونوم ا  ول  لاولا

باوجب أي تشاااااار ع آ ر تجوه 

أو ال رعي   الاطور الر  ساااااي

 للع ور.

والاااااودعاا ااا عاالااى الاااااطااور 

  سوب البن   الت ت   للاشروع.

اع اراعوة أ  و  ال  رت ا )أ(  .و

و )ب( اا هااذه الاااودة، ل س 

اي هااذا ال ااونوا اااو  انع أو 

 ااؤ اار عاالااى أي  اا ااوق أو 

 اونوم ا  ول  لاولا الو دة 

باوجب أي تشاااار ع آ ر تجوه 

الاطور الر  ساااااي أو ال رعي 

 للع ور.

الاااااطااور والاااااودعاا ااا عاالااى 

  سوب البن   الت ت   للاشروع.

عوة أ  و  ال  رت ا )أ(  .و اع ارا

  و )ب( اا هاااذه الااااودة، ل س

  اي هاااذا ال اااونوا ااااو  انع أو

 اااؤ ااار عااالاااى أي  ااا اااوق أو 

  ااااونوم ا  ول  لاولا الو دة

باوجب أي تشاااااار ع آ ر تجوه 

الاطور الر  ساااااااي أو ال رعي 

 للع ور.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  ال امس

 الت مين يلف العقار المشترك

 (72مادر )

 الت مين يلف العقار المشترك

 لتز  ات ااود الاالا بااولتاا ا ا على 

الع ور الاشاااااااترا  اااااااد ا وطر 

الهالا أو التهد  أو ال ر ل أو أي 

اا الا اوطر التا ا ن ا  وبااو    ال 

نو ه و  وا  إصاااااااال ه أو إعودة ب

االت اااود هو الاسااااااات  اااد اا هاااذا 

التاااا ا ا، وذلااااا وا ااااو  لل واعااااد 

 والشااروط وال ااوابط التي  صاادر

 ارة.بت د دهو قرار اا اجلس اإلد

 

 ال ص  ال امس

 الت مين يلف العقار المشترك

 (72مادر )

 الت مين يلف العقار المشترك

 

 دوا تعد ل

 

 ال ص  ال امس

 الت مين يلف العقار المشترك

 (72مادر )

 الت مين يلف العقار المشترك

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 ال ص  ال امس

 المشتركالت مين يلف العقار 

 (72مادر )

 الت مين يلف العقار المشترك

 لتز  ات ااود الاالا بااولتاا ا ا على 

الع ور الاشاااااااترا  اااااااد ا وطر 

الهالا أو التهد  أو ال ر ل أو أي 

اا الا اوطر التا ا ن ا  وبااو    اال 

نو ه و  وا  إصاااااااال ه أو إعودة ب

االت اااود هو الاسااااااات  اااد اا هاااذا 

التاااا ا ا، وذلااااا وا ااااو  لل واعااااد 

 وال ااوابط التي  صاادروالشااروط 

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 (73مادر )

 الت مين ضد المسئولية

 لتز  ات اود الاالا بترت اب تا ا ا 

 اااااد الاسااااا ول   عا ا  ااااارار 

واإلصاااااوبوم الجساااااد   التي تل ل 

اول ي وشااااااااوغلي الو دام اتى  ب

 اااونااام ناااوتجااا  بساااااااباااب الع اااور 

الاشاااااااترا، وذلااا وا ااو  لل واعااد 

 

 (73مادر )

 الت مين ضد المسئولية

 

 دوا تعد ل

 

 (73مادر )

 الت مين ضد المسئولية

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (73مادر )

 الت مين ضد المسئولية

 لتز  ات اود الاالا بترت اب تا ا ا 

 اااااد الاسااااا ول   عا ا  ااااارار 

واإلصاااااوبوم الجساااااد   التي تل ل 

اول ي وشااااااااوغلي الو دام اتى  ب

 اااونااام ناااوتجااا  بساااااااباااب الع اااور 

الاشاااااااترا، وذلااا وا ااو  لل واعااد 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والشااروط وال ااوابط التي  صاادر 

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.

والشااروط وال ااوابط التي  صاادر 

 بت د دهو قرار اا اجلس اإلدارة.

 

 (74مادر )

 احتساب أقساط الت مين

أقساااوط الت ا ا الاسااات     ت ساااب

على اول ي الو دام  اااااا ت ل   

االشاااااترا وم السااااانو    ع اااااوت 

ات ود الاالا الواجب  الداع الت ود 

 الاالا.

  

 

 (74مادر )

 احتساب أقساط الت مين

 

 دوا تعد ل

 

 (74مادر )

 احتساب أقساط الت مين

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (74مادر )

 احتساب أقساط الت مين

ت ساااب أقساااوط الت ا ا الاسااات    

على اول ي الو دام  اااااا ت ل   

االشاااااترا وم السااااانو    ع اااااوت 

لداع الت ود  ات ود الاالا الواجب  ا

 الاالا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 الباب الرابع 

 التصرفا  العقارية

 ال ص  األو  

التصرفا  والحقوق الواجب 

 قيدها

 (75مادر )

والحقوق تسجي  التصرفا  

 العينية العقارية

 

 الباب الرابع 

 التصرفا  العقارية

 ال ص  األو  

التصرفا  والحقوق الواجب 

 قيدها

 (75مادر )

تسجي  التصرفا  والحقوق 

 العينية العقارية

 

 الباب الرابع 

 التصرفا  العقارية

 ال ص  األو  

التصرفا  والحقوق الواجب 

 قيدها

 (75مادر )

تسجي  التصرفا  والحقوق 

 العينية العقارية

 

 الباب الرابع 

 التصرفا  العقارية

 ال ص  األو  

التصرفا  والحقوق الواجب 

 قيدها

 (75مادر )

تسجي  التصرفا  والحقوق 

 العقارية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الاجلس اآلتي:قرر 

 

 ينوان المادر  -

ن اااا ( اا  - ع  ل لااااا  )ا  ااااذ   

  العنواا.

 ال قرر )أ(  -

تغ  ر عبااااورة )باااااو اي ذلااااا  -

، وكدد لددك التصاااااااراااوم( إلى )

 (.التصرفا  الواردر

تصاااااااو ااب ال طاا  اللغوي اي  -

 لااااا  )الابااااوعاااا ( لتصاااااااب  

 .(المبيعة)

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

 ينوان المادر  -

ن اااا ( اا  - ع  ل لااااا  )ا  ااااذ   

  العنواا.

 ال قرر )أ(  -

 

تغ  ر عبااااورة )باااااو اي ذلااااا  -

، وكدد لددك التصاااااااراااوم( إلى )

 (.التصرفا  الواردر

تصاااااااو ااب ال طاا  اللغوي اي  -

 لااااا  )الابااااوعاااا ( لتصاااااااب  

 .(المبيعة)
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاااب أا ت  اااد اي الساااااااجااال  .أ

الع اااوري جا ع التصااااااارااااوم 

تغ  ر عبااورة )و ااذلااا ا   ااو   -

ال  ااااااااااو  اااا  الا بتاااا  لتلااااا 

وكددد لدددك )التصااااااارااااوم( إلى 

األحكددام القضددددددددائيددة النهددائيددة 

 (. المثبتة لشيء من  لك

تغ  ر  لاااا  )الع ن ااا ( الواردة  -

بعاااد عباااورة )أا ال  وق( إلى 

 (.الم كورر)

 )نص المادر بعد التعدي (

والحقوق تسجي  التصرفا  

 العقارية

   جاااب أا ت  اااد اي الساااااااجااال .أ

الع اااوري جا ع التصااااااارااااوم 

ا   ااو  تغ  ر عبااورة )و ااذلااا  -

ال  ااااااااااو  اااا  الا بتاااا  لتلااااا 

وكددد لدددك التصااااااارااااوم( إلى )

األحكددام القضددددددددائيددة النهددائيددة 

 (. المثبتة لشيء من  لك

تغ  ر  لاااا  )الع ن ااا ( الواردة  -

بعاااد عباااورة )أا ال  وق( إلى 

 (.الم كورر)

 

 

 

 

 

 

 

 جاااب أا ت  اااد اي الساااااااجااال  .أ

الع اااوري جا ع التصااااااارااااوم 

الانشااااااا   أو الا ررة أو النوقل  

ع ااااور اااا   ل ن اااا  ا ع  ل ل  وق ا ل
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الانشااااااا   أو الا ررة أو النوقل  

ع ااااور اااا   ل ن اااا  ا ع  ل ل  وق ا ل

ا صااااااال   والتبع   أو التي اا 

شااااااا نهو زوال أي  ل اا هذه 

ال  وق باو اي ذلا التصراوم 

       عاالااى الااعاا ااااورام الااااابااااوعاااا 

   على ال ر طااا  و ل االنت اااوع

و ل الاساااوط   و ل اإل جور 

جور الانتهي  طو ل ا اد واإل 

باااولتال اااا، و اااذلاااا ا   اااو  

ال  ااااااااااو  اااا  الا بتاااا  لتلااااا 

    التصااااااارااااوم، و ترتاااب على

عد  ال  د اي السااااااجل الع وري 

الانشااااااا   أو الا ررة أو النوقل  

ع ااااور اااا   ل ن اااا  ا ع  ل ل  وق ا ل

ا صااااااال   والتبع   أو التي اا 

شااااااا نهو زوال أي  ل اا هذه 

، وكدد لددك التصدددددددرفددا  ال  وق

 المبيعةعلى الع ورام  الواردر

على ال ر طااا  و ل االنت اااوع 

و ل الاساااوط   و ل اإل جور 

جور الانتهي  طو ل ا اد واإل 

وكددد لدددك األحكدددام باااولتال اااا، 

القضددددددددائيددة النهددائيددة المثبتددة 

، و ترتب على لشدددديء من  لك

عد  ال  د اي السااااااجل الع وري 

ا صااااااال   والتبع   أو التي اا 

شااااااا نهو زوال أي  ل اا هذه 

، وكدد لددك التصدددددددرفددا  ال  وق

 المبيعةعلى الع ورام  الواردر

على ال ر طااا  و ل االنت اااوع 

و ل الاساااوط   و ل اإل جور 

جور الانتهي  طو ل ا اد واإل 

وكددد لدددك األحكدددام باااولتال اااا، 

القضددددددددائيددة النهددائيددة المثبتددة 

، و ترتب على لشدددديء من  لك

عد  ال  د اي السااااااجل الع وري 

ال تنشااااااا   الم كوررأا ال  وق 

وال تت رر وال تنت ل وال تتغ ر 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

    أا ال  وق الع ن ااا  ال تنشااااااااا 

وال تت رر وال تنت ل وال تتغ ر 

ي الشاااا ا وال تزول، ال ب ا ذو

 وال بولنسب  إلى غ ره .

تسااااري أ  و  قونوا التسااااج ل  .ب

الع وري على ق د التصاااااااراوم 

الانصاااااااوص عل هاو اي ال  رة 

 )أ( اا هذه الاودة.

ال تنشااااااا   الم كوررأا ال  وق 

وال تت رر وال تنت ال وال تتغ ر 

ي الشاااا ا وال تزول، ال ب ا ذو

 .وال بولنسب  إلى غ ره 

التساااج ل  تساااري أ  و  قونوا .ب

الع وري على ق د التصااااااراوم 

الانصاااااااوص عل هو اي ال  رة 

 )أ( اا هذه الاودة.

 

 

 

 

ي الشاااا ا وال تزول، ال ب ا ذو

 .وال بولنسب  إلى غ ره 

تسااااري أ  و  قونوا التسااااج ل  .ب

الع وري على ق د التصاااااااراوم 

هو اي ال  رة  الانصاااااااوص عل 

 )أ( اا هذه الاودة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الثاني

 الحقوق العينية العقارية

 (76مادر )

 جواز التصرف بالحق العقاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ص  الثاني

 الحقوق العينية العقارية

 (76مادر )

 جواز التصرف بالحق العقاري

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

تصو ب ال ط  اللغوي اي  لا   -

 (.المبيعة)الابوع ( لتصب  )

تغ  ر  لا  )ال ورط ( الواردة  -

اي السطر ال وني اا الاودة إلى 

 (.ال ريطة)

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 ال ص  الثاني

 الحقوق العينية العقارية

 (76مادر )

 جواز التصرف بالحق العقاري

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

تصو ب ال ط  اللغوي اي  لا   -

 (.المبيعة)الابوع ( لتصب  )

تغ  ر  لاا  )ال اورطا ( الواردة  -

اي السااطر ال وني اا الاودة إلى 

 (.ال ريطة)

 

 

 ال ص  الثاني

 الحقوق العينية العقارية

 (76مادر )

 جواز التصرف بالحق العقاري
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  ل للاطور أو اااولااا الع ااور أو 

صاااو ب ال ل الع وري التصااار  

بااولع ااورام الا تالاا  أو الابااوعاا  

ل ااااورطاااا  بجا ع أوجااااه  على ا

التصاااااااراوم الع ور  . وال  جوز 

لا الع ور أو صااااااااو ب ال ل  او ل

ل ل  غ  ر طب عاااا  ا ت ع ااااوري  ل ا

الع اااوري أو تجاااووز السااااااالطاااوم 

 انو   باوجب أ  و  ال ونوا.الا
 

  ل للاطور أو اااولااا الع ااور أو 

صاااو ب ال ل الع وري التصااار  

 المبيعدددةباااولع اااورام الا تالااا  أو 

باجااا اع أوجااااه  الد دريدطددددةعالاى 

التصاااااااراوم الع ور  . وال  جوز 

لا الع ور أو صااااااااو ب ال ل  او ل

ل ل  غ  ر طب عاااا  ا ت ع ااااوري  ل ا

الع اااوري أو تجاااووز السااااااالطاااوم 

 الاانو   باوجب أ  و  ال ونوا.

  ل للاطور أو اااولااا الع ااور أو 

صاااو ب ال ل الع وري التصااار  

 المبيعدددةباااولع اااورام الا تالااا  أو 

باجااا اع أوجااااه  الد دريدطددددةعالاى 

التصاااااااراوم الع ور  . وال  جوز 

لا الع ور أو صااااااااو ب ال ل  او ل

ل ل  غ  ر طب عاااا  ا ت ع ااااوري  ل ا

الع اااوري أو تجاااووز السااااااالطاااوم 

 الاانو   باوجب أ  و  ال ونوا.

 

 (77مادر )

 حق اةنت اع

 

 

 (77مادر )

 حق اةنت اع

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 (77مادر )

 حق اةنت اع

 

 (77مادر )

 الوارد يلف يقارحق اةنت اع 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  عبورة  - اودة: إ ااااااااو عنواا ال

( إلى نهااو اا  الوارد يلف يقددار)

 العنواا.

)أ(:  ااذ  ال  رة ا ت ااوت  ال  رة  -

( 1بإ بوم ا اونهو اي الاودة )

اا اشاااااااروع ال ونوا  تعر   

لاصاااااااطل  ) ل االنت وع(، اع 

الوارد يلف إ اااااااااوااا  عبااورة )

( إلى نهو ته، وإعودة ترق   يقار

 ال  رام الال   .

الاا اا اارة )ب(: تااغاا اا اار عاابااااورة  -

)لبوع  قوي وسااااااابب( الواردة 

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

ا  عبورة عنواا  - اودة: إ ااااااااو ال

( إلى نهااو اا  الوارد يلف يقددار)

 العنواا.

ال  رة )أ(:  ااذ  ال  رة ا ت ااوت   -

( 1بإ بوم ا اونهو اي الاودة )

اا اشاااااااروع ال ونوا  تعر   

لاصاااااااطل  ) ل االنت وع(، اع 

الوارد يلف إ اااااااااوااا  عبااورة )

( إلى نهو ته، وإعودة ترق   يقار

 ال  رام الال   .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل االنت وع  ل ع ني ع وري  .أ

  ول صااااااااااو ااااب ال ل اي 

اساااااااتعاااول الع ااور أو الو اادة 

الع ور   واستغالله وا و     و  

 هذا ال ونوا.

اي نهااااو اااا  ال  رة إلى  لااااا  

 (. لسبب)

ال  رة )و(: تغ  ر عبااورة )البنااد  -

( اا 2هـاااااااا( الواردة اي البند )

  (.ال قرر دال  رة )و( لت وا )

 )نص المادر بعد التعدي (

 الوارد يلف يقارحق اةنت اع 

 ل االنت وع  ل ع ني ع وري  .أ

  ول صااااااااااو ااااب ال ل اي 

اساااااااتعاااول الع ااور أو الو اادة 

الع ور   واستغالله وا و     و  

 هذا ال ونوا.

عاابااااورة الاا اا اارة )ب(: تااغاا اا اار  -

)لبوع  قوي وسااااااابب( الواردة 

اي نهااااو اااا  ال  رة إلى  لااااا  

 (. لسبب)

ال  رة )و(: تغ  ر عبااورة )البنااد  -

( اا 2هـاااااااا( الواردة اي البند )

  (.ال قرر دال  رة )و( لت وا )

 

 

 

 

 

 

 

 ل االنت وع  ل ع ني ع وري  .أ

  ول صااااااااااو ااااب ال ل اي 

اساااااااتعاااول الع ااور أو الو اادة 

الع ور   واستغالله وا و     و  

 هذا ال ونوا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 جوز لصاااااااو ب  ل االنت وع  .ب

لادة تز د على عشااار سااانوام، 

التصر  ا ه باو اي ذلا رهنه 

بغ ر إذا الااااولاااا، ااااو ل   ت  

هذه  ب  على  ال   تو االت وق  

الادة، وال  جوز انع صاااااو ب 

 ل االنت وع اا التصاااار  اي 

بب  بوع  قوي وسااااااا   ه إال ل

 اشروع.

و  اال الاتصااااااار  إل ااه ا اال 

 ه  وق صااو ب  ل االنت وع اي

والتزااااوتااه، اااو ل   ت  االت ااوق 

  توب  على  ال  ذلا.

 جوز لصاااااااو ب  ل االنت وع  .ب

لادة تز د على عشااار سااانوام، 

هنه ر التصر  ا ه باو اي ذلا

بغ ر إذا الااااولاااا، ااااو ل   ت  

ب  على  ال  هذه  االت وق  تو

الادة، وال  جوز انع صاااااو ب 

 ل االنت وع اا التصاااار  اي 

 اشروع. لسبب  ه إال 

 

و  اال الاتصااااااار  إل ااه ا اال 

صااو ب  ل االنت وع اي   وقه 

تااه، اااو ل   ت  االت ااوق والتزااااو

  توب  على  ال  ذلا.

 جوز لصاااااااو ب  ل االنت وع  .ب

لادة تز د على عشااار سااانوام، 

هنه ر التصر  ا ه باو اي ذلا

بغ ر إذا الااااولاااا، ااااو ل   ت  

هذه  ب  على  ال   االت وق  تو

الادة، وال  جوز انع صاااااو ب 

 ل االنت وع اا التصاااار  اي 

 اشروع. لسبب   ه إال

 

و  اال الاتصااااااار  إل ااه ا اال 

صااو ب  ل االنت وع اي   وقه 

والتزااااوتااه، اااو ل   ت  االت ااوق 

  توب  على  ال  ذلا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لا الع ور أو الو دة  .ج او  جوز ل

الااعاا ااااور اااا  رهااا عاا ااااوره أو    

الو ااادة إذا رتاااب  ل انت اااوع 

عل ه، وبغ ر إذا صااااو ب  ل 

االنت وع، او ل   ت  االت وق  توب  

 على  ال  ذلا.

ال  جوز أا تز ااااد ااااادة  ل  .د

االنت وع على تسااااااع وتسااااااع ا 

 سن .

 ااااولاااا  هالا الع ااااور أو  اي  .ه

بهااااو  جوز  ت ع  ان ل لو اااادة ا ا

االت ااوق  تااوباا  على انت ااول  ل 

 جوز لاولا الع ور أو الو دة ج . 

    الااعاا ااااور اااا  رهااا عاا ااااوره أو

إذا رتاااب  ل انت اااوع  الو ااادة

عل ه، وبغ ر إذا صااااااو ب  ل 

االنت وع، او ل   ت  االت وق  توب  

 على  ال  ذلا.

ال  جوز أا تز ااااد ااااادة  ل  .د

االنت وع على تسااااااع وتسااااااع ا 

 سن .
 

لع ااااور اي  ااااولاااا  .ه   أو هالا ا

بهااااو  جوز ت ع  ان ل لو اااادة ا   ا

االت ااوق  تااوباا  على انت ااول  ل 

 جوز لاولا الع ور أو الو دة ج . 

    الااعاا ااااور اااا  رهااا عاا ااااوره أو

إذا رتاااب  ل انت اااوع  الو ااادة

عل ه، وبغ ر إذا صااااااو ب  ل 

االنت وع، او ل   ت  االت وق  توب  

  ال  ذلا.على 

ال  جوز أا تز ااااد ااااادة  ل  .د

االنت وع على تسااااااع وتسااااااع ا 

 سن .

  اي  ااااولاااا  هالا الع ااااور أو  .ه

بهااااو  جوز ت ع  ان ل لو اااادة ا   ا

االت اوق  تاوبا  على انت اول  ل 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اه  قد   و  ا و او  االنت وع إلى 

 اا عوق.

  نتهي  ل االنت وع: .و

بون  وت  اس ا سن  او ل   ت   .1

 االت وق  توب  على  ال  ذلا.

بهالا الع ور أو الو دة الانت ع  .2

)هـاااااا( اا  البندبهو اع اراعوة 

 هذه الاودة.

 بتنوزل الانت ع. .3

باوجب     ق ااااااااو ي نهو ي  .4

 بونتهوت  ل االنت وع.

بوت ود صااااا تي الاولا والانت ع  .5

او ل  ت ا للاولا اصاااااال   اي 

اه  قد   و  ا و او  االنت وع إلى 

 اا عوق.

  نتهي  ل االنت وع: .و

بون  وت  اس ا سن  او ل   ت  . 1

 االت وق  توب  على  ال  ذلا.

بهالا الع ور أو الو دة الانت ع . 2

اا  ال قرر )د(بهااو اع اراعااوة 

 هذه الاودة.

 بتنوزل الانت ع.. 3

باوجب     ق ااااااااو ي نهو ي . 4

 بونتهوت  ل االنت وع.

بوت ود صااااا تي الاولا والانت ع  .5

     اااو ل  ت ا للاااولااا اصااااااال اا 

اه  قد   و  ا و او  االنت وع إلى 

 اا عوق.

  نتهي  ل االنت وع: .و

بون  وت  اس ا سن  او ل   ت  . 1

 االت وق  توب  على  ال  ذلا.

بهالا الع ور أو الو دة الانت ع . 2

اا  ال قرر )د(بهااو اع اراعااوة 

 هذه الاودة.

 بتنوزل الانت ع.. 3

باوجب     ق ااااااااو ي نهو ي . 4

 بونتهوت  ل االنت وع.

بوت ود صااااا تي الاولا والانت ع . 5

      اااو ل  ت ا للاااولااا اصااااااال اا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

باا ااااو ااااه  اااا ا تاا ااوا الاارقااباااا  

 ارهون .

اي ب اااو اااه  ااا ا ت وا الرقبااا  

 ارهون .

اي ب اااو اااه  ااا ا ت وا الرقبااا  

 ارهون .

 

 (78مادر )

 حق المساطحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (78مادر )

 حق المساطحة

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

ال  رة )أ(:  ااذ  ال  رة ا ت ااوت   -

( 1بإ بوم ا اونهو اي الاودة )

ال ونوا  تعر   اا اشاااااااروع 

لاصااااااطل  ) ل الاسااااااوط  (، 

 وإعودة ترق   ال  رام الال   .

 

 (78مادر )

 حق المساطحة

  الموافقة على قرار مجلس النواب

 بإجراء التعديالت اآلتية:

ال  رة )أ(:  اااذ  ال  رة ا ت اااوت   -

( 1ا ااااونهو اي الاودة )بإ بوم 

اا اشاااااااروع ال ااونوا  تعر   

لاصاااااااطل  ) ل الاساااااااوط  (، 

 وإعودة ترق   ال  رام الال   .

 

 (78) مادر

 حق المساطحة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 ل الاساااااااااوط ااا   ل ع ني  .أ

ع وري   ول صاااااااو به ال ل 

اي إقوا  انشااابم أو أبن   على 

 أرق الغ ر لادة ا ددة.

ال  جوز أا تز د ادة الاسوط    .ب

 على تسع وتسع ا سن .

ال  رة )د(: تغ  ر عبورة )لبوع   -

قوي وسااااابب( الواردة اي نهو   

 (. لسببال  رة إلى  لا  )

ال  رة )ز(: تغ  ر عباااورة )ااااو  -

مدددا اسااااااات اااد  ب  اتاااه( إلى )

ث  بقيمة  (.است حدل

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 

 

 

أا تز د ادة الاسوط   ال  جوز  .أ

 على تسع وتسع ا سن .

ال  رة )د(: تغ  ر عبورة )لبوع   -

قوي وسااااابب( الواردة اي نهو   

 (. لسببال  رة إلى  لا  )

ال  رة )ز(: تغ  ر عباااورة )ااااو  -

مدددا اسااااااات اااد  ب  اتاااه( إلى )

ث  بقيمة  (.است حدل

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  جوز أا تز د ادة الاسوط    .أ

 على تسع وتسع ا سن .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الا صاااو ب  ل الاساااوط    .ج

او أ د ه اي ا رق اا ابوٍا 

أو انشاااااابم وله أا  تصاااااار  

ا هو ا ترن  ب ل الاساااااااوط  ، 

ل   ت  االت ااوق  تااوباا  على اااو 

  ال  ذلا.

 جوز لصااو ب  ل الاسااوط    .د

لادة تز د على عشااار سااانوام، 

التصر  ا ه باو اي ذلا رهنه 

بغ ر إذا الااااولاااا، ااااو ل   ت  

هذه  ب  على  ال   تو االت وق  

الادة، وال  جوز انع صاااااو ب 

 ل الاسااااوط   اا التصاااار  

    الا صااااو ب  ل الاسااااوط   .ب

او أ د ه اي ا رق اا ابوٍا 

  أو انشاااااابم وله أا  تصاااااار 

ا هو ا ترن  ب ل الاساااااااوط  ، 

اااو ل   ت  االت ااوق  تااوباا  على 

  ال  ذلا.

 جوز لصااو ب  ل الاسااوط    .ج

لادة تز د على عشااار سااانوام، 

التصر  ا ه باو اي ذلا رهنه 

بغ ر إذا الااااولاااا، ااااو ل   ت  

هذه  ب  على  ال   تو االت وق  

الادة، وال  جوز انع صاااااو ب 

    الا صاااو ب  ل الاساااوط   .ب

او أ د ه اي ا رق اا ابوٍا 

  أو انشااااابم وله أا  تصااااار 

ا هو ا ترن  ب ل الاساااااااوط  ، 

اااو ل   ت  االت ااوق  تااوباا  على 

  ال  ذلا.

 جوز لصو ب  ل الاسوط   ج . 

لادة تز د على عشااار سااانوام، 

التصر  ا ه باو اي ذلا رهنه 

بغ ر إذا الااااولاااا، ااااو ل   ت  

هذه  ب  على  ال   االت وق  تو

الادة، وال  جوز انع صاااااو ب 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اي   ه إال لبوع  قوي وساابب 

 اشروع.

إل اه ا اال  و  ال الاتصااااااار 

صااااااو ب  ل الاسااااااوط   اي 

  وقااه والتزااااوتااه، اااو ل   ت  

 االت وق  توب  على  ال  ذلا.

 جوز لاااااولااااا ا رق رها  .ه

أر ااه إذا رتب  ل اسااوط   

عل هو، بغ ر إذا صاااااو ب  ل 

الاساااااااوط  ، او ل   ت  االت وق 

  توب  على  ال  ذلا.

 ل الاسااااوط   اا التصاااار  

 .مشروع لسبباي   ه إال 

 

و  ل الاتصااااااار  إل ه ا ال 

صااااااو ب  ل الاسااااااوط   اي 

والتزااااوتااه، اااو ل   ت    وقااه 

 االت وق  توب  على  ال  ذلا.

 جوز لاااااولااااا ا رق رها  .د

أر اااه إذا رتب  ل اساااوط   

عل هو، بغ ر إذا صاااااو ب  ل 

الاساااااااوط  ، او ل   ت  االت وق 

  توب  على  ال  ذلا.

 ل الاسااااوط   اا التصاااار  

 .مشروع لسبباي   ه إال 

 

و  ل الاتصااااااار  إل ه ا ل 

صااااااو ب  ل الاسااااااوط   اي 

والتزااااوتااه، اااو ل   ت    وقااه 

 االت وق  توب  على  ال  ذلا.

 جوز لاااااولااااا ا رق رها  .د

أر ااه إذا رتب  ل اسااوط   

عل هو، بغ ر إذا صاااااو ب  ل 

الاساااااااوط  ، او ل   ت  االت وق 

  توب  على  ال  ذلا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال  نتهي  ل الاسوط   بزوال  .و

 تالبنوت أو الانشااااااابم قبل انتهو

 الادة.

عند انتهوت  ل الاساااوط  ، إذا  .ز

أ د  صااو ب  ل الاسااوط   

لا  او نوت  أو انشاااااااابم،  وا ل ب

ا رق عناااد ان  ااااااااااوت  ل 

الاساااااااوط   إاو اطولبته بهد  

البنوت أو إزال  الانشااااابم أو أا 

 تالا او اسااات د  ب  اته الهد  

أو اإلزالاا  إا  ااوا هااداااه أو 

 إزالته ا را  ب ر ه.

ال  نتهي  ل الاسوط   بزوال  .ه

البنوت أو الانشااااااابم قبل انتهوت 

 الادة.

عند انتهوت  ل الاساااوط  ، إذا  .و

أ د  صااو ب  ل الاسااوط   

لا  او نوت  أو انشاااااااابم،  وا ل ب

ا رق عناااد ان  ااااااااااوت  ل 

الاساااااااوط   إاو اطولبته بهد  

البنوت أو إزال  الانشااااابم أو أا 

ث  بقيمة تالا    الهد ما اسددت حدل

أو اإلزالاا  إا  ااوا هااداااه أو 

 إزالته ا را  ب ر ه.

 نتهي  ل الاسوط   بزوال ال  .ه

قبل انتهوت  البنوت أو الانشااااااابم

  الادة.

عند انتهوت  ل الاساااوط  ، إذا  .و

أ د  صااو ب  ل الاسااوط   

لا  او نوت  أو انشاااااااابم،  وا ل ب

ا رق عناااد ان  ااااااااااوت  ل 

الاساااااااوط   إاو اطولبته بهد  

البنوت أو إزال  الانشااااابم أو أا 

ث  بقيمة تالا    الهد ما اسددت حدل

أو اإلزالاا  إا  ااوا هااداااه أو 

 إزالته ا را  ب ر ه.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اااإا  ااوا الهااد  أو اإلزالاا  ال 

لا  او بو رق ال س ل   ااااااار 

ا رق أا  ب  ه بغ ر ر اااااااو 

صااو ب  ل الاسااوط  ، وذلا 

   ت  االت ااوق  تااوباا  لااه اااو ل  

 على  ال  ذلا.

اااإا  ااوا الهااد  أو اإلزالاا  ال 

لا  او بو رق ال س ل   ااااااار 

ا رق أا  ب  ه بغ ر ر اااااااو 

صااو ب  ل الاسااوط  ، وذلا 

   ت  االت ااوق  تااوباا  لااه اااو ل  

 على  ال  ذلا.

اااإا  ااوا الهااد  أو اإلزالاا  ال 

  ااااااار بو رق ال س لاولا 

ا رق أا  ب  ه بغ ر ر ااااااو 

صو ب  ل الاسوط  ، وذلا 

 لااه اااو ل   ت  االت ااوق  تااوباا  

 على  ال  ذلا.

 

 (79مادر )

 حق اإليجار طوي  األمد

 

 

 

 

 

 

 (79مادر )

 حق اإليجار طوي  األمد

قرر الاجلس  اااذ  ال  رة )أ(  -

ا ت ااوت  بااإ بااوم ا ااااااااونهااو اي 

( اا اشاااروع ال ونوا 1الاودة )

 تعر   لاصطل  ) ل اإل جور 

طو ل ا اد(، اع اراعوة  ذ  

 

 (79مادر )

 حق اإليجار طوي  األمد

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

 ذ  ال  رة )أ( ا ت وت  بإ بوم ب

( اا 1ا ااااااااونهااو اي الاااودة )

اشااااااااروع الاا ااااونااوا  ااتااعاار اا  

لاصاااااااطل  ) ل اإل جور طو ل 

 

 (79مادر )

 حق اإليجار طوي  األمد
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

اإل جور طو ل ا اد  ل ع ني  .أ

ع وري ال ت ل ادته عا عشاااار 

ساااااانوام وال تز د على تسااااااع 

سن ، او ل   ت  االت وق  سع ا  وت

 على تجد ده.

   اااااااع ع ااد اإل جااور طو اال  .ب

ا ااااد لن س ا   اااو  الاتعل ااا  

ب ل االنت وع، او ل   ت  االت وق 

 على  ال  ذلا.

الترق   اا ال  رة الاتب  اااا  اا 

 الاودة.

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 

 

 

 

   اااااااع ع د اإل جور طو ل ا اد 

ل اااا  ب ل  ع ات ل ن س ا   ااااو  ا ل

االنت اااوع، ااااو ل   ت  االت اااوق على 

 . ال  ذلا

 

ا اد(، اع اراعوة  ذ  الترق   

 الاتب    اا الاودة.اا ال  رة 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ااااااع ع د اإل جور طو ل ا اد 

ل اااا  ب ل  ع ات ل ن س ا   ااااو  ا ل

االنت ااوع، اااو ل   ت  االت ااوق على 

 . ال  ذلا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 الباب ال امس 

 الرهن الت ميني

 ال ص  األو  

 نطاق الرهن الت ميني وانعقاده

 (80مادر )

 الت مينينطاق الرهن 

 

 

 

 

 الباب ال امس 

 الرهن الت ميني

 ال ص  األو  

 الت ميني وانعقادهنطاق الرهن 

 (80مادر )

 نطاق الرهن الت ميني

قرر الاجلس ال  رة )ب(: تغ  ر  -

عبورة )  و  شاا صاا و  على ع ور 

ابوع على ال ر ط ( الواردة اي 

 

 الباب ال امس 

 الرهن الت ميني

 ال ص  األو  

 نطاق الرهن الت ميني وانعقاده

 (80مادر )

 نطاق الرهن الت ميني

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

ية:بإجراء  تال عديالت ال  رة ال  الت

 )ب(:

 

 الباب ال امس 

 الرهن الت ميني

 ال ص  األو  

 نطاق الرهن الت ميني وانعقاده

 (80مادر )

 نطاق الرهن الت ميني
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

تساااااااري أ  و  هذا البوب على  .أ

رهااا الااعاا ااااورام والااو اااادام 

الع ااور اا  إذا  ااوناام تتعلل بب ع 

على ال ر ط  أو ع ور اشترا 

أو و دة االو   على الشاااا وع 

أو  ل اساااوط   أو  ل إ جور 

طو اال ا اااد أو  ل انت ااوع أو 

غ ر ذلا اا التصاااااراوم التي 

وحدددر نهااو اا  ال  رة إلى عبااورة )

 (.يقارية مبيعة يلف ال ريطة

 

 

 

 )نص المادر بعد التعدي (

تساااااااري أ  و  هذا البوب على  .أ

رهااا الااعاا ااااورام والااو اااادام 

الع ااور اا  إذا  ااوناام تتعلل بب ع 

على ال ر ط  أو ع ور اشترا 

أو و دة االو   على الشااااا وع 

أو  ل اساااوط   أو  ل إ جور 

طو اال ا اااد أو  ل انت ااوع أو 

تغ  ر عبورة )  و  ش ص و  على   -

ع ااااور ابااااوع على ال ر طاااا ( 

الواردة اي نهااااو اااا  ال  رة إلى 

وحدددر يقدداريددة مبيعددة عبااورة )

 (.يلف ال ريطة

 

 

 

 

تساااااااري أ  و  هذا البوب على  .أ

رهااا الااعاا ااااورام والااو اااادام 

الع ااور اا  إذا  ااوناام تتعلل بب ع 

على ال ر ط  أو ع ور اشاااترا 

أو و دة االو   على الشاااااا وع 

أو  ل اساااااوط   أو  ل إ جور 

أو طو اال ا اااد أو  ل انت ااوع 

غ ر ذلا اا التصاااااااراوم التي 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 صاااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

 اإلدارة.اجلس 

  وا ا اااال الرها التاااا ا ني  .ب

الع ور ب واله أو  صااا  شاااو ع  

  ا ه، أو   و  ع ن و  أصااااااال و  أو

  و  شااا صااا و  على ع ور ابوع 

 على ال ر ط .

تسااااااري أ  و  ال ونوا الادني،  .ج

ا او ل   رد بشااااا نه نص  وص 

 اي أ  و  هذا البوب.

غ ر ذلا اا التصااااااراوم التي 

 صااااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

  وا ا اااال الرها التاااا ا ني  .ب

الع ور ب واله أو  صااا  شاااو ع  

ا ه، أو   و  ع ن و  أصااااااال و  أو 

وحددددر يقددداريدددة مبيعدددة يلف 

 .ال ريطة

تسااااااري أ  و  ال ونوا الادني،  .ج

ا او ل   رد بشااااا نه نص  وص 

 اي أ  و  هذا البوب.

 صااااااااادر بت ااد اادهااو قرار اا 

 اجلس اإلدارة.

  وا ا اااال الرها التاااا ا ني  .ب

الع ور ب واله أو  صااا  شاااو ع  

ا ه، أو   و  ع ن و  أصااااااال و  أو 

وحددددر يقددداريدددة مبيعدددة يلف 

 .ال ريطة

تسااااااري أ  و  ال ونوا الادني،  .ج

ا او ل   رد بشااااا نه نص  وص 

 اي أ  و  هذا البوب.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (81)مادر 

 انعقاد الرهن الت ميني

ال  نع ااااد الرها التاااا ا ني إال  .أ

بورق  رساااااااا   وبعد ق ده لد  

الجهااوز و  ع بااوطال   اال ات ااوق 

 على  ال  ذلا.

ن  ااااوم  .ب اع  ها بااااد لرا تز  ا ل  

الرها اااو ل   ت  االت ااوق على 

  ال  ذلا.

 

 (81مادر )

 انعقاد الرهن الت ميني

 

 دوا تعد ل

 

 (81مادر )

 الت مينيانعقاد الرهن 

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (81مادر )

 انعقاد الرهن الت ميني

ال  نع ااااد الرها التاااا ا ني إال  .أ

بورق  رساااااااا   وبعد ق ده لد  

الجهااوز و  ع بااوطال   اال ات ااوق 

 على  ال  ذلا.

ن  ااااوم .ب اع  ها بااااد لرا تز  ا ل    

الرها اااو ل   ت  االت ااوق على 

  ال  ذلا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (82)مادر 

 الدائن المرتهن

 جوز لاجلس اإلدارة أا  شااااااترط 

اي بعق أنواع الرها التاااا ا ني 

ال و اااااااع     و  هذا ال ونوا أا 

  وا الدا ا الارتها اؤساااااااسااااااا  

تاو ل ار صااا  اا قبل اصااار  

الب ر ا الار زي لازاول  نشاااااوط 

 التاو ل الع وري بولاال  .

 

 

 

 

 

 (82مادر )

 الدائن المرتهن

 

 دوا تعد ل

 

 (82مادر )

 الدائن المرتهن

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (82مادر )

 الدائن المرتهن

 جوز لاجلس اإلدارة أا  شااااااترط 

اي بعق أنواع الرها التاااا ا ني 

ال و اااااااع     و  هذا ال ونوا أا 

  وا الدا ا الارتها اؤساااااااسااااااا  

تاو ل ار صااا  اا قبل اصااار  

نشاااااوط الب ر ا الار زي لازاول  

 التاو ل الع وري بولاال  .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 (83مادر )

 الراهن

اع عاااد  اإل الل بااا   اااو  الااااودة 

( اا هااذا ال ااونوا،  جااب أا 98)

 اا ااوا الااراهااا اااااولاا ااااو  لاالااعاا ااااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

 الارهون  وأهال  للتصر  ا هو.

 

 (83مادر )

 الراهن

 

 دوا تعد ل

 

 (83مادر )

 الراهن

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (83مادر )

 الراهن

اع عاااد  اإل الل بااا   اااو  الااااودة 

( اا هااذا ال ااونوا،  جااب أا 98)

 اا ااوا الااراهااا اااااولاا ااااو  لاالااعاا ااااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

 ا هو.الارهون  وأهال  للتصر  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

و اجاوز أا  ا اوا الاراهاا نا اس 

الاااد ا أو    ال  ع ن ااو    ااد  رهنااو  

 الاد ا. لاصل  

 
 

و اجاوز أا  ا اوا الاراهاا نا ااس 

الاااد ا أو    ال  ع ن ااو    ااد  رهنااو  

 لاصل   الاد ا.

 

 

 (84مادر )

 مح  الرهن الت ميني

 جب أا   وا الع ور الارهوا  .أ

أو الو اادة الع ااور اا  الارهوناا  

رهنااو  تاا ا ن ااو  قااو اااو  واوجودا  

اعال  أو   ااااو  على ال ر طااا  

 عند انع وده.

 

 (84مادر )

 مح  الرهن الت ميني

 

 دوا تعد ل

 

 (84مادر )

 مح  الرهن الت ميني

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (84مادر )

 مح  الرهن الت ميني

 جب أا   وا الع ور الارهوا  .أ

أو الو اادة الع ااور اا  الارهوناا  

رهنااو  تاا ا ن ااو  قااو اااو  واوجودا  

اعال  أو   ااااو  على ال ر طااا  

 عند انع وده.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الرها الت ا ني ال  جوز أا   ع  .ب

إال على ع ور أو و دة ع ور   

 صااااااا  التعااوااال ا هااو، وب عهااو 

 است الال  بولازاد العلني.

 جب أا   وا الع ور أو الو دة  .ج

الع ور   الارهون  اع نو  تع  نو  

دق  و  اا     طب عته واوقعه 

اي ع د الرها ذاته أو اي ع د 

رساااي ال ل، وإال وقع الرها 

 بوطال .

الت ا ني ال  وم   شااااال الرها .د

الع اااور أو الو ااادة الع اااور ااا  

الارهوناااا  اا أبن اااا  وغراس 

ال  جوز أا   ع الرها الت ا ني  .ب

ع ور   إال على ع ور أو و دة 

 صااااااا  التعاواال ا هاو، وب عهااو 

 است الال  بولازاد العلني.

 جب أا   وا الع ور أو الو دة  .ج

نو   الع ور   الارهون  اع نو  تع  

دق  و  اا     طب عته واوقعه 

اي ع د الرها ذاته أو اي ع د 

رساااي ال ل، وإال وقع الرها 

 بوطال .

 شااااال الرها الت ا ني ال  وم  .د

ع اااور ااا  الع اااور أو الو ااادة ال

الارهوناااا  اا أبن اااا  وغراس 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وع ورام بولت صاا ص و ل او 

 ساااااات د  عل هو اا انشاااااابم 

ال    على إبرا  ع د الرها او 

 ل   ت  االت وق على  ال  ذلا.

 

 

 

 

 

 
 

وع ورام بولت صاا ص و ل او 

 ساااااات د  عل هو اا انشاااااابم 

ال    على إبرا  ع د الرها او 

 ل   ت  االت وق على  ال  ذلا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (85مادر )

 مقاب  الرهن الت ميني

 

 

 

لد ا الا ااااااااوا   جب أا   وا ا

بااولرها ا ااددا  و ااوبتااو  اي الااذااا ، 

و جوز أا   وا د نو  اساااااات بل و  أو 

ا تاول و  أو اعل و  على شااااااارط، أو 

أا  ترتب  ااااااوا العتاود ا توح 

أو ل ت   سوب جور على أا  ت دد 

اااي عاا ااااد الاارهااا اااباالاا  الااااد ااا 

 

 (85مادر )

 مقاب  الرهن الت ميني

قرر الاجلس إعودة صول الاودة  -

 على الن و الوارد أدنوه.

 )نص المادر بعد التعدي (

يجددب أن يترتددب الرهن ضدددددددمدداندداً 

لدددين محدددد وثددابدد  في الدد مددة، 

لدين  ناً  ما ويجوز أن يترتب ضددددددد

مسدددددددتقبلي أو احتمددالي أو معلق 

يلف شدددرط، أو أن يترتب ضدددماناً 

ةيتماد م تو  أو ل تح حسدددددددداب 

جار  يلف أن يتحدد في يقد الرهن 

مبلغ الدددين المضدددددددمون أو الحددد 

 

 (85ادر )م

 مقاب  الرهن الت ميني

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

 إعودة صول الاودة.النواب ب

 

 (85مادر )

 مقاب  الرهن الت ميني

 

 

يجددب أن يترتددب الرهن ضدددددددمدداندداً 

لدددين محدددد وثددابدد  في الدد مددة، 

لدين  ناً  ما ويجوز أن يترتب ضددددددد

مسدددددددتقبلي أو احتمددالي أو معلق 

يلف شدددرط، أو أن يترتب ضدددماناً 

ةيتماد م تو  أو ل تح حسدددددددداب 

جار  يلف أن يتحدد في يقد الرهن 

مبلغ الدددين المضدددددددمون أو الحددد 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الا ااااوا أو ال د ا قصاااى الذي 

  نتهي إل ه هذا الد ا.
 

األقصدددددددف الدد ي ينتهي إليدده هدد ا 

 الد ين.

األقصدددددددف الدد ي ينتهي إليدده هدد ا 

 الد ين.

 

 ال ص  الثاني

 اآلثار القانونية للرهن الت ميني

 (86مادر )

 التصرف في مح  الرهن

 جوز أا  شااااااترط الدا ا الارتها 

على الراها عااد  التصااااااار  اي 

الع ور الارهوا أو الو دة الع ور   

الارهون  ب ي نوع اا التصااراوم 

 

 ال ص  الثاني

 اآلثار القانونية للرهن الت ميني

 (86مادر )

 التصرف في مح  الرهن

 

 دوا تعد ل

 

 ال ص  الثاني

 اآلثار القانونية للرهن الت ميني

 (86مادر )

 التصرف في مح  الرهن

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 ال ص  الثاني

 اآلثار القانونية للرهن الت ميني

 (86مادر )

 التصرف في مح  الرهن

 جوز أا  شااااااترط الدا ا الارتها 

على الراها عااد  التصااااااار  اي 

الع ور الارهوا أو الو دة الع ور   

الارهون  ب ي نوع اا التصااراوم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أو ترت ب  ل ع ني عل هو إال بعد 

 ال صول على اواا ته.

او ل    ا ابن و   وال  صااا  الشااارط

 على بوع  قوي وسبب اشروع.
 

أو ترت ب  ل ع ني عل هو إال بعد 

 ال صول على اواا ته.

او ل    ا ابن و   وال  صااا  الشااارط

 على بوع  قوي وسبب اشروع.

 

 

 

 (87مادر )

 بطالن شروط الرهن

 

 

 

 

 

 (87مادر )

 بطالن شروط الرهن

قرر الاجلس إ اااااااااوااا  عبااورة  -

كان) ب ي ثمن  لد ين أو  عد با ( ب

عاابااااورة )الااو اااادة الااعاا ااااور اااا  

 

 (87مادر )

 بطالن شروط الرهن

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

بالد ين أو ب ي إ ااااوا  عبورة )ب

( بعااد عبااورة )الو اادة ثمن كددان

 

 (87مادر )

 بطالن شروط الرهن
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

لدا ا  بوطال   ل ات وق  جعل ل   ع 

الارتها ال ل عند عد  اسااااااات  وت 

الاااد ا وقااام  لول أجلاااه اي أا 

 تالااا الع ااور الارهوا أو الو اادة 

الع ور   الارهون  أو اي أا  ب عه 

الااتااي دوا اااراعااااوة اإلجااراتام 

ار ااااااهو ال ونوا  تى لو  وا هذا 

 االت وق قد أبر  بعد الرها.

 

الارهون ( اي ال  رة ا ولى اا 

 الاودة.

 

 )نص المادر بعد التعدي (

لدا ا  بوطال   ل ات وق  جعل ل   ع 

الارتها ال ل عند عد  اسااااااات  وت 

الاااد ا وقااام  لول أجلاااه اي أا 

 تالااا الع ااور الارهوا أو الو اادة 

لد ين أو ب ي الع ور   الارهون   با

أو اي أا  ب عاااه دوا  ثمن كدددان

اراعوة اإلجراتام التي ار اااااااهو 

ال ونوا  تى لو  وا هذا االت وق قد 

 أبر  بعد الرها.

الع اااور ااا  الارهونااا ( اي ال  رة 

 ا ولى اا الاودة.
 

 

لدا ا  بوطال   ل ات وق  جعل ل   ع 

الارتها ال ل عند عد  اسااااااات  وت 

الاااد ا وقااام  لول أجلاااه اي أا 

 تالااا الع ااور الارهوا أو الو اادة 

لد ين أو ب ي الع ور   الارهون   با

أو اي أا  ب عاااه دوا  ثمن كدددان

اراعوة اإلجراتام التي ار اااااااهو 

ال ونوا  تى لو  وا هذا االت وق قد 

 أبر  بعد الرها.

ول ا  جوز بعاااد  لول الاااد ا أو 

قساااااااط انه االت وق على أا  نزل 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ول ا  جوز بعاااد  لول الاااد ا أو 

قساااااااط انه االت وق على أا  نزل 

الاااد ا الراها لاادا نااه عا الع ااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

 الارهون  واوت  لد نه.

ول ا  جوز بعاااد  لول الاااد ا أو 

قساااااااط انه االت وق على أا  نزل 

الاااد ا الراها لاادا نااه عا الع ااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

 الارهون  واوت  لد نه.

الاااد ا الراها لاادا نااه عا الع ااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

 الارهون  واوت  لد نه.

 

 (88مادر )

 إدارر العقار المرهون

 

 

 

 

 

 

 

 (88مادر )

 إدارر العقار المرهون

قرر الاجلس إ اااااااااواااا   لاااا   -

عد عبورة )للراها المرهون) ( ب

ال ل اي إدارة الع ااور( الواردة 

 اي صدر ال  رة )أ(.

 

 )نص المادر بعد التعدي (

 

 (88مادر )

 إدارر العقار المرهون

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

إ ااااااااااوااااا   االااااااا  الددنددواب ب

عد عبورة )للراها المرهون) ( ب

ال ل اي إدارة الع ااور( الواردة 

 اي صدر ال  رة )أ(.

 

 (88مادر )

 إدارر العقار المرهون
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

للراها ال ل اي إدارة الع اااور  .أ

                ولااااااه قاااااابااااااق  اااااااااااااوره

و وا  إ راداته إلى وقم و ااع 

إشااااااورة ال جز على ق د الع ور 

الارهوا أو الو اادة الع ااور اا  

 الارهون .

ب جز    جوز للا  ا  أا ت ار .ب

إ ااراد الااعاا ااااور الااااارهااوا أو 

الو ااادة الع اااور ااا  الارهونااا  

اعتبااورا  اا تااور   ق ااد دعو  

تن  اااذ الرها إذا تب أا لهاااو أا 

الراها  اوطل اي ساااااااداد د نه 

 إ رارا  بولارتها.
 

للراها ال ل اي إدارة الع اااور  .أ

ولااااه قبق  اااااوره  المرهون

و وا  إ راداته إلى وقم و اااع 

إشااااااورة ال جز على ق د الع ور 

الارهوا أو الو اادة الع ااور اا  

 الارهون .

 جوز للا  ا  أا ت ار ب جز  .ب

إ ااراد الااعاا ااااور الااااارهااوا أو 

الو ااادة الع اااور ااا  الارهونااا  

اعتبااورا  اا تااور   ق ااد دعو  

تن  اااذ الرها إذا تب أا لهاااو أا 

د د نه الراها  اوطل اي سااااااادا

 إ رارا  بولارتها.

للراها ال ل اي إدارة الع ااور  .أ

ولااااه قبق  اااااوره  المرهون

و وا  إ راداته إلى وقم و ااع 

إشااااااورة ال جز على ق د الع ور 

الارهوا أو الو اادة الع ااور اا  

 الارهون .

ت ار ب جز  .ب  جوز للا  ا  أا 

إ ااراد الااعاا ااااور الااااارهااوا أو 

الو ااادة الع اااور ااا  الارهونااا  

اعتبااورا  اا تااور   ق ااد دعو  

تن  اااذ الرها إذا تب أا لهاااو أا 

د د نه الراها  اوطل اي سااااااادا

 إ رارا  بولارتها.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 (89مادر )

 هالك أو تلف العقار المرهون

إذا هلا الع ور الارهوا أو الو دة 

الع اااور ااا  الارهونااا  أو تل   ي 

سااااااابب  وا، انت ل الرها بارتبته 

إلى ال ل الااذي  ترتااب على ذلااا 

 وبل ا ولتعو ق، وابل  الت ا ا، و

 االستاالا للان ع  العوا .

 

 (89مادر )

 أو تلف العقار المرهون هالك

 

 دوا تعد ل

 

 (89مادر )

 هالك أو تلف العقار المرهون

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (89مادر )

 هالك أو تلف العقار المرهون

إذا هلا الع ور الارهوا أو الو دة 

الع اااور ااا  الارهونااا  أو تل   ي 

سااااااابب  وا، انت ل الرها بارتبته 

إلى ال ل الااذي  ترتااب على ذلااا 

 وبل ا ولتعو ق، وابل  الت ا ا، و

 االستاالا للان ع  العوا .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (90مادر )

التن ي  يلف أموا  الراهن  ير 

 المدين

 

 

 

 

 

 

 

إذا  وا الراها شااا صاااو  آ ر غ ر 

الاااااد ا اال  جوز التن  ااااذ على 

أاواله إال او رها انهو. وال   وا 

 

 (90مادر )

التن ي  يلف أموا  الراهن  ير 

 المدين

قرر الاجلس تغ  ر عبورة ) ل  -

الداع بولرجوع على الاد ا قبل 

التن  اذ على أاوالاه( الواردة اي 

حق الددفع سااااااا اوق الااودة إلى )

 (.بتجريد المدين

 

 )نص المادر بعد التعدي (

إذا  وا الراها شااا صاااو  آ ر غ ر 

الاااااد ا اال  جوز التن  ااااذ على 

أاواله إال او رها انهو. وال   وا 

 

 (90مادر )

التن ي  يلف أموا  الراهن  ير 

 المدين

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

تغ  ر عبااااورة ) ل النواب ب

الداع بولرجوع على الاد ا قبل 

التن  اذ على أاوالاه( الواردة اي 

حق الددفع سااااااا اوق الااودة إلى )

 (.بتجريد المدين

 

 (90مادر )

التن ي  يلف أموا  الراهن  ير 

 المدين

 

 

 

 

 

 

 

إذا  وا الراها شااا صاااو  آ ر غ ر 

الاااااد ا اال  جوز التن  ااااذ على 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

له  ل الداع بولرجوع على الاد ا 

جد او ل   وقبل التن  ذ على أاواله 

 ات وق    ي بغ ر ذلا.

 

 

 

 

 

  او ل بتجريد المدينحق الدفع له 

  وجد ات وق    ي بغ ر ذلا.

أاواله إال او رها انهو. وال   وا 

  او ل حق الدفع بتجريد المدينله 

  وجد ات وق    ي بغ ر ذلا.

 

 (91مادر )

 التناز  ين الرهن

 

 

 

 

 (91مادر )

 التناز  ين الرهن

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

 ال  رة )ج(:

 

 (91مادر )

 التناز  ين الرهن

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 بإجراء التعديالت اآلتية: النواب

 ال  رة )ج(:

 

 (91مادر )

 التناز  ين الرهن
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

ال   وا الرها نااواااذا  اي  ل  .أ

الغ ر إال إذا ق ااد وا ااو     ااو  

هذا ال ونوا قبل أا   ساااب هذا 

 الغ ر   و  ع ن و  على الع ور.

للااادا ا الارتها ت و ااال   اااه  .ب

لرها آل ر اوا بااااو لا اااااااا   ا

قيدإ اااااااوا  عبورة ) - ( له رهن م 

 بعد عبورة )دا ا آ ر(. 

 تغ  ر عبااورة )والاتنااوزل إل ااه( -

الواردة اي نهااااو اااا  ال  رة إلى 

 (. والمتناز  له)

 )نص المادر بعد التعدي (

ال   وا الرها نااواااذا  اي  ل  .أ

الغ ر إال إذا ق ااد وا ااو     ااو  

هذا ال ونوا قبل أا   سااااب هذا 

 الغ ر   و  ع ن و  على الع ور.

للاادا ا الارتها ت و اال   ااه  .ب

الا ااااااااوا بااااولرها آل ر 

قيدإ اااااااوا  عبورة ) - ( له رهن م 

 بعد عبورة )دا ا آ ر(. 

تغ  ر عبااورة )والاتنااوزل إل ااه(  -

الواردة اي نهااااو اااا  ال  رة إلى 

 (. والمتناز  له)

 

 

 

 

 

 

ال   وا الرها نااواااذا  اي  ل  .أ

الغ ر إال إذا ق ااد وا ااو     ااو  

هذا ال ونوا قبل أا   سب هذا 

 الغ ر   و  ع ن و  على الع ور.

للااادا ا الارتها ت و ااال   اااه  .ب

الا اااااااااوا بااااولرها آل ر 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ل وتسج    بشرط اواا   الاد ا

 سند التنوزل لد  الجهوز.

 ااجااوز لاالاااادا ااا الااااارتااهااا أا  .ج

تباااا  رهنااااه ار تنااااوزل عا      

با دار د نه إلى دا ا آ ر على 

ذام الع ور الارهوا. واي هذه 

ال ااولاا    اال  اال اا الارتها 

الاتنااوزل والاتنااوزل إل ااه ا اال 

 اآل ر.
 

 بشرط اواا   الاد ا وتسج ل

 سند التنوزل لد  الجهوز.

ها أا  .ج ارت ل للاااادا ا ا  جوز 

 تنااااوزل عا ارتباااا  رهنااااه 

له با دار د نه إلى دا ا آ ر 

قيددد على ذام الع ااور  رهن م 

الارهوا. واي هاااذه ال اااولااا  

  ل  ل اا الارتها الاتنوزل 

 ا ل اآل ر. والمتناز  له

 

 

بشرط اواا   الاد ا وتسج ل 

 سند التنوزل لد  الجهوز.

ها أا  .ج ارت ل للاااادا ا ا جوز   

 تنااااوزل عا ارتباااا  رهنااااه 

نه إلى دا ا آ ر  له با دار د 

قيدددد على ذام الع اااور  رهن م 

ا. واي هاااذه ال اااولااا  الارهو

  ل  ل اا الارتها الاتنوزل 

 ا ل اآل ر. والمتناز  له
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (92مادر )

 قيمة الرهن الت ميني

  تصااااااار أ ر الرها الت ا ني على 

الابل  الا دد اي ع د الرها او ل  

ل ااااونوا أو االت ااااوق على  نص ا

  ال  ذلا.

 

 (92مادر )

 قيمة الرهن الت ميني

 

 دوا تعد ل

 

 (92مادر )

 قيمة الرهن الت ميني

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (92مادر )

 قيمة الرهن الت ميني

  تصااااااار أ ر الرها الت ا ني على 

الابل  الا دد اي ع د الرها او ل  

ل ااااونوا أو االت ااااوق على  نص ا

  ال  ذلا.

 

 (93مادر )

 حق التقدم

 ساااااااتواي الاااادا نوا الارتهنوا 

الاادا ن ا العااود  ا اا   وقه  قباال 

 اا الع اااور الارهوا أو الو ااادة 

الع ااور اا  الارهوناا  أو اا الاااول 

 

 (93مادر )

 حق التقدم

 

 دوا تعد ل

 

 (93مادر )

 حق التقدم

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (93)مادر 

 حق التقدم

 ساااااااتواي الاااادا نوا الارتهنوا 

  وقه  قباال الاادا ن ا العااود  ا اا 

 اا الع اااور الارهوا أو الو ااادة 

الع ااور اا  الارهوناا  أو اا الاااول 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الذي  ل ا لهو ب ساااب ارتب   ل 

نوا قد أجروا ال  د اي انه  ولو  و

  و  وا د.

الذي  ل ا لهو ب ساااب ارتب   ل 

نوا قد أجروا ال  د اي انه  ولو  و

  و  وا د.

 

 (94مادر )

 تحديد مرتبة الرهن

ت دد ارتب  الرها بولرق  التتوبعي 

للتساااااااج ل لد  الجهوز، اإذا ت د  

أشاااا وص اتعددوا اي وقم وا د 

لتساااج ل رهونه   اااد اد ا وا د 

وعلى ع ور وا د ا  وا تسااااااج ل 

هااااذه الرهوا ت اااام رق  وا ااااد 

هؤالت الاادا نوا اي ارتباا   و عتبر

 وا دة.

 

 (94مادر )

 تحديد مرتبة الرهن

 

 دوا تعد ل

 

 (94)مادر 

 تحديد مرتبة الرهن

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (94مادر )

 تحديد مرتبة الرهن

ت دد ارتب  الرها بولرق  التتوبعي 

للتساااااااج ل لد  الجهوز، اإذا ت د  

أشاااا وص اتعددوا اي وقم وا د 

لتساااج ل رهونه   اااد اد ا وا د 

وعلى ع ور وا د ا  وا تساااااااج ل 

ق  وا ااااد هااااذه الرهوا ت اااام ر

هؤالت الاادا نوا اي ارتباا   و عتبر

 وا دة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 
 

 

 (95مادر )

 حق تتبع العقار المرهون

 

 

 

 

 

 

 

 (95مادر )

 حق تتبع العقار المرهون

قرر الاجلس تغ  ر عباااورة )أو  -

ش صي آ ر عل ه( الواردة اي 

قددابدد  للرهن نهااو اا  الاااودة إلى )

دون أن يكون مسئوةً مسئولية 

شدد صددية ين الدين المضددمون 

 (.بالرهن

 

 (95مادر )

 حق تتبع العقار المرهون

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

تغ  ر عبورة )أو ش صي آ ر ب

عل ااه( الواردة اي نهااو اا  الاااودة 

ب  للرهن دون أن يكون إلى ) قا

مسددئولية شدد صددية ين  مسددئوةً 

 (.الدين المضمون بالرهن

 

 (95مادر )

 حق تتبع العقار المرهون
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

للاادا ا الارتها رهنااو  تاا ا ن ااو   ل 

تتبع الع اااور الارهوا اي  اااد أي 

 و ز له السااااات  وت د نه عند  لول 

أجل الواوت بعد إعذاره بداع الد ا، 

إال إذا ا تور ال و ز أا   و  بواوت 

الااد ا أو  طهر الع ااور اا الرها 

أو أا  ت لى عنااه، و عتبر  ااو زا  

للع ااور  اال اا انت لاام إل ااه بعااد 

ا ال  ته أو ترتب له أي  ل الره

 ع ني أو ش صي آ ر عل ه.

 
 

 )نص المادر بعد التعدي (

للاادا ا الارتها رهنااو  تاا ا ن ااو   ل 

تتبع الع اااور الارهوا اي  اااد أي 

 و ز له الساااااات  وت د نه عند  لول 

أجل الواوت بعد إعذاره بداع الد ا، 

إال إذا ا تور ال و ز أا   و  بواوت 

الااد ا أو  طهر الع ااور اا الرها 

أو أا  ت لى عنااه، و عتبر  ااو زا  

للع ااور  اال اا انت لاام إل ااه بعااد 

ا ال  ته أو ترتب له أي  ل الره

قددابدد  للرهن دون أن يكون ع ني 

مسدددئوةً مسدددئولية شددد صدددية ين 

 .الدين المضمون بالرهن

 

للاادا ا الارتها رهنااو  تاا ا ن ااو   ل 

تتبع الع اااور الارهوا اي  اااد أي 

 و ز له الساااااات  وت د نه عند  لول 

أجل الواوت بعد إعذاره بداع الد ا، 

إال إذا ا تور ال و ز أا   و  بواوت 

الااد ا أو  طهر الع ااور اا الرها 

أو أا  ت لى عنااه، و عتبر  ااو زا  

للع ااور  اال اا انت لاام إل ااه بعااد 

ا ال  ته أو ترتب له أي  ل الره

قددابدد  للرهن دون أن يكون ع ني 

مسدددئوةً مسدددئولية شددد صدددية ين 

 .الدين المضمون بالرهن
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (96مادر )

 ضمان العقار المرهون

  ااااااااا الراها الع ااور الارهوا 

رهنااو  تاا ا ن ااو  وهو اساااااااؤول عا 

ساااااااالاته  واال   تى تور   واوت 

 الد ا.

وللارتها أا  عترق على  اااال 

اونه وأا  ت ذ اا ن ص اي   ااااااا

اإلجراتام ال ونون   او        ه 

لى أا  رجع بااااولن  ااااوم على ع

 الراها.

 

 (96مادر )

 ضمان العقار المرهون

 

 دوا تعد ل

 

 (96مادر )

 ضمان العقار المرهون

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (96مادر )

 ضمان العقار المرهون

الارهوا   ااااااااا الراها الع ااور 

رهنااو  تاا ا ن ااو  وهو اساااااااؤول عا 

ساااااااالاته  واال   تى تور   واوت 

 الد ا.

وللارتها أا  عترق على  اااال 

اونه وأا  ت ذ اا  ن ص اي  ااااااا

اإلجراتام ال ونون   او        ه 

لن  ااااوم على ع لى أا  رجع بااااو

 الراها.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (97مادر )

 انقضاء الرهن الت ميني

  ن  ي الرها الت ا ني:

الا ااااااااوا،  بون  اااااااوت الد ا .1

  و عود اعااه إذا زال السااااااابااب

الااذي ان  اااااااى بااه الااد ا دوا 

لتي   وا  ل  وق ا إ الل بااااو

الغ ر  سااا الن   قد  ساابهو اي 

لد ا  او ب ا ان  ااااااااوت ا ال ترة 

 وعودته.

لتطه ر  .2 إذا تااااام إجراتام ا

ان  اااااااى  ل الرها التاا ا ني 

نهو  و، ولو زالم  ي سااااااابب 

 

 (97مادر )

 انقضاء الرهن الت ميني

 

 دوا تعد ل

 

 (97مادر )

 انقضاء الرهن الت ميني

 

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (97مادر )

 انقضاء الرهن الت ميني

  ن  ي الرها الت ا ني:

الد ا الا اااااااوا، . بون  ااااااوت 1

عه  بب و عود ا إذا زال السااااااا

لد ا دوا  الذي ان  اااااااى به ا

بااااول  وق التي   وا  إ الل

الغ ر  سا الن   قد  سبهو اي 

ان  اااااااوت الد ا  ال ترة او ب ا

 وعودته.

تااااام إجراتام التطه ر . إذا 2

ان  اااااااى  ل الرها الت ا ني 

نهو  و، ولو زالم  ي سااااااابب 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  اا ا سااااااابااوب ال  اا  ال ااو ز

  ور.الذي طهر الع

إذا ب ع الع اااور الارهوا ب عاااو   .3

  جبر ااو  بااولازاد العلني ساااااااوات

 ااوا ذلااا اي اواجهاا  اااولااا 

الع ااور أو ال ااو ز أو ال ااورس 

الااذي سااااااال  إل ااه الع ااور عنااد 

  الت ل اااا ، اااااإا   وق الرها

على هذا الع ور تن  اااي بإ داع 

ال اا الذي رساااااااو به الازاد أو 

باااداعاااه إلى الااادا ن ا الا  اااد ا 

 ارتبته  بوسااات  وت الذ ا تساااا 

   وقه  اا هذا ال اا.

اا ا سااااااابااوب ال  اا  ال ااو ز 

 طهر الع ور.  الذي

ع اااور الارهوا ب عاااو  ب ع ال. إذا 3

بولازاد العلني ساااااااوات  جبر و  

 ااوا ذلااا اي اواجهاا  اااولااا 

الع ااور أو ال ااو ز أو ال ااورس 

الااذي سااااااال  إل ااه الع ااور عنااد 

الت ل اااا ، اااااإا   وق الرها 

على هذا الع ور تن  ي بإ داع 

ال اا الذي رسااااو به الازاد أو 

بااداعااه إلى الاادا ن ا الا  ااد ا 

  وتبوساات  الذ ا تسااا  ارتبته 

    وقه  اا هذا ال اا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 
 

 

   

 

 ال ص  الثالث

 رهون  اصة

 (98مادر )

 رهن الحقوق العينية

 

 

 

 

 

 ال ص  الثالث

 رهون  اصة

 (98)مادر 

 رهن الحقوق العينية

 :قرر الاجلس اآلتي 

 
 

 

تغ  ر  لاتي )البناااد( و)والبناااد(  -

الواردت ا اي الساااااااطر ا ول 

 

 ال ص  الثالث

 رهون  اصة

 (98مادر )

 رهن الحقوق العينية

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

تغ  ر  لاتي )البناااد( و)والبناااد(  -

اي الساااااااطر ا ول الواردت ا 

 

 ال ص  الثالث

 رهون  اصة

 (98مادر )

 رهن الحقوق العينية
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

اا  اع اراعااوة أ  ااو  البنااد )ب(

     ( والااباانااااد )د( اااا77الاااااااودة )

( اا هذا ال ونوا  جوز 78الاودة )

لصااااو ب ال ل الع ني على الع ور 

أو الو اااادة الع ااااور اااا  ا اااال  ل 

أو  الاساااااااااوط اا االنت ااوع أو  ل 

اإل جااور طو اال ا اااد اتى زادم 

لى ( عوال قرر(، )ال قررلت ونو )

 التوالي.

تغ  ر  لاااا  )عا( الواردة بعاااد  -

 (.يلفعبورة )زادم ادته( إلى )

 

 )نص المادر بعد التعدي (

 

)ب( اا  ال قرراع اراعوة أ  و  

)د( اااا  الدد ددقددرر( و77الاااااااودة )

( اا هذا ال ونوا  جوز 78الاودة )

لصاااو ب ال ل الع ني على الع ور 

أو الو ااادة الع اااور ااا  ا ااال  ل 

االنت ااوع أو  ل الاسااااااااوط اا  أو 

اإل جااور طو اال ا اااد اتى زادم 

لى ( عوال قرر(، )ال قررلت ونو )

 التوالي.

تغ  ر  لااا  )عا( الواردة بعااد  -

 (.يلفعبورة )زادم ادته( إلى )

 

 

 

 

 

)ب( اا  ال قرراع اراعوة أ  و  

)د( اااا  الدد ددقددرر( و77الاااااااودة )

( اا هذا ال ونوا  جوز 78الاودة )

لصااو ب ال ل الع ني على الع ور 

أو الو ااادة الع اااور ااا  ا ااال  ل 

االنت ااوع أو  ل الاسااااااااوط اا  أو 

اإل جااور طو اال ا اااد اتى زادم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ادته عا عشااااااار سااااااانوام رها 

الان عااا  على الع اااور أو الو ااادة 

الع اور ا  الانت ع بهاو رهناو  تا ا ن او  

عا ادة االنت وع أو الاسااااوط   أو 

 اإل جور طو ل ا اد.

و جوز لاجلس اإلدارة تعد ل ادة 

 الرها ب رار انه.
 

عشاااااار ساااااانوام رها  يلفادته 

الان عااا  على الع اااور أو الو ااادة 

نو   هو ره ن و  ت ا الع ور   الانت ع ب

عا ادة االنت وع أو الاساااوط   أو 

 اإل جور طو ل ا اد.

و جوز لاجلس اإلدارة تعد ل ادة 

 الرها ب رار انه.

عشاااااار ساااااانوام رها  يلفادته 

الان عااا  على الع اااور أو الو ااادة 

ت ا ن و   نو   هو ره الع ور   الانت ع ب

  أو عا ادة االنت وع أو الاساااوط 

 اإل جور طو ل ا اد.

و جوز لاجلس اإلدارة تعد ل ادة 

 الرها ب رار انه.

 

 (99مادر )

 انقضاء الرهن يلف الحق العيني

 ن  اااااي رها ال ل الع ني وتلغى 

ال  ود اا سجالم الجهوز بون  وت 

 

 (99مادر )

 الحق العينيانقضاء الرهن يلف 

 

 دوا تعد ل

 

 (99مادر )

 انقضاء الرهن يلف الحق العيني

 

الموافقددة على النص كمددا ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (99مادر )

 انقضاء الرهن يلف الحق العيني

 ن  اااااي رها ال ل الع ني وتلغى 

ال  ود اا سجالم الجهوز بون  وت 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الد ا الا اااوا بولرها أو بونتهوت 

 الع ني. ادة هذا ال ل
 

الد ا الا اااوا بولرها أو بونتهوت 

 الع ني. ادة هذا ال ل

 

 (100مادر )

رهن الوحدا  المباية يلف 

 ال ريطة

 

 

 

 

 

 

 (100مادر )

رهن الوحدا  المباية يلف 

 ال ريطة

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

تصو ب ال ط  اللغوي اي  لا   -

)الاباااوعااا ( الواردة اي العنواا 

 .(المبيعةواتا الاودة لتصب  )

 

 (100مادر )

رهن الوحدا  المباية يلف 

 ال ريطة

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

تصو ب ال ط  اللغوي اي  لا   -

)الاباااوعااا ( الواردة اي العنواا 

 .(المبيعةواتا الاودة لتصب  )

 

 (100مادر )

يلف  المبيعةرهن الوحدا  

 ال ريطة

 

 

 



464 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 جوز لاشااااتري الو دام الع ور   

على ال ر طااا ، رهنهاااو  الاباااوعااا 

للواااوت ب اا شااااااارات  تاا ا نااو  رهنااو  

الو دة الع ور  ، شاار ط  أا ت وا 

تلا الو دام أو الع ورام اساااجل  

اي ساااااجل ق د الب ع على ال ر ط  

 الارتها بداع ابل  وأا   و  الدا ا

 ال رق اي  سوب الاشروع.
 

تصااااااا    ال طاا  الاطبعي اي  -

ً  لا  )ت ا نو ( لت وا )  .(ت مينيا

 المادر بعد التعدي ()نص 

يلف  المبيعةرهن الوحدا  

 ال ريطة

 جوز لاشااااتري الو دام الع ور   

على ال ر طااا ، رهنهاااو  المبيعدددة

ً رهنو   يا للواوت ب اا شااااااارات  ت مين

الو دة الع ور  ، شاار ط  أا ت وا 

تلا الو دام أو الع ورام اسااااجل  

اي ساااااجل ق د الب ع على ال ر ط  

ل  بداع ابوأا   و  الدا ا الارتها 

 ال رق اي  سوب الاشروع.

تصااااااا    ال طاا  الاطبعي اي  -

ً لت وا ) لا  )ت ا نو (   .(ت مينيا

 

 

 

 

 جوز لاشااااتري الو دام الع ور   

على ال ر طااا ، رهنهاااو  المبيعدددة

ً رهنو   يا للواوت ب اا شااااااارات  ت مين

الو دة الع ور  ، شاار ط  أا ت وا 

تلا الو دام أو الع ورام اساااجل  

اي ساااااجل ق د الب ع على ال ر ط  

الدا ا الارتها بداع ابل  وأا   و  

 ال رق اي  سوب الاشروع.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 ال ص  الرابع 

إجراءا  التن ي  يلف العقار 

 المرهون

 (101مادر )

مباشرر إجراءا  التن ي  يلف 

 العقار المرهون

للاادا ا الارتها رهنااو  تاا ا ن ااو  أو 

ل ل ه العو  أو ال وص أا  بوشااااااار 

 

 ال ص  الرابع 

إجراءا  التن ي  يلف العقار 

 المرهون

 (101مادر )

مباشرر إجراءا  التن ي  يلف 

 العقار المرهون

 

 دوا تعد ل

 

 ال ص  الرابع 

إجراءا  التن ي  يلف العقار 

 المرهون

 (101مادر )

مباشرر إجراءا  التن ي  يلف 

 العقار المرهون

 

 

 ال ص  الرابع 

العقار إجراءا  التن ي  يلف 

 المرهون

 (101مادر )

مباشرر إجراءا  التن ي  يلف 

 العقار المرهون

للااادا ا الارتها رهناااو  تااا ا ن اااو  أو 

ل ل ه العو  أو ال وص أا  بوشااااااار 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ع ااااور  ل ن  ااااذ على ا ت ل إجراتام ا

إذا ل   ؤد الااد ا الارهوا وب عااه 

اي ا عااوده، أو إذا ت  ل شااااااارط 

   اااي ب لول ا جل قبل ان  اااوت 

ذلا الا عود شاااااار ط  إنذار الاد ا 

أو ال   اال أو  ااو ز الع ااور ب تااوب 

اسااااجل بعل  الوصااااول قبل  ال  ا 

لتن  ااذ إلى  واااو  اا ت ااد   طلااب ا

 قو ي التن  ذ الا تص.

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

ع ااااور  ل ن  ااااذ على ا ت ل إجراتام ا

الارهوا وب عاااه إذا ل   ؤد الاااد ا 

اي ا عااوده، أو إذا ت  ل شااااااارط 

   اااي ب لول ا جل قبل ان  اااوت 

شاااااار ط  إنذار الاد ا ذلا الا عود 

أو ال   اال أو  ااو ز الع ااور ب تااوب 

اسااااجل بعل  الوصااااول قبل  ال  ا 

لتن  ااذ إلى  واااو  اا ت ااد   طلااب ا

 قو ي التن  ذ الا تص.

 

 (102مادر )

بيع العقار المرهون بالمزاد 

 العلني

 

 (102مادر )

بيع العقار المرهون بالمزاد 

 العلني

 

 

 (102مادر )

بيع العقار المرهون بالمزاد 

 العلني

 

 

 (102مادر )

بيع العقار المرهون بالمزاد 

 العلني
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اد ا الراها أو  ل  ت لأ  ال اي  و

 ل ااه العااو  أو ال   اال الع ني عا 

الواوت بولد ا  الل الادة الاذ ورة 

( اا هذا ال ونوا، 101اي الاودة )

 صدر قو ي التن  ذ الا تص بنوت  

على طلااب الاادا ا الارتها قرارا  

بااااول جز على الع ااااور الارهوا 

تاه اادا  لب عااه بااولازاد العلني وا ااو  

د واإلجراتام التي  صااااادر لل واع

بت د دهو قرار اا الوز ر الاعني 

بشااااااا وا العدل بوالت وق اع ر  س 

 نشاااار ال رار اي اجلس اإلدارة. و

 الجر دة الرسا  .
 

 ورد في الموافقة على النص كما - دوا تعد ل

 مشروع القانون.

اد ا الراها أو  ل  ت لأ  ال اي  و

 ل ااه العااو  أو ال   اال الع ني عا 

الواوت بولد ا  الل الادة الاذ ورة 

( اا هذا ال ونوا، 101اي الاودة )

 صدر قو ي التن  ذ الا تص بنوت  

على طلااب الاادا ا الارتها قرارا  

بااااول جز على الع ااااور الارهوا 

تاه اادا  لب عااه بااولازاد العلني وا ااو  

د واإلجراتام التي  صاااااادر لل واع

بت د دهو قرار اا الوز ر الاعني 

بشااااااا وا العدل بوالت وق اع ر  س 

 نشاااار ال رار اي اجلس اإلدارة. و

 الجر دة الرسا  .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (103مادر )

ت جي  بيع العقار المرهون 

 بالمزاد العلني

( اا 102اع اراعوة     الاودة )

هااذا ال ااونوا، إذا طلااب الاااد ا أو 

اا قااو اااااااي التن  ااذ     لااه الع ني

الا تص إرجااااوت الب ع بااااولازاد 

العلني، ا جوز لااه إجااوباا  الطلااب 

بت ج ل الب ع لادة ال تتجووز سااات ا 

 واو  ولارة وا دة ا ط إذا تب ا له 

إا ون   سااااداد الاد ا الراها للد ا 

الاسااااااات ل عل ااه إذا أعطي هااذه 

الاهل  أو ب ا ب ع الع ور الارهوا 

 

 (103مادر )

ت جي  بيع العقار المرهون 

 بالمزاد العلني

 دوا تعد ل

 

 (103مادر )

ت جي  بيع العقار المرهون 

 بالمزاد العلني

الموافقة على النص كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 

 (103مادر )

ت جي  بيع العقار المرهون 

 بالمزاد العلني

( اا 102اع اراعوة     الاودة )

هااذا ال ااونوا، إذا طلااب الاااد ا أو 

   لااه الع ني اا قااو اااااااي التن  ااذ 

الا تص إرجااااوت الب ع بااااولازاد 

العلني، ا جوز لااه إجااوباا  الطلااب 

بت ج ل الب ع لادة ال تتجووز سااات ا 

 واو  ولارة وا دة ا ط إذا تب ا له 

إا ون   سااااداد الاد ا الراها للد ا 

 ااه إذا أعطي هااذه الاسااااااات ل عل

الاهل  أو ب ا ب ع الع ور الارهوا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ناا  قااد وأو الو اادة الع ااور اا  الاره

  سبب للاد ا  ررا  جس او .

ناا  قااد أو الو اادة الع ااور اا  الارهو

  سبب للاد ا  ررا  جس او .

 

 (104مادر )

 إتمام بيع العقار بالمزاد العلني

 

 

 

 

 

 

 

 

 (104مادر )

 إتمام بيع العقار بالمزاد العلني

  الاجلس اآلتي:قرر 

 

تصااااااا    ال طاا  الاطبعي اي  -

 لا  )أ   ( الواردة اي الساطر 

 .(أحكاما ول لت وا )

( بعد رق  الاودة وإ وا   ر  ) -

(102.) 

 

 (104مادر )

 يإتمام بيع العقار بالمزاد العلن

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

تصااااااا    ال طاا  الاطبعي اي  -

 لا  )أ   ( الواردة اي الساطر 

 .(أحكاما ول لت وا )

( بعااد رق  وإ ااااااااوااا   ر  ) -

 (.102الاودة )

 

 (104مادر )

 إتمام بيع العقار بالمزاد العلني
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

( 101الاواد ) أ   اع اراعاااوة 

ال ونوا،   ( اا هذا103( )102و)

إذا ل   ؤد الااااد ا  الل الاهلاااا  

الا ااددة،  ت  ب ع الع ااور الارهوا 

أو الو ااادة الع اااور ااا  الارهونااا  

هو  ادة أقصااااااااو بولازاد العلني اي 

تور   ان  ااااااااوت   ال وا  واو  اا 

إل ه اي تلا الاواد ا جل الاشاااااور 

  سب ا  وال.
 

 )نص المادر بعد التعدي (

( 101الاواد ) أحكدداماع اراعااوة 

( ااااااا هاااااذا 103)و( 102و)

ال اااونوا، إذا ل   ؤد الاااد ا  الل 

الاهلااا  الا اااددة،  ت  ب ع الع اااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

الارهوناا  بااولازاد العلني اي ااادة 

أقصااااااااوهو  ال وا  واو  اا تور   

 إل ه اي تلاان  وت ا جل الاشور 

 الاواد  سب ا  وال.

 
 

 

( 101الاواد ) أحكدداماع اراعااوة 

( ااااااا هاااااذا 103)و( 102و)

ال اااونوا، إذا ل   ؤد الاااد ا  الل 

الاهلااا  الا اااددة،  ت  ب ع الع اااور 

الارهوا أو الو اااادة الع ااااور اااا  

الارهوناا  بااولازاد العلني اي ااادة 

أقصااااااااوهو  ال وا  واو  اا تور   

 إل ه اي تلاان  وت ا جل الاشور 

 الاواد  سب ا  وال.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (105مادر )

أداء الدين من ثمن العقار 

 المرهون

تؤد  د وا الاااادا ن ا الارتهن ا 

رهنااااو  تاااا ا ن ااااو  اا  اا الو اااادة 

الع ور   أو الع ور الارهوا أو اا 

الاول الذي  ل ا له طب و  لارتب  

 اااال انه  ولو  ااااونوا قااااد أجروا 

التسااااااج ل اي  و  وا د، وإذا  وا 

 اا الب ع غ ر  وٍ  لساااااداد الد ا، 

ل اي اطااولباا  الاااد ا اللاادا ا ال 

 الد ا.ببوقي 
 

 

 (105مادر )

أداء الدين من ثمن العقار 

 المرهون

 دوا تعد ل

 

 (105مادر )

أداء الدين من ثمن العقار 

 المرهون

الموافقة على النص كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (105مادر )

أداء الدين من ثمن العقار 

 المرهون

تؤد  د وا الاااادا ن ا الارتهن ا 

رهنااااو  تاااا ا ن ااااو  اا  اا الو اااادة 

الع ور   أو الع ور الارهوا أو اا 

الاول الذي  ل ا له طب و  لارتب  

 اااال انه  ولو  ااااونوا قااااد أجروا 

التسااااااج ل اي  و  وا د، وإذا  وا 

 اا الب ع غ ر  وٍ  لساااااداد الد ا، 

ل اي اطااولباا  الاااد ا اللاادا ا ال 

 ببوقي الد ا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 الباب السادس

 المسئولية الجنائية

 (106مادر )

 العقوبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السادس

 المسئولية الجنائية

 (106مادر )

 العقوبا 

 :قرر الاجلس اآلتي 

(: إ ااااااااااواااا  عباااورة 2البناااد ) -

( بعد عبورة القطاع العقاري و)

 )قو  ب نشط (.

(: تصاااااااو اااب ال طااا  4البناااد ) -

اللغوي اي  لااااا  )اشاااااااتري( 

 (.مشتر  لت وا )

(: إعودة صااااااا وغ  البند 6البند ) -

 أدنوه.على الن و الوارد 

 

 السادسالباب 

 المسئولية الجنائية

 (106مادر )

 العقوبا 

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

(: إ ااااااااااواااا  عباااورة 2البناااد ) -

( بعد عبورة القطاع العقاري و)

 )قو  ب نشط (.

(: تصاااااااو اااب ال طااا  4البناااد ) -

اللغوي اي  لااااا  )اشاااااااتري( 

 (.مشتر  لت وا )

 

 الباب السادس

 المسئولية الجنائية

 (106مادر )

 العقوبا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 عاوقاب باول بس اادة ال تز اد على 

سااااانت ا وبولغراا  التي ال ت ل عا 

أل  د نااااور ب ر ني وال تجااااووز 

 اسااااااا ا أل  د ناااور ب ر ني أو 

 بإ د  هوت ا الع وبت ا،  ل اا:

أنشاااااا  أو أدار انشاااااا ة لازاول   .1

التطو ر أنشااااااط  أو اشااااااور ع 

 الع وري بدوا تر  ص.

 )نص المادر بعد التعدي (

 عاوقاب باول بس اادة ال تز اد على 

سااااانت ا وبولغراا  التي ال ت ل عا 

أل  د نااااور ب ر ني وال تجااااووز 

 اسااااااا ا أل  د ناااور ب ر ني أو 

 بإ د  هوت ا الع وبت ا،  ل اا:

أنشااااا  أو أدار انشااااا ة لازاول   .1

أنشاااااط  أو اشاااااور ع التطو ر 

 الع وري بدوا تر  ص.

القطاع العقاري قو  ب نشاااااااط   .2

الااتااطااو اار الااعاا ااااوري باااادوا و

الاا صااااااااول عاالااى تاار اا ااص 

 بش نهو.

 (: إعودة صااااااا وغ  البند6البند ) -

 على الن و الوارد أدنوه.

 

 

 

 

 عاوقاب باول بس اادة ال تز اد على 

سااااانت ا وبولغراا  التي ال ت ل عا 

أل  د نااااور ب ر ني وال تجااااووز 

 اسااااااا ا أل  د ناااور ب ر ني أو 

 بإ د  هوت ا الع وبت ا،  ل اا:

لازاول  أنشااااا  أو أدار انشااااا ة . 1

أنشااااااط  أو اشااااااور ع التطو ر 

 الع وري بدوا تر  ص.

القطاع العقاري قو  ب نشاااااااط  . 2

الااتااطااو اار الااعاا ااااوري باااادوا و
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

قو  ب نشاااااااط  التطو ر الع وري  .2

بدوا ال صااااول على تر  ص 

 بش نهو.

 

بوع أو عرق للب ع و دة على  .3

ال ر ط  دوا ق دهو اي سااااجل 

 ق د الب ع على ال ر ط .

بااااوع و اااادة عاا ااااور اااا  عاالااى  .4

 اشاااااااتريال ر طاا     ر اا 

 دوا وجه  ل اع علاه بذلا.

قو  بتوج ه دعوة للجاهور ب ي  .5

  وسااااااا لاا  بغرق اإلعالا عا

ب ع و اااادام ع ااااور اااا  على 

بوع أو عرق للب ع و دة على  .3

ال ر ط  دوا ق دهو اي سااااجل 

 ق د الب ع على ال ر ط .

بااااوع و اااادة عاا ااااور اااا  عاالااى  .4

  مشدددددددتر  ال ر طاااا     ر اا 

 دوا وجه  ل اع علاه بذلا.

قو  بتوج ه دعوة للجاهور ب ي  .5

وسااااااا لاا  بغرق اإلعالا عا 

ب ع و اااادام ع ااااور اااا  على 

ال ر ط  أو الترو   بولا ول   

( اا هااااذا 28ل    الاااااودة )

 ال ونوا.

الاا صااااااااول عاالااى تاار اا ااص 

 بش نهو.

بوع أو عرق للب ع و دة على . 3

ال ر ط  دوا ق دهو اي سااااجل 

 ق د الب ع على ال ر ط .

و اااادة عاا ااااور اااا  عاالااى بااااوع  .4

  مشدددددددتر  ال ر طاااا     ر اا 

 بذلا. دوا وجه  ل اع علاه

قو  بتوج ه دعوة للجاهور ب ي  .5

  وسااااااا لاا  بغرق اإلعالا عا

ب ع و اااادام ع ااااور اااا  على 

ال ر ط  أو الترو   بولا ول   
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال ر ط  أو الترو   بولا ول   

( اا هااااذا 28ل    الاااااودة )

 ال ونوا.

 صاااااااااال على تر  ص اا  .6

الاؤساااااسااااا  بوساااااتعاول طرق 

 ا ت ول  .

   وذب قد  إلى الاؤساسا  ب ونوم .7

أو ا اااااااللاااا  أو على  ال  

وم أو الب ون ال وبم اي السجالم

م ت  أو الاساااتندام التي ت وا

 تصراه.

 جب عا الاؤسس  أ   ب ونوم  .8

أو اعلواااوم أو ساااااااجالم أو 

حص  باستعما  طرق احتيالية  .6

 يلف تر يص من المؤسسة.

 

قد  إلى الاؤسس  ب ونوم  وذب   .7

أو ا اااااااللاااا  أو على  ال  

ال وبم اي السجالم أو الب ونوم 

أو الاسااتندام التي ت وا ت م 

 تصراه.

الاؤسس  أ   ب ونوم  جب عا  .8

أو اعلواااوم أو ساااااااجالم أو 

تي ل تلااااا ا اا  تناااادام       اساااااااا

 تع ا عل ه تزو د الاؤسس  بهو 

أو تا  نهااو اا االطالع عل هااو 

( اا هااااذا 28ل    الاااااودة )

 ال ونوا.

حص  باستعما  طرق احتيالية  .6

 يلف تر يص من المؤسسة.

 

قد  إلى الاؤسس  ب ونوم  وذب   .7

 ال  أو ا اااااااللاااا  أو على 

ال وبم اي السجالم أو الب ونوم 

أو الاسااتندام التي ت وا ت م 

 تصراه.

 جب عا الاؤسس  أ   ب ونوم  .8

أو اعلواااوم أو ساااااااجالم أو 

اسااااااتندام اا تلا التي  تع ا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تي ل تلااااا ا اا  تناااادام        اساااااااا

 تع ا عل ه تزو د الاؤسس  بهو 

أو تا  نهااو اا االطالع عل هااو 

لل  و  باهواهو الا ررة باوجب 

 هذا ال ونوا.

تسااااااابااب اي إعااوقاا  أو تعط اال  .9

عال ا تشااي الاؤسااساا  أو أي 

ت   ل ت وا الاؤسااساا  بصاادد 

 إجرا ه.
 

لل  و  باهواهو الا ررة باوجب 

 هذا ال ونوا.

تساااااااباب اي إعاوقا  أو تعط اال  .9

عال ا تشااي الاؤسااساا  أو أي 

ت   ل ت وا الاؤسااساا  بصاادد 

 إجرا ه.

 

 

 

 

 

      عل ه تزو د الاؤساااااااسااااااا  بهو

أو تا  نهااو اا االطالع عل هااو 

لل  و  باهواهو الا ررة باوجب 

 هذا ال ونوا.

أو تعط اال تساااااااباب اي إعاوقا   .9

عال ا تشااي الاؤسااساا  أو أي 

ت   ل ت وا الاؤسااساا  بصاادد 

 إجرا ه.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (107مادر )

 مسئولية الش ص اةيتباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (107مادر )

 مسئولية الش ص اةيتباري

 :قرر الاجلس اآلتي 

 

تصااااااا    رق  الاودة الاذ ورة  -

ل ااااوني لت وا  اي السااااااااطر ا

(106). 

)ال تجااووز ا لي تغ  ر عبااورة  -

الغراااااا  الا ررة للجر ااااا ( 

ة الواردة اي نهو   الاودة إلى )

تقددد  ين أل ي ديندددار بحريني 

وة تجددداوز مدددائدددة ألف ديندددار 

 (.بحريني

 

 (107مادر )

 مسئولية الش ص اةيتباري

  الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس

 النواب بإجراء التعديالت اآلتية:

تصااااااا    رق  الاودة الاذ ورة  -

ت وا  ل ني  ل ااااو طر ا اي الساااااااا

(106). 

تغ  ر عباااورة )ال تجاااووز ا لي  -

لجر ااااا (  ل لا ررة  لغراااااا  ا ا

اودة إلى ) هو   ال ة الواردة اي ن

تق  ين أل ي دينار بحريني وة 

تدددجدددداوز مددددائددددة ألدددف ديدددنددددار 

 (.بحريني

 

 (107مادر )

 مسئولية الش ص اةيتباري
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

اع عاااد  اإل الل باااولاساااااااؤول ااا  

الجنو    للشاا ص الطب عي،  عوقب 

الشااااااا ص االعتبااوري جنااو  ااو  إذا 

ارت بم بوسااااااااه أو ل ساااااااوبه أو 

لان عتاااه أ ااا  جر اااا  اا الجرا   

الانصاااااااوص عل هااااو اي الاااااودة 

( اا هاااذا ال اااونوا، و اااوا 105)

ذلا نت ج  تصااااااار  أو ااتنوع أو 

اواا   أو تسااااتر أو إهاول جساااا   

اجلس إدارة أو أي  اا أي ع اااو

لا  –اسااااااا ول ا وق آ ر  اي ذ

أو ااا  –الشااااااا ص االعتبااوري 

 

 )نص المادر بعد التعدي (

اع عاااد  اإل الل باااولاساااااااؤول ااا  

الجنو    للشاا ص الطب عي،  عوقب 

الشااااااا ص االعتبااوري جنااو  ااو  إذا 

ل ساااااااوبه أو ارت بم بوسااااااااه أو 

لان عتاااه أ ااا  جر اااا  اا الجرا   

الانصاااااااوص عل هااااو اي الاااااودة 

( اا هاااذا ال اااونوا، و اااوا 106)

ذلا نت ج  تصااااااار  أو ااتنوع أو 

اواا   أو تساااااتر أو إهاول جسااااا   

اا أي ع اااو اجلس إدارة أو أي 

لا  –اسااااااا ول ا وق آ ر  اي ذ

اع عاااد  اإل الل باااولاساااااااؤول ااا   

الجنو    للشاا ص الطب عي،  عوقب 

الشااااااا ص االعتبااوري جنااو  ااو  إذا 

ارت بم بوسااااااااه أو ل ساااااااوبه أو 

جر اااا  اا الجرا    لان عتاااه أ ااا 

الانصاااااااوص عل هااااو اي الاااااودة 

( اا هاااذا ال اااونوا، و اااوا 106)

ذلا نت ج  تصااااااار  أو ااتنوع أو 

اواا   أو تسااااتر أو إهاول جساااا   

اا أي ع اااو اجلس إدارة أو أي 

لا  –اسااااااا ول ا وق آ ر  اي ذ

أو ااا  –الشااااااا ص االعتبااوري 

 ة تصاااار  بهذه الصاااا  ، بغراا  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 تصااار  بهذه الصااا  ، بغراا  ال 

تجااااووز ا لي الغراااااا  الا ررة 

 للجر ا .
 

أو ااا  –الشااااااا ص االعتبااوري 

 ة تصاااار  بهذه الصاااا  ، بغراا  

ين أل ي دينددار بحريني وة تقدد  

 .تجاوز مائة ألف دينار بحريني

 ةتقدد  ين أل ي دينددار بحريني و

 .تجاوز مائة ألف دينار بحريني

 

 الباب السابع 

 أحكام مت رقة

 (108مادر )

 الرسوم

 

 الباب السابع 

 أحكام مت رقة

 (108مادر )

 الرسوم

 

 

 الباب السابع 

 أحكام مت رقة

 (108مادر )

 الرسوم

 

 

 الباب السابع 

 أحكام مت رقة

 (108مادر )

 الرسوم
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 صاااااادر قرار اا اجلس الوزرات 

بناااوت على اقتراح اجلس اإلدارة، 

بت د د ا وم الرسااااااو  الاساااااات    

عااالاااى الااا ااااداااااوم والاااطااالااابااااوم 

والترا  ص الصودرة طب و     و  

 هذا ال ونوا.

نوت على  و جوز لاجلس الوزرات ب

قتراح اجلس اإلدارة، ت ااااد ااااد  ا

 صاااااا ل  الرسااااااو  على أسااااااوس 

إجاولي الد ل السااااانوي للار ص 

هذا التر  ص على  نوت  عا  له ال

 %1أال تجووز نسااب  هذه الرسااو  

الموافقة على النص كما ورد في  - دوا تعد ل

 مشروع القانون.

 صااااااادر قرار اا اجلس الوزرات 

بناااوت على اقتراح اجلس اإلدارة، 

بت د د ا وم الرسااااااو  الاساااااات    

عااالاااى الااا ااااداااااوم والاااطااالااابااااوم 

صودرة طب و     و  والترا  ص  ال

 هذا ال ونوا.

نوت على  و جوز لاجلس الوزرات ب

قتراح اجلس اإلدارة، ت ااااد ااااد  ا

 صاااااا ل  الرسااااااو  على أسااااااوس 

إجاولي الد ل السااااانوي للار ص 

هذا التر  ص على  نوت  عا  له ال

 %1أال تجووز نسااب  هذه الرسااو  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

جاولي الد ل السانوي الاشاور اا إ

 إل ه.

جاولي الد ل الساانوي الاشااور اا إ

 إل ه.

 

 (109مادر )

 األوضاعتوفيق 

 

 

 

 

 

 

عاالااى الاااااطااور ااا الااعاا ااااور اا ااا 

الع ااااور  ا  والاااادالل ا والا ان ا

 

 (109مادر )

 توفيق األوضاع

 االااااااا  قاارر الاااااجاالااس تااغاا اا اار  -

)والدالل ا( الواردة اي الساااااطر 

والوسطاء ا ول اا الاودة إلى )

 (.العقاريين

 

 )نص المادر بعد التعدي (

عاالااى الاااااطااور ااا الااعاا ااااور اا ااا 

والا ان ا  والوسدددددددطدداء العقدداريين

 

 (109مادر )

 توفيق األوضاع

الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار مددجددلددس  -

لدالل ا( النواب بتغيير ا  )وا   ل

الواردة اي الساااااااطر ا ول اا 

والدددوسدددددددددطدددداء الااااااااودة إلاااى )

 (.العقاريين

 

 (109مادر )

 توفيق األوضاع

 

 

 

 

 

 

عاالااى الاااااطااور ااا الااعاا ااااور اا ااا 

والا ان ا  والوسدددددددطدداء العقدداريين
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والار ص له  بااإدارة وتشاااااااغ اال 

الع ورام ال و ا ا وقم العال بهذا 

ال ونوا، توا ل أو ااااااااوعه  طب و  

   واه  الل اترة ال تتجووز ست  

 أشهر اا تور   العال به.

 
 

الع اااور  ا والار ص له  باااإدارة 

وتشاااااااغ ل الع ورام ال و ا ا وقم 

الااعااااااال بااهااااذا الاا ااااونااوا، تااوااا اال 

   واه  الل اترة أو وعه  طب و  

ال تتجووز ساااااات  أشااااااهر اا تور   

 العال به.

 

 

 

 

الع اااور  ا والار ص له  باااإدارة 

وتشاااااااغ ل الع ورام ال و ا ا وقم 

الااعااااااال بااهااااذا الاا ااااونااوا، تااوااا اال 

أو وعه  طب و     واه  الل اترة 

ال تتجووز ساااااات  أشااااااهر اا تور   

 العال به.
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 م2017مايو  31التاريخ: 
 

 

 اي       اتحمرماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري،  مشروع قانون الموضوع:

 م.2016( لسنة 29المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ، أرفق معالي م2017مايو  21 بتاريخ     

رقم ) (  مشروع قانون (، نسخة من3د  4ص ل ت ق/ ف  551ضمن كتابه رقم )

( لسنة 29افق للمرسوم رقم )لسنة ) ( بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المر

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات م، 2016

 عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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لتشددددددريعية والقانونية اجتماعها عقدت لجنة الشددددددؤون ا م2017 مايو 31وبتاريخ     

المذكور، وذلك بحضددددددور  قانون، حيث اطلعت على مشددددددروع الالرابع والعشننننننرين

 القانوني بالمجلس. المستشار

التوصية باألخذ بتعديل مجلس النواب  إلى –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

/أ( من مشروع القانون، وذلك لتالفي شبهة عدم الدستورية، إذ يخالف 57على المادة )

/ج( من الدسددددددتور والتي تنص على يالملكية 9( نص المادة )57البند )أ( من المادة )

ي ي، فالخاصة مصونة، فال يمنع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون،....

 حين أن تعديل مجلس النواب أزال شبهة عدم الدستورية.  

 

 رأي اللجنة:

رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون تنظيم  مشروع قانونترى اللجنة عدم سالمة      

من الناحية الدستورية، م، 2016( لسنة 29القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم )

 /أ(.57مجلس النواب على المادة )ما لم تأخذ لجنتكم الموقرة بتعديل 

 

 

 

  دالل ياسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 


