
  

 

2019 

 

 

حساب الضمان العقاري كأحد ضمانات املشرتى 
 يف مشروعات التطوير العقاري

 بدوي عمرو طهالمستشار الدكتور / 

 اإلمارات العربية المتحدة –جامعة زايد  –أستاذ القانون المدني المساعد 
 مدرس القانون المدني

 جامعة القاهرة –كلية الحقوق 

 

                           

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

                           

 

 جامعة القاهرة  

 كلية احلقوق

 

 حساب الضمان العقاري كأحد ضمانات املشرتى يف مشروعات التطوير العقاري

 ودوره في تشجيع االستثمار 

 دراسة مقارنة 

 نحو بيئة تشريعية جاذبة لالستثمار مقدم للمؤتمر العربي لالستثمار والتنمية بحث

  والمنظمة العربية للتنمية اإلداريةبين كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون 

 مصر –والمنعقد في مدينة شرم الشيخ 

 2019ابريل  9 – 7في الفترة من 

 الدكتور

 عمرو طه بدوي محمد

 اإلمارات العربية المتحدة –جامعة زايد  –أستاذ القانون المدني المساعد 

 مدرس القانون املدين

جامعة القاهرة –كلية احلقوق   

2019 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

                           

 

البحثلخص م  

يعددد اتسددتثمار فددي القعدداي العقددارص أحددد أمددم صددور اتسددتثمار المنتشددرة فددي اشونددة ا  يددرة   ندد  كمددا يشددعر 
أكثر مجاتت اتستثمار أماندا  واسدتقرارا    اصدة بعدد النوادة والعفدرة العمرانيدة التدي شدودتوا العديدد الكثير أن  

ن كددان مددذا ا مددان واتسدتقرا ر قددد يتبدددد بعددء الشدي  عندددما ت تتددوافر الاددمانات مدن مدددن منعقددة ال لدين  وا 
ال اصدة لحمايددة حقدوق المسددتثمرين   اصددة المشدروعات العقاريددة التدي تتوقددع عددن اسدتكمال أعمالوددا أو التددي 

ن السوق العقارص والبحث عن يتم إلغائوا  ا مر الذص قد يؤدى في النواية إلى  روج العديد من المستثمرين م
 مجاتت اتستثمار ا  رى   اصة بعد فقدانوم الثقة في   ر من أمجال 

أعلقددت عليوددا اسددم حسددا   لك اتجوددت العديددد مددن الدددول إلددى سددن تشددريعات تعنددى بايجدداد  ليددة أو اددمانةلددذ
الامان أو حسا  الثقة  لما ينشأ عن  مدن ثقدة كبيدرة لددى المسدتثمر علدى جديدة المشدروي وجديدة المعدور فدي 

 ارت مذه الثقة في اشونة ا  يرة ذات الوقت  بعدما انو

وتتمثل مذه اشلية  في إلزام المعور العقارص بفتح حسدا  مصدرفي لددى أحدد المصدارع أو المؤسسدات الماليدة 
وذلدك لادمان سدوا  المصدارع العامدة أو ال اصدة  باسدم مشدروي التعدوير   العاملدة فدي دولدة تنفيدذ المشدروي 

 ره  كما أن وجود مثل مذا الحسدا    يدر دليدل علدى جديدة مشدروي حقوق المودعين عند فشل المشروي أو تأ
التعددوير  حتددى يقدددم مشددترو الوحدددات العقاريددة علددى الشددرا  بددال  ددوع أو تددردد  حيددث يصددبح لدددى المتعدداملين 

 على وحدات المشروي نوي من الثقة  نتيجة وجود اامن  موالوم يتمثل في مصرع أو مؤسسة مالية 

 

 د. عمرو طه بدوي

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –عة زايد جام
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قدمةم  

 رر الكثيدو شدعشرة فدي اشوندة ا  يدرة  وذلدك لالمنتالعقارص أحد أمم صور اتستثمار  لقعايعد اتستثمار في اي
العمرانيددة التددي شددودتوا العديددد مددن  والعفددرة أكثددر مجدداتت اتسددتثمار أمانددا  واسددتقرارا    اصددة بعددد النواددةأندد  
ن كان مذ  العربي منعقة ال لينفي وبصفة  اصة مدن ال ا ا مان واتستقرار قد يتبدد بعء الشي  عنددما وا 

ت تتدددوافر الادددمانات ال اصددددة لحمايدددة حقدددوق المسددددتثمرين   اصدددة المشدددروعات العقاريددددة التدددي تتوقدددع عددددن 
ن عديدد مدن المسدتثمرين مدفدي النوايدة إلدى  دروج القدد يدؤدى  الدذصلتي يتم إلغائوا  ا مر استكمال أعمالوا أو ا

  1د فقدانوم الثقة في  ر من مجاتت اتستثمار ا  رى  اصة بعالسوق العقارص والبحث عن مجال أ

 اشليداتتدوفير العديدد مدن  العمل علىاتستثمار العقارص  نحو  التوج  ا كان على الدول الراغبة في تشجيعلذ 
عددادتوم مددرة أ ددرى إلددى اتسددتثمار فددي التددي تودددع إلددى أمددام المسددتثمرين الاددمانات و   ا القعدداي مددذتشددجيعوم وا 

عادتوا لوم متى لحقت بات الوقت تامن لوم الحفاظ على حوفى ذ أسبا  تؤدى العقارية  المشروعاتقوقوم وا 
 إلى توقفوا أو إلغائوا 

اسددددتحداث  ليددددة أو اددددمانة ترمددددى مددددن  اللوددددا الحفدددداظ علددددى حقددددوق الدددددول إلددددى اتجوددددت العديددددد مددددن لك لددددذ 
المسدتثمر لدى  كبيرة ينشأ عن  من ثقة الم  "حسا  الامان أو حسا  الثقة" تسميةعلقت عليوا أالمستثمرين 

ه تتمثدل مدذو   فدي اشوندة ا  يدرة ه الثقدةمدذ انودارتبعددما   ات الوقتفي ذ المعوروجدية جدية المشروي  على
العاملدة فدي لددى أحدد المصدارع أو المؤسسدات الماليدة  مصدرفيبفدتح حسدا   العقارصفي إلزام المعور   اشلية
لدددك لادددمان حقدددوق وذسدددوا  المصدددارع العامدددة أو ال اصدددة  باسدددم مشدددروي التعدددوير   تنفيدددذ المشدددروي  دولدددة
  دعين عند فشل المشروي أو تأ ره المو 

  
                                                           

(
1

ص  مسئولية المطور العقاري وحقوق المستتثمر فتي دبتي بدولتة اامتارار العربيتة المتحتد   د. جاسم على سالم الشامسي: ( 

3  

http://www.arabruleoflaw.org/files/PDF2010/Presentation/Annex8.pdf. 
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التدي أوجددتوا  المسدتحدثة أحدد أمدم الادماناتباسم مشدروي التعدوير  عقارص فتح حسا  امان  وبذلك أصبح
حيدث ذما إلدى فتدرات عويلدة مدن الزمدان  (   اصة أن تلك المشروعات يمتد تنفيد2تشريعات التعوير العقارص )

كمدا أن وجددود مثدل مدذا الحسدا   يددر  قدد يسدتغرق تنفيدذ المشدروي الواحددد مدن ثدالث إلدى  مددث سدنوات فدأكثر 
يصبح  وبالتاليحتى يقدم مشترو الوحدات العقارية على الشرا  بال  وع أو تردد   المشروي دية دليل على ج

مصرع أو  وجود لدى المتعاملين على وحدات المشروي نوي من الثقة  نتيجة وجود اامن  موالوم يتمثل في
 مؤسسة مالية 

 (3) إلنجدداز مشدداريع التعددوير العقددارص أمددام المسددتثمرين كوندد  يمثددل وسدديلة اددمانونظددرا   ن حسددا  الاددمان 

                                                           

التعوير العقارص من المواوعات الحديثة نسبيا   حيث يالحظ أن كافة التشريعات التي عنيت ب  ونظمت  بتشدريعات  اصدة ( 2)
  حيددث يعددد التشددريع المحلددى الصددادر فددي إمددارة دبددى بدولددة اتمددارات العربيددة المتحدددة مددن أوائددل 2000جميعوددا جددا ت بعددد عددام 

فددي شددأن حسددابات اددمان التعددوير  2007( لسددنة 8)رت بشددأن  القددانون رقددم التشددريعات التددي عنيددت بالمواددوي ونظمتدد  وأصددد
مرسددوم  كمددا أصدددرت إمددارة عجمددانبشددأن تنظدديم السددجل العقددارص المبدددئي   2008( لسددنة 13العقددارص  ثددم اتبعتدد  بالقددانون رقددم )

( لسدنة 3ى  القدانون رقدم )وصددر أ يدرا  فدي إمدارة أبدو ظبد بشدأن مؤسسدة عجمدان للتنظديم العقدارص 2008( لسدنة 11أميرص رقم )
لتنظديم التعدوير العقدارص   2008( لسدنة 15رقدم )ثم جا  بعدده المشدري السدورص بالقدانون  بشأن تنظيم القعاي العقارص    2015

فدي  2014( لسدنة 28  وكذلك المشري البحريني بموج  القانون رقم )2014 ( لسنة 6) رقم قانونثم المشري القعرص بموج  ال
الصدادر فدي ا ول  1987( لسدنة 18العقارص  كما نظم المشري الجاميكي مواوي التعوير العقارص بالقانون رقم ) شأن التعوير

  والدذص د دل حيدز التنفيدذ 2016( الصادر في العاشر من شور مارث سنة 16رقم )  والقانون الوندص 1988من سبتمبر سنة 
والمنشددور  2018نددوفمبر  11الصدادر فددي   2018( لسددنة 30ي  رقددم )وأ يدرا  يعددد القددانون العمدان   2016 فدي ا ول مددن مددايو

 من أحدث التشريعات التي جا ت منظمة لمونة التعوير العقارص  1268بالجريدة الرسمية العدد 
صدناعة حديثددة نسدبيا   ت يمكدن مقارنتوددا بصدناعة البنددا  والتشدييد التقليديدة   نوددا صدنعة تعبددر عدن فكددر  - التطووير العقوواري( 3)

بداي وحلول  تقدم من جان  ش ص يسمى    المعور العقارص"  الذص عادة ما يكون محترفا  لتلك المونة  حيث يقوم بتحويل “وا 
موث نشوده على ا رء في شكل أبنية وعقدارات  فالددور الدذص يلعبد  المعدور أفكاره المبتكرة واتبداعية على الورق إلى واقع مل

بدايدة القيدام بوادع فكدرة في الوقت الرامن بشأن مشروعات التعوير العقارص أصبح دورا  بالغ ا مميدة والتعقيدد حيدث يتعدين عليد  
عداد د عداد دراسة جدوى ل   وبيان مصادر تمويل   وا  راسة تسويقية وترويجية للمشروي حتى ي رج في للمشروي المزمع تنفيذه  وا 
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المعنيدة بدالتعوير واتسدتثمار العقدارص  اتاتجودت بعدء التشدريعقدد المر صة مسبقا  من قبل الجوة اإلداريدة  ف
كأحدد ادمانات  العقدارصادمان الوبنا  علدى مدا سدبق  فدان دراسدة حسدا    (4) إلى تنظيم  بتشريعات  اصة

: منوددا ثالثددة فددروي  ن صددص ا ول مددذه الدراسددة إلددىتقسدديم   تقتاددي منددا المسددتثمر فددي مشددروعات التعددوير
لشدروع والثالدث: لجرا ات فتح الحسا  والمدودعين فيد   لتعريع حسا  الامان وبيان  صائص   والثاني: إل

 لك على النحو التالي: وذالالزم توافرما للسح  من الحسا   

 تعريع حسا  الامان العقارص و صائص   الفرع األول:         

 إجرا ات فتح حسا  الامان العقارص والمودعين في   الفرع الثاني:        

 شروع السح  من حسا  الامان العقارص  الفرع الثالث:        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

النوايددة بمشددروي ذو وجوددة حاددارية   مقددال بعنددوان" مددا مددو التعددوير العقددارصا" منشددور علددى الموقددع اإللكترونددي لجريدددة المددال  
   للمزيد اتعالي على الموقع التالي:2011سبتمبر الموافق اتثنين سنة  19بتاريخ 

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=370  
 2007لسددنة  8مددا قامددت بدد  إمددارة دبددي بدولددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة  مددن إصدددار القددانون رقددم  :ومددن ا مثلددة علددى ذلددك (4)

 بشأن حسابات امان التعوير العقارص في اإلمارة 
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 الفرع األول
 تعريف حساب الضمان العقاري وخصائصه

 تعريف حساب الضمان  -أوال: 

جميعودددا قدددد حرصدددت علدددى وادددع أن بمعالعدددة العديدددد مدددن التشدددريعات المعنيدددة بدددالتعوير العقدددارص  نجدددد       

(  فنجد على سبيل المثال: المادة ا ولى مدن قدانون التنظديم 5) Escrow Accountتعريع لحسا  الامان 

الحسددا  المصددرفي ال دداص بمشددروي التعددوير عرفتدد  بأندد : " 2015لسددنة  3العقددارص فددي إمددارة أبددو ظبددي رقددم 

العقددارص والددذص تددودي فيدد  المبددالغ المدفوعددة مددن المشددترين للوحدددات العقاريددة المباعددة علددى الم عددع أو دفعددات 

 القروء التي تدفع من الممولين  غراء تمويل مشروي التعوير العقارص" 

بأنددد : "  2011لسدددنة  25ارص السدددورص رقدددم لك عرفتددد  المدددادة ا ولدددى مدددن قدددانون التعدددوير واتسدددتثمار العقدددكدددذ

                                                           

 بشدأن مؤسسدة عجمدان للتنظديم العقدارص 2008لسدنة  11المدادة ا ولدى مدن المرسدوم ا ميدرص رقدم ( منوا على سبيل المثدال:  5)
بأنددد : " الحسدددا  المصدددرفي ال ددداص بالمشدددروي العقدددارص  أو بالبنايدددة اتسدددتثمارية المعنيدددة  والدددذص يفتحددد  المعدددور العقدددارص لددددص 

لمقدمدة مصرع معتمد من المؤسسة بغرء أن تودي في  جميدع المبدالغ المدفوعدة مدن المشدترين لوحددات عقاريدة وجميدع المبدالغ ا
نجدداز المشددروي  مددن الممددولين للمشددروي العقددارص المعنددي أو للبنايددة اتسددتثمارية المعنيددة بودددع صددرفوا حصددريا   غددراء تشددييد وا 

لك امان للمعدور العقدارص المعندي"  وكدذالعقارص المعني  أو البناية اتستثمارية المعنية  قبل سداد الرصيد المتبقي في حسا  ال
فدددي شدددأن حسدددابات ادددمان التعدددوير العقدددارص فدددي إمدددارة دبدددي بأنددد : " الحسدددا   2007لسدددنة  8انون رقدددم المدددادة ا ولدددى مدددن القددد

المصددرفي ال دداص بالمشددروي العقددارص الددذص تددودي فيدد  المبددالغ المدفوعددة مددن المشددترين لوحدددات علددى ال ارعددة أو مددن الممددولين 
 للمشروي" 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 

                           

 

الحسا  المصرفي ال اص بالمشروي الذص في  تودي المبالغ المدفوعة من المشترين بموج  عقدود وعدد بدالبيع 

أعلقت المدادة ا ولدى مدن قدانون التعدوير العقدارص البحريندي رقدم  كما أو عقود بيع أو من الممولين للمشروي"  

 مشدروي باسدم مصدرفي سدا   علدى حسدا  الادمان اسدم حسدا  المشدروي وعرفتد  بأند  "ح2014لسدنة  28

 التعوير"   مشروي وتنفيذ لبنا  ي صص والمودعين المعور من المبالغ إليداي العقارص التعوير

يتاح أن حسا  الامان العقارص مو حسا  مصرفي  اص بمشروي التعدوير   السابقة التعريفات الل  من

سوا  المصارع العامة أو ال اصة  باسم مشروي التعوير   العقارص يفتح في أحد المصارع العاملة في الدولة

ينشأ بموج  اتفاق مكتو  بين كل من المعدور لك لامان حقوق المودعين عند فشل المشروي أو تأ ره  و وذ

يدداي كافدة المبدالغللمشدروي  و  والقانونيدة واإلداريدة الماليدة ا مدوركافدة  الحسدا  لتنظديموأمدين   مدن المقدمدة ا 

 ا عراع  وي صص والتزامات وحقوق الحسا  إدارة اوابع اتتفاق كما يحدد والمشترين والممولين  المعور

 اإلداريدةالجودة  لددى مند  نسد ة التعدوير  وتدودي مشدروي وتنفيدذ لبندا ا الحسدا  للصدرع علدى أعمدال امدذ

الم تصة  كما يج  على المعّور وأمين الحسا  إعداد مجموعة من السجالت التي تتعلق بحسا  الامان  

 ( 6ه السجالت )مذعلى أن يتم تزويد الجوات اإلدارية الم تصة بكشع حسا  دورص عن حركة 
                                                           

ُمشتّرص يتامن: اسم الُمشتّرص  رقم الوحدة الُمباعة  قيمة الوحدة ( من ا مثلة على تلك السجالت ما يلي:" سّجل لكل 6)
سدّجل بالمددفوعات اإلنشدائّية للمّشدروي  - .سّجل بالتدفقات النقدّيدة لحسدا  الادمان -الُمباعة  المبلغ المدفوي  الدفعات المسّلمة 

للمصددروفات اإلدارّيددة  أو أّيددة مصددروفات سددّجل بالمدددفوعات  -مددن الحسددا  وا سدداث الُمسددتنّدص المبنددي عليدد  عملّيددة الصددرع 
الالئحدة التنظيميدة للبيدع علدى ال ارعدة بالمملكدة العربيدة السدعودية  الصدادرة بدالقرار مدن  18للمزيد: راجع: نص المدادة   .أ رى"

  1431 2 2بتاريخ  983الوزارص رقم 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 

                           

 

 ثانيا: خصائص حساب الضمان العقاري

لحسا  الامان العقارص عدة  صائص تجعل  متميزا  ومتفردَا بوا   عن باقي الحسدابات المصدرفية التدي       
 يجريوا المصرع لعمالئ   ومدا ما سوع نواح  على النحو التالي: 

 تسمية حساب الضمان العقاري باسم مشروع التطوير -1

زاولددة التعدوير العقددارص الددنص عليوددا  ال اصددية حرصددت العديدد مددن التشددريعات المنظمدة لنشدداع ممدذه         
قد نصت   2014( لسنة 28التعوير العقارص البحريني رقم ) من قانون 6ادة فنجد مثال  على سبيل المثال الم

 بدين كتدابي باتفداق العقدارص التعدوير مشداريع مدن مشدروي كدل باسدم مسدتقل مشدروي حسدا  علدى أند :" ينشدأ
                " الحسا  أمينو  بالمشروي القائم أو المعور

حيدث نصدت علدى أند : "  ظبي من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو  2فقرة  18كما أكدت ذلك المادة     
روي يجدد  علددى المعددور وأمددين الحسددا  إبددرام اتفاقيددة تسددمى "اتفاقيددة حسددا  اددمان"            باسددم مشدد -2

بشددأن حسددابات التعددوير  2007لسددنة  8مددن القددانون رقددم  9لك نصددت المددادة التعددوير العقددارص المعنددي"  وكددذ
  العقارص في إمارة دبي على أن : " يفتح حسا  الامان باسم المشروي        " 

ه النصوص  يتاح أن تسمية حسا  الامان العقارص باسم مشروي التعوير  وسيلة لتمييزه عن مذ من  الل
ا المشدروي فقدع دون مذرع على أعمال بنا  وتشييد باق حسابات المعور ا  رى  بحيث يتم ت صيص  للص

 ( 7غيره من المشروعات ا  رى )

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
  2011 لسنة (25)من قانون التعوير العقارص السورص رقم  8( راجع: نص المادة 7)
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 استقاللية وتعدد حساب الضمان العقاري بتعدد مشروعات التطوير. -2

 حسا  مستقل  داص بد   بحيدث إذا تعدددت تعوير مشروي لكل يقصد باستقاللية حسا  الامان  أن يكون

(   8مشدروي علدى حددة ) لكدل ادمان مسدتقل حسدا  فدتح علدى المعدوروجد   المعدور ينفذما التي المشروعات

إذا  -من قانون التعوير العقارص السدورص حيدث نصدت علدى أند : "   8وقد أكدت مذه ال اصية أياا  المادة 

 تعددت المشروعات التي ينفذما المعور  يج  فتح حسا  امان مستقل لكل مشروي على حدة"  

مدن قدانون التنظديم العقدارص فدي إمدارة أبدو ظبدي  حيدث نصدت علدى أند : "  3فقدرة  18كما أكدتوا أياا المدادة 

 9ات اتتجاه أياا  نصت المادة ذ يج  فتح حسا  امان لكل مشروي تعوير عقارص على حدة"  وفى -3

بشددأن حسددابات التعددوير العقددارص فددي إمددارة دبددي علددى أن:  2007لسددنة  8فددي فقرتوددا الثانيددة مددن القددانون رقددم 

ذا تعددت المشروعات التي ينفذما المعور  يج  فتح حسدا  ادمان مسدتقل لكدل مشدروي علدى حددة "  إ -2"

بشدأن  2018( لسدنة 3مدن القدرار رقدم ) 4وسار في ذات اتتجاه أياا المشري البحريني حيدث نصدت المدادة  

شددروي حسددا  اددمان مشدداريع البيددع علددى ال ارعددة علددى أن:" يجددوز للمعددور فددتح أكثددر مددن حسددا  اددمان لم

التعوير العقارص  في حالة تنفيذ المشروي على مراحل متعددة  بحيث يكون لكل مرحلة حسا  امان مسدتقل 

    (9) ينشأ باتفاق منفصل بين المعور وأمين حسا  الامان"

ه اتستقاللية  نتيجة مامة مؤدامدا أند  ت يجدوز نقدل أّيدة مبدالغ مالّيدة مدن حسدا  الادمان ويترت  على مذ    

                                                           

(
8

   2014 لسنة (6) رقم القطري من قانون التطوير العقاري 18الماد / ( راجع: نص 

(
9

   2018مايو  24الخميس  – 3367هذا القرار منشور بالجريد  الرسمية العدد  (
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(  مددع مراعدداة أندد  فددي بعددء ا حيددان  قددد يكددون مشددروي التعددوير مكون ددا مددن عدددة 10أّيددة حسددابات أ ددرى )إلددى 

مشاريع تنتوي فدي مراحدل م تلفدة  فدي مدذه الحالدة يجد  علدى المعدور فدتح حسدا  ادمان لكدل مشدروي علدى 

 ( 11حدة )

 سرية حساب الضمان العقاري -3

ت تعدرء مدن يعتددى عليودا أو 12ب اصدية السدرية ) من الثابت أن جميع الحسابات البنكية تمتاز        (  وا 

 البياندات اعدالي الغيدر علدى (  وسدرية حسدا  الادمان  تعندى عددم جدواز13يفشدى بودا للمسدئولية الجزائيدة )

 والتي ت ص مشروي التعوير   الحسا  أمين لدى بالسجالت المقيدة والمعلومات

مدن قدانون  23تم النص عليوا صراحة في بعء تشريعات التعوير العقارص  فمثال نجد المدادة   ه السرية مذو 

 بدد  ال اصددة المحاسددبية والقيددود الحسددا  بيانددات تكددونالتعددوير العقددارص القعددرص نصددت علددى أندد : " 

نصددت مددن قددانون التعددوير العقددارص البحرينددي حيددث  6ه ال اصددية أياددا المددادة سددرية        "  كمددا أكدددت مددذ

 إدارة أو الحسدا  أمدين لددى بالسدجالت المقيددة والمعلومدات البياندات علدى اتعدالي يجدوز علدى أند : " ت

 28لبحدددرين المركدددزص رقدددم مدددن قدددرار مصدددرع ا 4فقدددرة  5المدددادة  نصدددت لكوكدددذالمشددروي                   "  
                                                           

(
10

 من الالئحة السعودية  16( راجع: نص الماد / 
 إلمارة أبو ظبي  من قانون التنظيم العقارص 3فقرة  18( راجع: نص المادة  11)
السددرية المصددرفية فددي ظددل العولمددة  دراسددة مقارنددة  منشددورات الحلبددي الحقوقيددة  العبعددة ا ولددى  سددنة  د. أنطوووان جووور :( 12)

 وما بعدما  15  ص 2008
المسدددئولية الجزائيدددة الناشدددئة عدددن اتعتددددا  علدددى سدددرية الحسدددابات المصدددرفية  المؤسسدددة الحديثدددة  د. خليووول يوسووو، جنووودي ( 13)

 وما بعدما   110  ص2013للكتا   العبعة ا ولى  سنة 
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عددددم السدددماال بددداتعالي علدددى البياندددات  -4علدددى أن: " يلتدددزم أمدددين حسدددا  المشدددروي بمدددا يلدددي:  2015لسدددنة 

 والمعلومات المقيدة بالسجالت لدى أمين حسا  المشروي أو إدارة المشروي                               " 

يرغدد  فددي  الددذص أندد  يجدد  مراعدداة أن التمسددك ب اصددية سددرية حسددا  الاددمان  قاصددرة فقددع علددى الغيددرإت  

اتعالي على الحسا   وت يجوز إعمالوا في مواجوة المعور العقارص  أو ممثلدي الجودات اإلداريدة الم تصدة 

(  14بكل مودي فقع ) ال اصة والمعلومات البيانات حدود أو المودعين في الحسا  أو من ينو  عنوم امن

واردة بحسدا  الادمان العقدارص والحصدول علدى لك فان  يجوز للغيدر اتعدالي علدى القيدود الدذوعلى الرغم من 

 ( 15العامة ) النيابة من عل  على بنا    أو قاائي  مر نس ة منوا تنفيذا  

 ختصيص حساب الضمان العقاري للصرف على مشروع التطوير دون غريه. -4

ذلدك نتيجدة انعالقا  من مبدأ استقاللية وتعدد حسدابات الادمان بتعددد مشدروعات التعدوير  يترتد  علدى       

مامة مؤداما  عدم جواز الصرع من المبالغ المودعة فدي حسدا  الادمان العقدارص إت علدى مشدروي التعدوير 

دارة وتنفيدذ إنشدا  أغدراء علدى للصدرع حصدريا   ُي صص الحسدا    إذالذص  صص الحسا  ل  المشدروي  وا 

                                                           

ن كانت المادة  14) يجوز  ص ش ص قام بايدداي أيدة من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي قد نصت على أن :"  22( وا 
ا  ادمان المشدروي وفق دا  حكدام مدذا القدانون اتعدالي علدى البياندات ال اصدة بد  والمحفوظدة لددى أمدين الحسدا  أموال في حس

ا الدنص حيدث أن ا  دذ بد  علدى إعالقد  يشدكل  عدورة علدى سدرية الحسدا   ذ"  ولنا مالحظة علدى مدوالحصول على نسخ منوا
اتعالي علي   وعلى كافة بياناتد   وكددلك الحصدول علدى نسدخ مدن حيث يسمح  ص ش ص يقوم بايداي أية أموال في الحسا  

تلدددك البياندددات ومددددا ت يمكدددن القدددول بددد   نددد  يتعدددارء مدددع قواعدددد ومبددداد  مصدددرفية مسدددتقرة منودددا  صوصدددية وسدددرية الحسدددا  
 المصرفية 

  2015لسنة  28من قرار مصرع البحرين المركزص رقم  4فقرة  5( راجع: نص المادة 15)
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بشددأن  2007لسددنة  8مددن القددانون رقددم  9لددك المددادة ذوقددد أكدددت  ( 17(  بمددا فيوددا سددداد دفعددات تمويلدد  )16)

حسددابات التعددوير العقددارص فددي إمددارة دبددي حيددث نصددت علددى أندد : " يفددتح حسددا  الاددمان             ويكددون 

مدن الالئحدة السدعودية حيدث نصدت  14لك المدادة  العقدارص"  وكدذم صصا  حصريا   غدراء إنشدا  المشدروي 

مّشدددروي علدددى حددددة ويكدددون  غدددراء التددددفقات النقدّيدددة ال اصدددة علدددى أنددد : " ُي ّصدددص حسدددا  ادددمان لكدددل 

 بالمّشروي والصرع على المّشروي"  

ولاددددمان التأكيددددد علددددى اددددرورة صددددرع المبددددالغ المودعددددة فددددي الحسددددا  فيمددددا  صصددددت لدددد   اتجوددددت بعددددء 

التشدددريعات إلدددى تقريدددر عقوبدددة الحدددبث والغرامدددة أو إحددددى مددداتين العقدددوبتين  علدددى كدددل مدددن: اسدددت دم أو سدددول 

 صص ل   مع عدم اإل الل بأص عقوبة أشد ينص عليوا  الذصاست دام مدفوعات الحسا  في غير الغرء 

ا ددتلث أو اسددتعمل بدددون وجدد  حددق أو بدددد (  كمددا عاقبددت تشددريعات أ ددرى بالغرامددة كددل مددن 18قددانون أ ددر )

 ( 19دفعات مالية سلمت ل   غراء إقامة مشروعات التعوير العقارص )

                                                           

 علدى للصدرع حصدريا   المشدروي حسدا  ُي صدصمدن قدانون التعدوير العقدارص البحريندي علدى أن:"  7المدادة  ( حيدث نصدت16)
 المشروي"  وتنفيذ إنشا  أغراء

 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  3فقرة  18( راجع: نص المادة  17)
  من قانون التعوير العقارص القعرص  4فقرة  29( راجع: نص المادة  18)
مدن قدانون حسدابات  16من قدانون التنظديم العقدارص فدي إمدارة أبدو ظبدي  نفدث الحكدم أقرتد  المدادة   78( راجع: نص المادة  19)

أص شدد ص يقددوم اددمان التعددوير العقددارص  كمددا أقددرت تشددريعات أ ددرى عقوبددة السددجن والغرامددة أو إحدددى مدداتين العفددويتين علددى 
يبدد الدفعات المسلمة إلي   غراء إنشدا  التعدوير العقدارص أو اتسدتيال  علدى تلدك با تالث أو يست دم بصورة غير شرعية أو 

والمرسددوم  2008لسددنة  22اسددتنادا  إلددى المرسددوم ا ميددرص رقددم راجددع التوجيوددات الصددادرة عددن إدارة التنظدديم العقددارص  الدددفعات 
 متحدة  والتي تشرع عليوا بلدية رأث ال يمة رأث ال يمة  دولة اإلمارات العربية ال بامارة 2014لسنة  10ا ميرص رقم 
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 املبالغ املودعة حساب الضمان العقاري عدم جواز احلجز على -5

أن  ت يجوز لدائني المعور العقدارص الحجدز علدى المبدالغ المودعدة فدي حسدا  ادمان  القاعدة العامة:       

(  مدذه القاعددة أكددتوا العديدد 20مشروي التعوير  بما فيوم أمين الحسا  نفس  حتدى لدو أصدبح دائندا  للمعدور )

فقددرة أ مددن قددانون التعددوير العقددارص  8( فعلددى سددبيل المثددال نصددت المددادة 21العقددارص )مددن تشددريعات التعددوير 

يفددتح حسددا  الاددمان باسددم المشددروي         وت  -حيددث نصددت علددى أندد : " أ 2011لسددنة  25السددورص رقددم 

ومدددذا معنددداه أن المبدددالغ المودعدددة حسدددا   يجدددوز الحجدددز علدددى المبدددالغ المودعدددة فيددد  لصدددالح دائندددي المعدددور" 

ت يدد ل مدن القدانون السدورص بأند : "  8لدك المدادة ذمان ت تدد ل فدي الادمان العدام للمعدور  وقدد أكددت الا

ه ال اصددية مددذات الوقددت أكدددت ذوفددى  رصدديد حسددا  الاددمان فددي أمددوال المعددور العقددارص فددي حددال إفالسدد " 

 المبدالغ علدى لحجدزا ت يجدوزمدن قدانون التعدوير العقدارص البحريندي حيدث نصدت علدى أند : " 7أيادا  المدادة 

 الحكدم حالدة في للدائنين العام الامان في التعوير مشروي يد ل ت كما المعور  دائني لصالح في  المودعة

 المودعين"  حقوق لسداد الفرعي إت أو الرئيسي إفالث المعور باشوار

                                                           

من الالئحة السعودية حيث نصت على أن:" تودي جميع المبالغ المالّية المدفوعة من الُمشتّرين  15ا ما أكدت  المادة   مذ( و 20)
ح دائنددي لكددل وحدددة ُمباعددة فددي حسددا  الاددمان  وت يحددق  مددين الحسددا  الحجددز علددى المبددالغ المودعددة فيدد  لصددالح  أو لصددال

  المعّور" 

يجوز الحجز  من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي حيث نصت على أن : " ت 20( منوا على سبيل المثال: المادة  21)
بشددأن  2007لسددنة  8مددن القددانون رقدم  9لك نصددت المدادة كددذعلدى المبددالغ المودعددة فدي حسددا  اددمان المشدروي           "  و 

العقدارص فدي إمدارة دبدي علدى أن: " يفدتح حسدا  الادمان             وت يجدوز الحجدز علدى المبدالغ المودعدة حسابات التعدوير 
 في  لصالح دائني المعور " 
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وعلى الرغم من التأكيد على مذا الحظر  إت أن بعء تشريعات التعوير  نصدت صدراحة  علدى أن عددم      

الحجز على المبالغ المودعة في حسا  امان المشروي  يج  أت يؤثر في حق بعء ا شد اص فدي جواز 

لتعوير  أو المبدالغ المعالبة با موال التي دفعوما كمشترص الوحدة العقارية المباعة على الم عع في مشروي ا

لدك فدي حداتت ويل كمقاول وممول ذلك المشدروي  وذالتي أصبحت مستحقة لوم  بموج  عقد المقاولة أو التم

ا اإليقاع مذ  كحالة إلغا  المعور لمشروي التعوير أو ت لي  عن   أو إيقاف  ل  واعتبار الجوة اإلدارية معينة 

إلغا  قيد المعور وفق أحكام القانون  أو بموجد  الحصدول علدى حكدم بمثابة إلغا  ل  أو ت ٍل عن   أو نتيجة 

 (  22قاائي بات )

 

  

                                                           

 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  20ه الحاتت راجع: نص المادة  مذ( للتعرع على 22)
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 الفرع الثاني
 جراءات فتح حساب الضمان العقاري واملودعني فيهإ

فددتح حسددا  اددمان عقددارص باسددم مشددروي التعددوير لدددى أحددد المصددارع أو المؤسسددات الماليددة المددر ص لوددا 

  كمدا أن اإليدداي فيد  23يتعين على المعور أو مدن يندو  عند  اتباعودا لك  يمر بسلسلة من اإلجرا ات التيبذ

النص عليوم بشكل صدريح على حرصت بعء التشريعات    حيثيقتصر على بعء ا ش اص دون غيرمم

لدك لتحديدد مدن ذا يتعين علينا بداية التعرء لبيدان وتواديح تلدك اإلجدرا ات  ثدم اتنتقدال بعدد لذ ( 24ومحدد )

  لك على النحو التالي:ذا الحسا   و مذمم المودعين في 

 أوال: إجراءات فتح حساب الضمان 

( منوا قد تعرء لبيان اإلجرا ات التي 25بالرجوي إلى التشريعات المعنية بالتعوير العقارص  نجد أن البعء )

 :لياالتلك على النحو الامان  وذ يمر بوا فتح حسا 

 تقديم املطور طلب فتح احلساب إىل اجلهة اإلدارية املختصة  -1

تبدددددأ إجددددرا ات فددددتح حسددددا  الاددددمان  بتقددددديم المعددددور علدددد  إلددددى الجوددددة اإلداريددددة الم تصددددة بفددددتح          

                                                           

ارة أبو ظبي  العبعة التعوير العقارص  دراسة مقارنة  أبو ظبي  معبوعات دائرة القاا   إم د. والء الدين محمد إبراهيم: ( 23)
  34  ص 2014ا ولى 

  2014لسنة  28قانون التعوير العقارص البحريني رقم ( ك24)
  2007لسنة  8قانون إمارة دبي المتعلق بحسابات امان التعوير العقارص رقم  :لك( مثال ذ25)
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(  منودددا علدددى سدددبيل المثدددال: 26مرفقدددا بددد  العديدددد مدددن المسدددتندات التدددي تحدددددما تلدددك الجودددة ) الحسدددا   يكدددون

الر صة التجارية للمعور  شوادة ملكية ا رء المراد تعويرما  نس ة مدن العقدد المبدرم بدين المعدور الرئيسدي 

إن وجددددد  التصدددداميم المعماريددددة والم ععددددات الوندسددددية المبدئيددددة المعتمدددددة مددددن الجوددددات  –والمعددددور الفرعددددي 

تكداليع وايدرادات المشدروي مصددقا  مدن مددقق حسدابات قدانونى الم تصة والمعور الرئيسي  بيان مدالي بتقددير 

 (  28(  نموذج عقد البيع بين المعور والمشترى )27معتمد )

ولعددل الودددع مددن إلددزام المعددور بتقددديم علدد  فددتن حسددا  الاددمان للجوددة اإلداريددة  مددو إتاحددة الفرصددة أماموددا 

لدك مدن  دالل المسدتندات وا وراق التدي يتعدين ذلتمكينوا من تقدير مدى جدية المشروي والمعور مدن عدمد   و 

 ( 29ا من ناحية أولى )مذعلي  تقديموا مع العل  

                                                           

وير عقددارص قددانون التعددوير العقددارص القعددرص حيددث نصددت علددى أن:" يكددون لكددل مشددروي تعددمددن  18ا مددا أقرتدد  المددادة  مددذ( و 26)
ذ لددك ص وجدد  فددتح حسددا  مسددتق لكددل منوددا  وذا تعددددت المشددروعات التددي ينفدددما المعددور العقددار حسددا  مسددتقل  دداص بدد   وا 

مدن قدانون التنظديم العقددارص  18حدددما"  كددلك نصدت المدادة  بموجد  علد  يقدمد  إلدى جودة اإلدارة  مشدفوعا  بالمسدتندات التددي ت
على المعور الذص يرغ  في بيع وحدات عقاريدة علدى الم عدع لمشدروي تعدوير عقدارص تقدديم  -1في إمارة أبو ظبي على أن:" 

ا بالمستندات المؤيدة التي تحددما الدائرة لفتح حسا  امان المشروي"   عل  إلى الدائرة مشفوع 

بشددأن تنظدديم مونددة مدددققي الحسددابات   2014( لسددنة 12صدددرت دولددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة قددانون اتحددادص رقددم )( وقددد أ27)
 م2014نوفمبر  30 -مد1436صفر  5 خبتاري   44السنة  -572العدد  -منشور بالجريدة الرسمية

 العقارص بامارة دبي بشأن حسابات امان التعوير  2007لسنة  8من القانون رقم  6( راجع: المادة  28)
الحدداتت ثبددوت عدددم  مددذه ( حيددث أجددازت بعددء التشددريعات بنصددوص صددريحة للجوددة اإلداريددة إلغددا  المشددروي العقددارص  مددن29)

مدن الالئحدة التنفيذيدة لقدانون السدجل العقدارص المبددئي فدي إمدارة دبدي  23جدية المعور فدي تنفيدذ المشدروي  حيدث نصدت المدادة  
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ومن ناحية ثانية  تمكين الجوة اإلدارية مدن إعمدال واحكدام فدرء الرقابدة والسديعرة علدى مشدروعات التعدوير  

 لك لتوفير نوي من الثقة وا مان لدى المستثمرين وذ

  توقيع اتفاقية حساب الضمان -2

أو ينشدددأ حسدددا  الادددمان  بتحريدددر اتفددداق يوقدددع بدددين كدددل مدددن المعدددور وأمدددين الحسدددا  )المصدددرع          

وتكون باسم مشروي التعوير العقدارص  ( 30ا اتتفاق   " اتفاقية حسا  الامان" )مذيسمى  المؤسسة المالية(

إيددداي كافدة المبددالغ المدفوعددة يدتم بموجبدد  (   31وفددق نمددوذج معدد مسددبقا  ومعتمددد مدن الجوددة اإلداريددة )المعندي  

  ويحددددد مدددذا (32مدددن المعدددور أو المشدددترين لوحددددات عقاريدددة علدددى ال ارعدددة أو مدددن الممدددولين فدددي الحسدددا  )

يدتم ايدداي (  علدى أن 33اتتفاق شروع كيفية إدارة الحسا   وحقدوق والتزامدات كدل مدن العدرفين تجداه اش در )

                                                                                                                                                                                           

ا إذ -4ص فددي أص مددن الحدداتت اشتيددة: وبنددا  علددى تقريددر فنددي مسددب  أن تقددرر إلغددا  المشددروي العقددار علددى أن:" يجددوز للمؤسسددة 
  ثبت للمؤسسة عدم جدية المعور في تنفيذ المشروي" 

( وقدددد اتجودددت بعدددء الددددول إلدددى السدددماال للجودددة اإلداريدددة التدددي ت دددتص باصددددار تدددرا يص مزاولدددة نشددداع التعدددوير العقدددارص  30)
اتفاقيددة حسددا  الاددمان مددع أحددد البنددوك العاملددة فددي دولددة تنفيددذ المشددروي  بحيددث يصددبح البنددك معتمددد رسددميا  ومشددروعات   بددابرام 

يدة الرقابدة علدى تلدك الحسدابات  لفتح حسدابات الادمان للمعدورين العقداريين المسدجلين لددى تلدك الجودة  ممدا يسدول ل  يدرة عمل
المتحددة حيدث قامدت بتوقيدع اتفاقيدة مددير حسدا  الادمان العقدارص مدع بندك ا ما فعلت  بلدية أبو ظبي بدولة اإلمارات العربيدة ومذ

 : دبي التجارص  للمزيد اتعالي على الموقع اإللكتروني التالي
                https://www.cbd.ae/docs/librariesprovider2/press-   

 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  2فقرة  18راجع: نص المادة  ( 31)
 من قانون حسابات التعوير العقارص بامارة دبي  7( راجع: نص المادة  32)

 من قانون التعوير العقارص القعرص  19راجع: نص المادة ( 33)

https://www.cbd.ae/docs/librariesprovider2/press-
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(  ويععددى مددذا الحسددا  رقددم موّحددد يعتبددر مددو مرجددع 34) نسدد ة مددن اتتفاقيددة لدددى الجوددة اإلداريددة الم تصددة

 .(35التعريع لإليداي  وت يتم بد  التعاّمل على مذا الحسا  إّت بعد صدور التر يص الالزم للمّشروي )

 البنود االتفاقية  -3

ا صل: أن بنود اتفاقية حسا  الامان يتم تحديدما باتفاق عرقي الحسدا   شدأنوا شدأن غيرمدا مدن         

لددك تعراددت بعددء  التشددريعات المعنيددة بددالتعوير العقددارص  لددبعء البنددود التددي ذاتتفاقددات  وعلددى الددرغم مددن 

 يتعدين التدي ابعوالادو  المعداييريجد  أن تتادمنوا اتفاقيدة حسدا  الادمان  منودا علدى سدبيل المثدال: بيدان 

 تنفيذ أثنا  تصرع للمعور التي الدفعات الحسا   تحديد مقدار من المعور إلى مبالغ أية دفع قبل استيفاؤما

 يودعوا التي الدفعات لك ربعكذالتنفيذ  و  لمراحل عبقا     الم تصة الجوة اإلدارية من اعتمادما بعد المشروي

مدن  المعتمدد المشدروي استشدارص لتقريدر وفقا     اإلنشائية ل عمال الفعلي اإلنجاز بنس  الحسا  في المشترون

 ( 36الم تصة ) الجوة اإلدارية

 ثانيا: املودعني يف احلساب 

 28مودعي حسا  الامان العقارص عرفتوم المادة ا ولدى مدن قدانون التعدوير العقدارص البحريندي رقدم        

 المؤسسدة أو والمصدرعأ المشدترى  الممدول المعدور  بدأنوم: " أصدحا  الحصدص النقديدة مثدل 2014لسدنة 
                                                           

ادمان التعدوير العقدارص بامدارة دبدي  وفدى نفدث المعندى   بشدأن حسدابات 2007لسدنة  8من القانون رقدم  7( راجع: المادة  34)
 من الالئحة السعودية  13راجع: المادة  

 من الالئحة السعودية  12( راجع: نص المادة  35)
 من قانون التعوير العقارص القعرص  19( راجع: نص المادة 36)
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  "  للمشروي الدائنة المالية

لك يعلق على لذا التعريع  يتاح أن اإليداي في حسا  الامان يقتصر على اإليداي النقدص  مذمن  الل 

 كل من يقوم بعملية إيداي بأن  صاح  حصة نقدية  وسوع يتم تناول مؤت  المودعون على النحو التالي:

 (37) املطور العقاري  –أ 

بداية يج  أن نؤكد على حقيقة مامة  أت ومي أن  حتدى عودد قريد  لدم يكدن لددينا مدا يعدرع بمسدمى         

نمدا كدان لددينا مسدتثمر عقدارص )Real Estate Developer المعدور العقدارص ومدا يشداي اشن فدي ( 38  وا 

السوق العقارص من فوم  داع  يتعدين عليندا مدن  دالل تلدك الدراسدة تصدويب   حيدث أصدبح كدل شد ص يعمدل 

فددي إعددار صددناعة التعددوير لددم يعددد فددي مجددال البنددا  والتشددييد يعلددق علددى نفسدد  معددور عقددارص  فدددور ا  يددر 

                                                           

المددادة الثالثددة مددن أشددارت لوددذه التسددمية "المرقددي العقددارص"  حيددث  التشددريعات علددى المعددور العقددارص تسددميةأعلقددت بعددء  (37) 
بشددأن القواعددد التددي تددنظم  2011فبرايددر سددنة  17ه الموافددق  1432ربيددع ا ول  14مددؤرف فددي  4 – 11القددانون الجزائددرص رقددم 

سووعيداني  مزيددد راجددع:" لل Promoteur Immobilierنشدداع الترقيددة العقاريددة   وتعددد مددذه التسددمية ترجمددة  للمصددعلح الفرنسددي"
 –( الملتقى الوعني حول الترقية العقارية في الجزائدر 04 – 11المركز القانوني للمرقي العقارص في القانون الجزائرص ) لوناسى:

  2012فبراير  28 – 27يومي  –الواقع واشفاق 
العقددارص  أصددبح أحددد أمددم صددور اتسددتثمار فددي القعدداي ( حيددث لددوحظ فددي السددنوات ا  يددرة وبصددفة  اصددة فددي مصددر أن 38)

مجاتت اتستثمار  تسيما بعد ان فاء القوة الشرائية للعملة الوعنية مقارنة  بدالعمالت ا  درى  حيدث اعتبدر الكثيدر مدن ا فدراد 
ول ا يدرى الدبعء أن نسدبة اتسدتثمارات العقاريدة فدي بعدء الددذأن اتستثمار العقارص  قد أصبح مدو المدالذ  اشمدن لالسدتثمار  لد

   فدداق التعددوير العقددارص فددي العددالم د. عموواد اوو ا  % مددن اتقتصدداد الكلددى  للمزيددد انظددر: 80أصددبحت اشن تسددتحوذ علددى 
المنعقدد فدي إمدارة الفجيدرة فدي   -ورقة عمل منشورة  في المؤتمر العربي ا ول للتعدوير واتسدتثمار العقدارص والصدناعي  العربي 

   2015نوفمبر  17 – 16الفترة من 
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يتشدداب  مددع الدددور المعتدداد للمقدداول أو الموندددث  بددل أصددبح لدد  دورا  م تلددع تمامددا  حيددث أصددبح صدداح  رؤيددة 

 إلشكاليات العقارية اوفكر وابداي  وفى نفث الوقت يقدم حلوت  للعديد من 

ر كصدنعة بفدن ومونيدة  مددن المعور العقدارص أصدبح شد ص يادع بصدمت  علدى العقدارات  بحيدث يأ دذ العقدافد

حيائودا بجميدع  دددماتوا حتدى تكددون   دالل إعدداد دراسددة شداملة  ص مشدروي  يسددعي مدن ورائودا لبنددا  ا رء وا 

  .صالحة لالست دام سوا  في أعمال البنية التحتية أو الفوقية بما فيوا تلبية جميع احتياجاتوا

في ابتكار التعورات الجديدة أو تعوير القائم منوا  الموني الذص يت صص بأن :"  يف عر تلذا اتج  البعء إلى 

  ( 39وتسويقوا وبيعوا بنجاال")

 أحددد ا شدد اص الددذين يحددق لوددم اإليددداي فددي حسددا  الاددمان ومددذا يسددتفاد مددن نددص يعددد المعور العقددارصفدد

علددى أن:" علددى المعددور إيددداي قيمددة الاددمان باحدددى  2018( لسددنة 3رقددم ) البحريندديمددن القددرار  5المددادة  

لك يتاح  أن المشري أجاز لكل معور ر دص لد  بمزاولدة نشداع ذمن  الل  "  العرق اتتية:               

لدك بوددع تقويدة وتددعيم مركدزه   وذ(40) يد التعوير  بعدد فدتح حسدا  الادمان القيدام بايدداي أيدة مبدالغ نقديدة ف

                                                           

(
39

) James A. Graaskamp: Fundamentals of Real Estate Development, Copyright 1981 by 

UL1–the Urban Land Institute, Third Printing, 1989 :“A real estate developer is a real estate 

professional who specializes in creating new developments or renovating existing ones, 

marketing them successfully, and selling them”.  

http://morris.marginalq.com/GREM_RE720_MoreFiles/Urban%20Econ%20Graaskamp%20ULI

.PDF. 

( وقد نصدت بعدء التشدريعات علدى نسدبة محدددة يتعدين علدى المعدور ايدداعوا حسدا  الادمان كمدا مدو الحدال بشدأن القدرار 40)
 % من القيمدة20تكون قيمة الامان بما يساوى نسبة  -من  على أن:" أ 5حيث نصت المادة   2018( لسنة 3البحريني رقم )

 التقديرية للمشروي" 

http://www.wisegeek.com/what-is-an-estate.htm
http://morris.marginalq.com/GREM_RE720_MoreFiles/Urban%20Econ%20Graaskamp%20ULI.PDF
http://morris.marginalq.com/GREM_RE720_MoreFiles/Urban%20Econ%20Graaskamp%20ULI.PDF
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الوحدات العقارية بمشروي التعوير المزمع نحة التر يص من جوة  وأمام مشترو االمالي أمام الجوة اإلدارية م

 تشييده من جوة أ رى 

 مشرتو الوحدات العقارية -ب

تعاقد على شدرا  إحددى الوحددات العقاريدة كل ش ص مو  –مشترى الوحدة العقارية يمكن القول بأن         

فددي مشددروي التعددوير  ويعددد أحددد أمددم ا شدد اص القددائمين باإليددداي فددي  (41) المعروحددة للبيددع علددى ال ارعددة

ولاددمان  مددن أمددم مصددادر تمويددل المشددروي حيددث تعددد ا قسدداع التددي يلتددزم بدددفعوا للمعددور  حسددا  الاددمان 

 يبني ويعور ويعمل بدون توقع أو انقعاي  ية الحسا  بصفة مستمرة با موال  حتى يستعيع المعور أنذغت

ألزمددت تشددريعات التعددوير العقددارص كددل مشددترى  ص وحدددة عقاريددة مباعددة علددى الم عددع إيددداي الدددفعات وقددد 

مع عدم  (42حسا  الامان )للعقد  وفقا   لذلك المحددة المواعيد فيالمتفق على سدادما ثمنا  للوحدة المحجوزة 

 ( 43ممثلي  ) من أص أو لمعورل المباشر بالسداد اتعتداد

تفددرء علددى المشددترى عريقددة إيددداي المبددالغ النقديددة حسددا  الاددمان  نجددد أن تشددريعات التعددوير لددم وعددن   
                                                           

: مفودوم بيددع العقدار علدى ال ريعدة  وتكييفد  القددانوني  دراسدة مقارندة  مجلدة الشددريعة محمود سووعيد عبود ان النعيموي ضوحى( 41)
ون  صدفر والقانون  الصادرة عن كلية القانون جامعة اتمارات العربية المتحدة  العددد التاسدع وا ربعدون  السدنة السادسدة والعشدر 

  226  ص2012 –رية مج1433

مددن قدانون حسدابات التعددوير العقدارص بامدارة دبددي علدى أن: " ينشدأ حسددا  الادمان بموجد  اتفاقيددة  7المدادة  حيدث نصدت ( 42)
 عيددددددددددة بددددددددددين المعددددددددددور وأمددددددددددين الحسددددددددددا  يددددددددددتم بموجبوددددددددددا ايددددددددددداي المبددددددددددالغ المدفوعددددددددددة مددددددددددن المشددددددددددترين لوحدددددددددددات علددددددددددى 

 يفتح لدى أمين الحسا  باسم المشروي العقارص" ال ارعة                     وذلك في حسا   اص 

 من قانون التعوير العقارص القعرص  24المادة ( راجع: نص 43)
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أن يكون ا  ير نقدا  أو بشيكات مصدّدقة أو بتحويدل إلكتروندي أو ببعاقدة عريقة معينة لإليداي  حيث أجازت 

   (44ائتمان أو أّية وسيلة دفع يقبلوا أمين الحسا  )

 (.45املمول العقاري ) -ج

فددي بعددء ا حيددان قددد يكددون مشددروي التعددوير العقددارص المزمددع تشددييده مددن المشددروعات الادد مة التددي 

تحتاج إلى سيولة مالية وتدفقات نقدية ا مة  وفى ذات الوقت ت يملك المعور تلك ا موال  ولم يعدد أمامد  

الحالة بحلدول عمليدة مدن  لمواجوة تلك ( 46من الوسائل لتوفير مذه المبالغ سوى اتقتراء بامان المشروي )

القيددام بددرمن المشددروي   ددالل الرجددوي الددى التشددريعات المنظمددة للتعددوير العقددارص  نجددد أنوددا قددد سددمحت للمعددور

                                                           

 من الالئحة السعودية  17( راجع: نص المادة  44)
ا القدانون الجودات التدي من مذ 3  وقد حددت المادة 2001نة لس 148( نظم المشري المصرص التمويل العقارص بالقانون رقم 45)

يددر ص لوددا بمزاولددة نشدداع التمويددل العقددارص  حيددث نصددت علددى أن: " تكددون للجوددات التاليددة دون غيرمددا مزاولددة نشدداع التمويددل 
ا شد اص اتعتباريدة  -1الغدرء:  اودذالعقارص المنصوص عليد  فدي مددا القدانون بشدرع قيددما فدي سدجل تعدده الجودة اإلداريدة ل

نصدوص عليودا فدي البدا  ال دامث شدركات التمويدل العقدارص الم -2أغراادوا   العامة التدي يدد ل نشداع التمويدل العقدارص ادمن
ويجوز للبنوك المسجلة لددى البندك المركدزص المصدرص  بعدد موافقتد  ووفقدا  للقواعدد التدي يقررمدا  أن تدزاول نشداع  ا القانون من مذ

والبدددا  السدددابع مدددن مددددا  4الثانيدددة مدددن المدددادة التمويدددل العقدددارص دون قيددددما لددددى الجودددة اإلداريدددة  وت تسدددرص عليودددا أحكدددام الفقدددرة 
 القانون" 

( يجد  مالحظدة أن التمويدل العقددارص الدذص يحتاجد  المعدور فددي شدأن مشدروعات التعدوير العقددارص ي تلدع تمامدا  فدي أحكامدد  46)
 بدين تمدويلي اقاتفد بموجد  ا  يدر يدتم حيث العقارات  شرا  مجال فيوشروع  عن التمويل الذص يمنح لمشترى الوحدة العقارية 

 د. نبيوول إبووراهيم سووعد  المقارنددة  ا نظمددة فددي العقددارص التمويددل عددن للمزيددد العقددار  وبددائع المسددتثمر باعتبدداره والمشددترى الممددول
د. أيمون سوعد   14 – 6  ص 2012التمويل العقارص  دراسة في القانون المدني  القدامرة  دار الجامعدة الجديددة للنشدر  عبعدة 

  2005 عبعة العربية النواة دار مصر  مقارنة  دراسة العقارص  التمويل اتفاق مشكالتعبد المجيد: 
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للحصددول علددى قددرء مددن مؤسسددات أو شددركات تمويددل  ولاددمان ت صدديص مبلددغ القددرء فددي الصددرع علددى 

ء أن تددودي مبلددغ القددرء فددي حسددا  أعمددال المشددروي  أوجبددت التشددريعات ذاتوددا علددى الجوددات المانحددة للقددر 

 ( 47الامان  وذلك للصرع من  على المشروي وفقا   حكام القانون )

ي فددي حسددا  ين لوددم حددق اإليدددالددذأحددد ا شدد اص ا Financed Real Estate يعددد الممددول العقددارصو  

من قانون حسابات التعوير العقارص بامارة دبي عندما نصدت علدى  7المادة   الامان  حيث أشارت إلي ذلك

أن: " ينشددأ حسددا  الاددمان بموجدد  اتفاقيددة  عيددة بددين المعددور وأمددين الحسددا  يددتم بموجبوددا ايددداي المبددالغ 

قدارص المادة ا ولى من قانون التعوير الع كما أشارت أيااالمدفوعة                      من الممولين    "  

بعبددددارة "المصدددددرع أو المؤسسددددة الماليدددددة الدائنددددة للمشدددددروي"  عندددددما عرفدددددت  2014لسدددددنة  28البحرينددددي رقددددم 

 المودعون حسا  الامان العقارص 

ويلتددزم الممددول بايددداي مبلددغ التمويددل حسددا  الاددمان  عندددما يقددوم المعددور بددرمن مشددروي التعددوير إلددى أحددد 

التمويددل  وذلددك بودددع الحصددول علددى قددرء  وفددي مددذه الحالددة المصددارع أو المؤسسددات الماليددة أو شددركات 

مدن قدانون  12ا مدا أكدتد  المدادة (  ومدذ48يتعين علي  إيداي مبلغ القرء فدي حسدا  المشدروي للتصدرع فيد  )

                                                           

قددانون قددانون التعددوير العقددارص السددورص  و قددانون حسددابات اددمان التعددوير العقددارص بامددارة دبددي  و  :( ومددن ا مثلددة علددى ذلددك47)
  2014( لسنة 28تعوير العقارص البحريني رقم )ال
فقدرة أ مدن قدانون التعدوير  12  وكدذلك ندص المدادة  2014لسدنة  28تعدوير عقدارص بحريندي رقدم  13راجع: نص المادة (  48)

إذا حصدل المعدّور مدن الالئحدة السدعودية علدى أن: "  23  كما نصت المدادة  2011لسنة  25واتستثمار العقارص السورص رقم 
مددن قددانون التعددوير العقددارص  24"  كمددا نصددت المددادة  .سددا  الاددمانعلددى تمويددل للمّشددروي فيجدد  إيددداي مبلددغ التمويددل فددي ح
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إذا قدام المعدور العقدارص بدرمن المشدروي للحصدول علدى  -التعوير العقارص السدورص حيدث نصدت علدى أند : " أ

ت تمويددل فيجددد  علدددى مددذه المؤسسدددات والشددركات أن تدددودي مبلددغ القدددرء فدددي قددرء مدددن مؤسسددات أو شدددركا

  حسا  الامان وذلك للتصريع في  وفقا   حكام مذا القانون" 

علدددى أنددد  يجددد  مالحظدددة أن التشدددريعات التدددي أجدددازت للمعدددور القيدددام بدددرمن المشدددروي للحصدددول علدددى قدددرء 

وفددى نفددث الوقددت أوجبددت عليوددا أن تددودي  اقتصددرت اتقتددراء مددن مؤسسددات أو شددركات تمويددل دون ا فددراد 

ا مدن ناحيدة مذمبلغ القرء حسا  الامان مباشرة دون تسليم  للمعور  لامان الصرع من  على المشروي 

  ( 49أولى )

حدق  ومن ناحية ثانية  لامان الحفاظ على حقوق الممول وحمايت   اتجوت بعء التشريعات إلى تقرير     

  ( 50)للمبالغ المدفوعة من جان  الممول والمودعة حسا  الامان  على المشروي العقارص امتياز

وأ يددرا   لاددمان التددزام مشددترى كددل وحدددة عقاريددة بسددداد مددا عليدد  مددن مبددالغ ماليددة مسددتحقة عليدد  لحسددا       

من يمتندع عدن دفدع أيدة مبدالغ مسدتحقة عليد  امان المشروي  اتجوت بعء تشريعات التعوير إلى تغريم كل 

لك لتأكيدد مددى الحدرص علدى تحصديل كافدة المبدالغ المسدتحقة لصدالح حسدا  وذ امان المشروي في حسا  

                                                                                                                                                                                           

القعددرص علددى أن:" تلتددزم المؤسسددات الماليددة المقراددة  أيددا  كددان نوعوددا  بددأن تددودي فددي الحسددا  المبددالغ التددي يقتراددوا المعددور 
 العقارص بامان المشروي" 

 امان التعوير العقارص في امارة دبي بشأن حسابات  2008لسنة  7من القانون رقم  13راجع: نص المادة  ( 49)
 من قانون التعوير العقارص السورص فقرة ت  12( راجع: نص المادة  50)
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الحد مدن حداتت التقداعث والتدأ ير فدي السدداد   فيعل الحكمة من تقرير تلك العقوبة تتمثل (  ول51)الامان 

   وفى نفث الوقت نجد أن تقريرما يعد أحد تعبيقات وسائل حمل المدين على تنفيذ التزام

 (52) العقاريالوسيط  -د

ج  عام على كافدة أعمدال بو    Real Estate Brokerage يعلق مصعلح الوساعة أو السمسرة العقارية 

جدرا  د بيدع أو شدرا  أو تدأجير عقدار أو إالبحث لش ص ما بموج  اتفاق أيا  كان مسدماه عدن عدرع ثدان إلبدرام عقد

( فالوسدداعة العقاريددة قددد تكددون 53التددي يقبلوددا صدداح  الشددأن )أص تصددرع   ددر عليدد   والتوسددع إلبرامدد  بالشددروع 

 وساعة في عقود بيع أو شرا  أو تأجير أو إجرا  أص تصرع قانونى محل  عقار 

(  مددو كدددل شدد ص عبيعدددي أو معنددوص مدددر ص لدد  بمزاولدددة أعمددال الوسددداعة العقاريددة  التدددي قدددد 54والوسدديع العقدددارص )

                                                           

مددن قددانون التنظدديم العقددارص فددي إمددارة أبددو ظبددي حيددث نصددت علددى أن:" مددع عدددم اإل ددالل بأيددة  78ا مددا أكدتدد  المددادة  ومددذ( 51)
 000 000 2)مائددة ألددع( درمددم وت تتجدداوز  000 100تقددل عددن  عقوبددة أشددد يددنص عليوددا أص قددانون   ددر  يعاقدد  بغرامددة ت

 من امتنع عن دفع أية مبالغ مستحقة علي  في حسا  امان المشروي"  -)مليوني( درمم: د
نظمتودا العديدد مدن الددول بتشدريعات  اصدة منودا علدى سدبيل المثدال: التشدريع القعدرص رقدم   -أعموال الوسواطة العقاريوة (  52)
( لسدددنة 91فدددي شددأن تنظددديم مزاولددة أعمدددال الوسدداعة العقاريدددة  والتشددريع العمددداني بالمرسددوم السدددلعاني رقددم ) 2011( لسددنة 13)

في شأن تنظيم أعمال الوساعة في المجاتت العقارية   كما نظم المشري اإلماراتي أعمال الوساعة العقارية بالقانون رقم  2010
فددي إمددارة دبددي  وقددد تعلددق عليوددا تشددريعات أ ددرى أعمددال السمسددرة  بشددأن تنظدديم سددجل الوسددعا  العقدداريين 2006( لسددنة 85)

 العقارية 
 بتنظيم مزاولة أعمال الوساعة العقارية  2011( لسنة 13( راجع نص المادة ا ولى من القانون القعرص رقم )53)
بأند :" الشد ص  2015( لسدنة 3عرفت  المادة ا ولى من قانون التنظديم العقدارص فدي إمدارة أبدو ظبدي رقدم ) الوسيط العقاري( 54)

الذص يقوم بموج  عقد الوساعة بالبحث عن عرع ثان إلبرام عقد معين وبالوساعة في مفاواات التعاقد وذلك مقابدل عمولدة"   
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كمددا يوجددد للوسدداعة صددور أ ددرى تتعلددق بالعقددار منوددا الوسدداعة بالتمويددل تنصدد  علددى بيددع أو شددرا  أو تددأجير العقددار  

 ( 55العقارص والوساعة بالتعوير العقارص )

في بعء ا حيان  قد يرغد  المعدور العقدارص فدي تسدويق مشدروع  كليدا  أو جزئيدا  عدن عريدق وسديع و  

الوسدداعة مددع المعددور بعقددد (  يعلددق عليدد  الوسدديع العقددارص  الددذص يددرتبع قبددل قيامدد  بددأص عمددل مددن أعمددال 56)

 (  57وساعة يتم ايداع  لدى الجوة اإلدارية الم تصة لقيده في سجل التعوير العقارص )

                                                                                                                                                                                           

نودا  يكون من شأنوا القاا  على الممارسات السلبية التدي يرتكبودا وقد حرص الفانون المشار إلي  سلفا  على تامين نصوص  ب
الوسعا  العقاريين حيث اشترع القانون في مؤت  الوسعا  مؤمالت  اصة وتوافر عدة شدروع تتعلدق بمقدر عملودم  عدالوة علدى 

يحد من تجداوزات الوسدعا   العقارصتنظيم قانون الالتزاموم بدليل قواعد السلوك  صحا  المون العقارية  للمزيد انظر مقال بعنوان " 
  2015سبتمبر  133العدد  -دولة اتمارات العربية المتحدة  – ظبي  منشور بجريدة اتقتصاد اليوم  أبو ظبي"أبو  فيالعقاريين 

الددكتوراه فدي   الوسداعة العقاريدة وتعبيقاتودا القادائية  رسدالة مقدمدة لنيدل درجدة عبد ان بن صالح بن عبد العزيز السي،( 55)
  53 – 47ه  ص 1433 –ه 1432الفق  المقارن  المملكة العربية السعودية  

( لسدنة 13باعتمداد الالئحدة التنفيذيدة للقدانون رقدم ) 2010( لسدنة 6مدن قدرار المجلدث التنفيدذص رقدم ) 10( وقد نصت المادة 56)
اتلتزامددات التددي يتعددين علددى الوسدديع العقددارص  بشددأن تنظدديم السددجل العقددارص المبدددئي فددي إمددارة دبددي علددى مجموعددة مددن 2008

اتلتزام بوا  حيث نصت على أن: " إذا رغ  المعور الرئيسي أو الفرعي بتسويق مشروع  من  الل وسيع عقدارص  فاند  يجد  
أن يددتم  -2أن يكددون المشدروي المتعاقدد علددى تسدويق  مدن  ددالل الوسديع العقدارص مسددجال  لددى الددائرة   -1عليد  اتلتدزام بداشتي: 

بشدأن تنظديم سدجل الوسدعا  العقداريين فدي إمدارة  2006( لسدنة 85التعاقد مدع وسديع عقدارص معتمدد ومدر ص وفقدا  لالئحدة رقدم )
 أن يتم تسجيل عقد تسويق المشروي من  الل الوسيع العقارص لدى الدائرة"   -3دبي  

  وفددى نفددث المعنددى 2015( لسددنة 3أبددو ظبددي رقددم ) مددن قددانون التنظدديم العقددارص فددي إمددارة 2فقددرة  14( راجددع: نددص المددادة 57)
مددن الالئحددة السددعودية علددى أندد :" ت يجددوز  ص وسدديع القّيددام بعملّيددات التسددويق أو التوسددع فددي عملّيددات بيددع  8نصددت المددادة  

بعقددد مددع الوحدددات علددى ال ارعددة  ص معددّور مددا لددم يكددن ُمر ّصددا  لدد  بددذلك مددن الجوددات اإلداريددة الم تصددة  وأن يكددون مرتبعددا  
 المعّور الُمر ّص ل  بذلك" 
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لي  مزاولة نشاع  كوسيع  إت إذا كان مر صا  ل  من قبدل الجودة الم تصدة  علدى يحظر عوالوسيع العقارص  

ويقدددع علدددى عاتقددد  مجموعدددة مدددن  ( 58أن يجددددد تر يصددد  كدددل فتدددرة زمنيدددة حدددددتوا بعدددء التشدددريعات بسدددنة )

  منوا على سبيل المثال: أن  إذا اتفدق المعدور مدع الوسديع علدى قيدام ا  يدر بتسدويق مشدروي (59) اتلتزامات

إيددداي ثمددن الوحدددة العقاريددة التددي توسددع ببيعوددا فددي حسددا   ا أو جزئي ددا  فاندد  يجدد  عليدد التعددوير العقددارص كلي دد

امان المشروي  وت يجوز ل  إيداع  في حساب  ال اص أو  صدم عمولتد  مدن الدثمن قبدل إيداعد  فدي حسدا  

(  كمدددا يجددد  عليددد  أن يادددع رقدددم قيدددده فدددي سدددجل 60لدددك )ذادددمان المشدددروي  ويقدددع بددداعال  كدددل اتفددداق ي دددالع 

  وعلدى جميدع المكاتبدات واإلعالندات والوثدائق الصدادرة عند   وأيدة معبوعدات التعوير العقارص  ارج مقر عملد

لى جان  مذه اتلتزامات توجد أياا  عدة محظورات يتعين على الوسيع العقارص تجنبودا وعددم اتيانودا  ( 61) وا 

منوددا علددى سددبيل المثددال: عدددم جددواز سددح  أص مبلددغ مددن حسددا  المشددروي  وعدددم تمثيددل أكثددر مددن عددرع فددي 

المعاملة الواحدة  واستثنا   من ذلك يجوز لوسيعين أو موظفي الوسيع في مكت  أو شدركة واحددة تمثيدل نفث 

 (  62أكثر من عرع بشكل مستقل في نفث المعاملة الواحدة إت إذا توافرت مجموعة من الشروع )

                                                           

 من قانون التعوير العقارص في إمارة أبو ظبي  5و 1الفقرتان  5: نص المادة راجع( 58)

  دار النوادة العربيدة  عبعدة المسئولية المدنية للمعور العقارص  دراسة في او  قوانين إمارة دبيسندس حميد الجبوري  ( 59)
 وما بعدما  99ص   2015

 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  2فقرة  7راجع: نص المادة ( 60)
 من قانون التعوير التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  10فقرة  7: نص المادة  راجع( 61)
  حيث 2015( لسنة 3( من قانون التعوير التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي رقم )8و 3الفقرتان ) 7( راجع: نص المادة  62)

علدددم المتعاقددددين بتمثيدددل الوسددديع أو موظددع الوسددديع  كثدددر مدددن عدددرع فدددي ذات  -أحصددرت مدددذه المدددادة الشدددروع فدددي اشتددي: " 
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و مميددة الدددور الددذص يلعبدد  الوسدديع العقددارص فددي تسددويق وبيددع وحدددات المشددروي  والعمددل علددى تددوفير ثقددة      

وحماية فعالة للمتعاملين بالشرا  على تلك الوحدات من أعمال الغش وال دداي  اتجودت بعدء التشدريعات إلدى 

ول  علدى تدر يص بدذلك تقرير توقيع عقوبة الغرامة على كدل شد ص زاول أعمدال الوسداعة العقاريدة دون حصد

وسديع عقدارص عدرع نفسد  بتلدك الصدفة من الجوة الم تصة  على أن يمتد نعاق مذه العقوبة ليصل إلى كدل 

 ( مذا من ناحية أولى 63أو لم يوفق أوااع  وفقا  لمقتايات القانون )

معاقبدددة كدددل معدددور تعامدددل مدددع وسددديع دون أن يكدددون مسدددجال  فدددي سدددجل الوسدددعا   ومدددن ناحيدددة أ دددرى 

 (  65(  وقد تصل العقوبة إلى الحبث والغرامة أو إحدى ماتين العقوبتين )64العقاريين )

أن غالبيدة التشدريعات المعنيدة بدالتعوير العقدارص  أجدازت للمعدور الرئيسدي أو الفرعدي تسددويق  ويجد  مالحظدة

زئيا  من  الل وسيع يعلق عليد  الوسديع العقدارص  بندا  علدى اتفداق بينومدا أو عقدد وسداعة مشروع  كليا  أو ج

                                                                                                                                                                                           

قيدام الوسديع أو  -توقيدع المتعاقددين كدل علدى حدده علدى عقدد وسداعة مكتوب دا مدع الوسديع  ج -المعاملة وموافقتوم علدى ذلدك   
 واستقاللية" موظع الوسيع بتمثيل المتعاقد بكل أمانة 

مددع عدددم اإل ددالل بأيددة مددن قددانون التنظدديم العقددارص فددي إمددارة أبددو ظبددي حيددث نصددت علددى أندد :"  77( ومددذا مددا أكدتدد  المددادة  63)
) مسين ألدع(  000 50عقوبة أشد ينص عليوا أص قانون   ر  يعاق  بالحبث مدة ت تتجاوز ستة أشور وبغرامة ت تقل عن 

مددائتي ألددع( درمددم أو باحدددى مدداتين العقددوبتين كددل شدد ص زاول أص نشدداع كوسدديع أو موظددع ) 000 200درمددم وت تزيددد علددى 
ا أو لم يوفق أوااع  وفق ا  حكام مذا القانون   وسيع            أو عرع عن نفس  بتلك الصفة دون أن يكون مر ص 

 فقرة ال من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  78المادة نص ( راجع: 64)
 بشأن حسابات التعوير العقارص في إمارة دبي  2007( لسنة 8من القانون رقم ) 7فقرة  16راجع: نص المادة   (65)
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لدك فدي السدجالت ذيقددم إليودا لقيدده بعدد  الدذص(  يحرر علدى نمدوذج معتمدد مدن الجودة اإلداريدة الم تصدة  66)

  ( 67ال اصة بالتعوير العقارص )

العقاريددة التددي توسددع ببيعوددا فددي حسددا  اددمان  وقددد ألزمددت التشددريعات الوسدديع العقددارص بايددداي ثمددن الوحدددة

المشروي  دون تسليم  إلى المعور أو أحد ممثلي   وت يجوز ل  أياا  إيدداي الدثمن حسداب  ال داص  أو  صدم 

وفدى  ( 69ا الحسدا  )مدذ(  ويحظدر عليد  السدح  مدن 68عمولت  من الدثمن قبدل ايداعد  فدي حسدا  الادمان )

امانة مامة بشأن ا موال التي يودعوا الوسيع في حسا  امان  ( 70نفث الوقت أقرت بعء التشريعات )

المشروي  ومي عدم  ادوعوا إلجدرا ات الدرمن أو الحجدز أو التصدفية أو اإلفدالث أو أيدة إجدرا ات أ درى قدد 

 ي اع لوا الوسيع نتيجة اتلتزامات القانونية المترتبة علي  

وسديع العقدارص حسدا  الادمان العقدارص  بالنسدبة لمشدروعات وأ يرا   نظرا   مميدة ا مدوال التدي يودعودا ال    

 (  71لك )ذالتعوير  فقد أبعل المشري كل اتفاق يقاى ب الع 

                                                           

لسددنة  13لقددانون رقددم  2010لسددنة  6مددن الالئحددة التنفيذيددة الصددادرة بقددرار المجلددث التنفيددذص رقددم  12( راجددع: نددص المددادة  66)
 دبي بشأن تنظيم السجل العقارص المبدئي في إمارة  2008

 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  7( راجع: نص المادة 67)
فددي إمددارة دبددي  وفددى نفددث المعنددى  راجددع: نددص  2008لسددنة  13مددن الالئحددة التنفيذيددة للقددانون رقددم  12( راجددع: المددادة  68)

 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  2فقرة  7المادة 
 من قانون التنظيم العقارص في إمارة أبو ظبي  3فقرة  7( راجع: نص المادة 69)
  في إمارة أبو ظبي  2015لسنة  3( كما مو الحال بالنسبة لقانون التنظيم العقارص رقم 70)
مددن  2فقددرة  7مددن قددانون التسددجيل العقددارص المبدددئي فددي إمددارة دبددي   وكدددلك نددص المددادة   12المددادة ( راجددع: نددص المددادة  71)

 العقارص في إمارة أبو ظبي قانون التنظيم 
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 الفرع الثالث
 شروط السحب من حساب الضمان العقاري

لامان التأكد من أن المبدالغ المودعدة حسدا  الادمان العقدارص  ت تصدرع إت علدى أعمدال مشدروي التعدوير 

بعدء تشدريعات التعدوير قدد نصدت علدى مجموعدة مدن الشدروع أن فتح الحسا   جلد  دون غيدره  نجدد  الذص

ا تدوافرت ذ  بحيث ت يسمح للمعور القيام بسح  أص مبلغ  إت إج  مراعاتوا عند السح  من الحسا التي ي

نصددت علددى  مددن قددانون التعددوير العقددارص القعددرص حيددث 20لددك المددادة  ذوقددد عبددرت عددن   (72) تلددك الشددروع

أن:" يكددون سددح  أيددة مبددالغ مددن الحسددا   بمراعدداة شددروع وأحكددام اتتفدداق ال دداص بحسددا  اددمان المعددور 

في الحسدا  الجدارص  العقارص"  في حين اتجوت تشريعات أ رى إلى سريان القواعد ال اصة بالسح  واتيداي

 ( 73على إجرا ات السح  واتيداي في حسا  الامان العقارص )

لدك علدى النحدو وذما سبق سوع نستعرء الشروع التي نصت عليودا بعدء التشدريعات صدراحة وبنا  على  

 التالي:

 
                                                           

جرا ات دبي( للتعرع على شروع السح  من الحسا  لمشروعات التعوير العقارص المقامة في 72) السح  راجع: الموقع  وا 
 اإللكتروني التالي:

https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/realestateservices/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8. 
حيدث نصدت علدى أن:" يعتمدد  2015لسدنة  28مدن قدرار المصدرع المركدزص البحريندي رقدم  6ا ما نصت علي  المادة  ( ومذ73)

المتبعدة بشدأن اإليدداي والصدرع مدن ات اإلجدرا ات ذأمين حسا  المشروي فدي إجدرا ات اإليدداي والصدرع مدن حسدا  المشدروي 
 الحسا  الجارص" 

https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/realestateservices/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8
https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/realestateservices/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8
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 الشرط األول: اجناز نسبة معينة من األعمال االنشائية باملشروع

ممدددا ت شدددك فيددد  أن انجددداز نسدددبة معيندددة مدددن ا عمدددال اتنشدددائية لمشدددروي التعدددوير العقدددارص  يعدددد أحدددد       

 توافرما من جاند  المعدور حتدى يسدمح لد  بالسدح  مدن المبدالغ المودعدة حسدا  الادمانالشروع التي يتعين 

يعات   حيث أن قيام  بانجاز تلك النسبة دليل على د ول المشدروي حيدز التنفيدذ  وقدد قددرت بعدء التشدر (74)

ولدم تتدرك  ( 75بالمشدروي ) اإلنشدائية ا عمدال مدن ا قدل علدى المائدة فدي %عشدرين 20ه النسدبة بحدوالي مدذ

بعء تشريعات التعوير  تحديد تلك النسبة دون اإلشارة إلى ا سث والاوابع التدي يدتم اعتمادمدا فدي عمليدة 

لدك حتدى ت تدد ل فدي تقدديرما عناصدر أ درى ت دل وذالتقدير  حيث اتج  البعء منودا إلدى بيانودا وتحديددما  

 ( علدى أن تُقددر77بعدء التشدريعات )لك نصدت لدذ ( 76بعملية التقدير  وتصور ا مدر علدى  دالع حقيقتد  )

 تلك امن يد ل وت  التقديرية للمشروي التكلفة إجمالي إلى منسوبة تكلفتوا بمقارنة ا عمال تلك إنجاز نسبة
                                                           

لمشددروي التعددوير العقددارص علددى أن:" يلتدزم الموندددث اتستشددارص المعددين  2018( لسددنة 3رقددم ) البحرينددي( حيدث نددص القددرار 74)
جداز التدي يقددموا بالتحقق من مراحل اإلنجاز التي تم تحقيقوا للتأكيد على استحقاق الدفعات المرحلية من  الل شوادة حالدة اإلن

للمؤسسددة وأمددين حسددا  الاددمان بعددد اعتمادمددا مندد   والتددي تواددح نسدد  مددا تددم إنجددازه بالمشددروي بالنسددبة لكامددل أعمددال تنفيددذ 
 المشروي" 

 من قانون التعوير العقارص القعرص  20( راجع: نص المادة  75)

علددى أن:" يجبدد  اتلتددزام بشددروع وأحكددام اتفاقيددة مددن قددانون التنظدديم العقددارص فددي إمددارة أبددو ظبددي  19( حيددث نصددت المددادة  76)
حسا  امان المشروي عند التصرع بأية مبالغ من   وفي كل ا حوال ت يجوز التصرع بأص مبلغ ما لم يكن المعور قد أنجز 

قدة تقددير %( مدن أعمدال تشدييد وبندا  مشدروي التعدوير العقدارص المعندي  علدى أن تحددد الالئحدة التنفيذيدة عري20ما ت يقل عن )
 نسبة اإلنجاز" 

 من قانون التعوير العقارص القعرص  20( راجع: نص المادة  77)
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 المعور من تعل  أن الجوة اإلدارية وعلى .المشروي تسويق ومصروفات التعوير ا رء محل قيمة التكلفة

 .بصرفوا قام التي بالمبالغ معتمد حسابي بيان تقديم العقارص

 التي صرفها على املشروع. باملبالغ معتمد حسابي بيان الشرط الثاني: تقديم املطور

يتعددين علددى المعددور العقددارص  حتددى يسددتعيع السددح  مددن حسددا  الاددمان أن يقددوم بتقددديم بيددان حسددابي      

(  حيدث نصدت صدراحة  علدى 78بعدء تشدريعات التعدوير ) ا مدا تعلبتد بصدرفوا  ومدذ قدام التدي معتمد بالمبالغ

لدك ذ(  معندى 79أن يكون الصرع من الحسا  للمعور وفقا  للدفعات المعتمددة وعبقدا  لمراحدل تنفيدذ المشدروي )

ا يعددد شددرع مددذأندد  بمفوددوم الم الفددة ت يجددوز صددرع أيددة مبددالغ ماليددة مددن الحسددا  دون اعتمادمددا بالصددرع  و 

  .ت البنا  والتشييدبديوي في شأن عقود مقاوت

  

                                                           

علددى أن:" ت يددتم الصددرع مددن حسددا   2015لسددنة  28مددن قددرار مصددرع البحددرين المركددزص رقددم  6( حيددث نصددت المددادة  78)
 .المشروي إت بعد اعتماد الموندث اتستشارص للمشروي"

 قانون التعوير العقارص القعرص من  21( راجع نص المادة  79)
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 الشرط الثالث: تقديم طلبات السحب على وثيقة دفع خاصة 

(  أن تقدددم علبددات السددح  مددن حسددا  الاددمان العقددارص  علددى 80اشددترعت بعددء تشددريعات التعددوير )     

وثيقة نموذجية يعلدق عليودا وثيقدة الددفع  يدتم إعددادما وتصدميموا مدن قطَبدل المعدّور بالتنسديق مدع المصدرع أو 

لدك وذ المّشدروي المؤسسة المالية التي فتح بوا الحسا   على أن يتم بموجبوا الصرع من  على أعمال إنشا  

بعددد المصددادقة عليوددا مددن المكتدد  اتستشددارص المشددرع علددى مشددروي التعددوير وفقددا  للشددروع والاددوابع المتفددق 

 ( 81عليوا )

علددددى أص وثيقدددة دفددددع  اصددددة بحسددددا  ولادددمان حددددث استشددددارص مشدددروي التعددددوير  علددددى عددددم المصددددادقة    

إلدى تقريدر  (82الامان  إت بعد مراجعتوا بدقة والتأكد من صدحة بياناتودا  اتجودت بعدء تشدريعات التعدوير )
                                                           

حيددث نصدددت علدددى أن:" تنشددأ وثيقدددة تسددمى )وثيقدددة دفددع( وذلدددك  غدددراء  الالئحددة السدددعوديةمدددن  19راجددع: ندددص المددادة   (80)
مددن ذات  22كمددا نصددت المددادة   .الصددرع مددن حسددا  الاددمان ويددتم تعبئددة الوثيقددة وفقددا  لمددا تددنّص عليدد  مددذه أحكددام الالئحددة"

الالئحة على أن :" يج  على أمين الحسا  عدم الصرع من حسا  الامان إّت بموج  وثيقة الدفع المصادق عليودا مدن قطَبدل 
  " الُمحاس  القانوني والمكت  اتستشارص ومن صاح  الصالحّية المعتمد توقيع  لدى أمين الحسا 

الالئحددة السددعودية علددى أن:" تكددون موددام وواجبددات المكتدد  اتستشددارص المشددرع علددى  مددن 2فقددرة  6( حيددث نصددت المددادة  81)
المّشددروي: المصددادقة علددى وثيقددة الدددفع الالزمددة لعملّيددات الصددرع علددى مراحددل إنشددا  المّشددروي  وفقددا  لمددا يتعّلّبدد  التقدددير المددالي 

 .لعملّيات التشييد والبنا  لكل مرحلة من مراحل المّشروي
التوجيوات ال اصة بالمرسوم ا ميدرص من قانون حسابات الامان العقارص بامارة دبي  كما نصت  16ص المادة  ( راجع: ن82)

علدى أن:"  إمدارة راث ال يمدة فدي بشدأن إدارة التنظديم العقدارص 2014( لسدنة 10والمرسوم ا ميرص رقم ) 2008( لسنة 22رقم )
قدددانون   دددر  سددديتم فدددرء عقوبدددة بالسدددجن ودفدددع غرامدددة ماليدددة قددددرما مددن دون المسددداث بدددأص عقوبدددات منصدددوص عليودددا فدددي إص 

أص استشدددارص يقدددوم عدددن قصددددد بالموافقدددة علدددى مسدددتندات مدددزورة تتعلدددق بددددالتعوير   -6درمدددم  أو إحددددامما  علدددى:  000 100
 العقارص" 
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عقوبددة الحددبث والغرامددة أو إحدددى مدداتين العقددوبتين علددى كددل استشددارص صددادق علددى مسددتندات كاذبددة ت ددص 

  المشروي العقارص مع علم  بذلك

 فيقهبحمد ان وتو تم 
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 اخلامتة 

موادوي التعددوير العقدارص بددات مدن المواددوعات الوامدة التددي يتعدين علينددا النظدر إليدد  بنظدرة ثاقبددة لمدا لدد  مددن 

فاتستثمار فدي القعداي العقدارص  يحتدل مكاندة وأمميدة كبدرى فدي أممية  اصة في اقتصاديات الدول المتقدمة  

جدددذ  المسدددتثمرين ورؤوث ا مدددوال  فددددائما وأبددددا  مدددا يتجددد  المسدددتثمرون تجددداه مدددذه النوعيدددة مدددن اتسدددتثمارات 

فالسدوق العقدارص  أكثدر مجداتت اتسدتثمار أماندا  واسدتقرارا   نودم يشدعرون بدأن اتسدتثمار العقدارص ويفادلونوا  

صناعة جديدة نسبيا  تعرع بصناعة التعوير العقارص  التدي ت يمكدن مقارنتودا د تعورا  مائال  نتيجة ظوور يشو

بدداي وحلدول تقددم مدن جاند  شد ص يعلدق  بصناعة البنا  والتشييد التقليدية   نوا أصبحت تعبدر عدن فكدر وا 

وم بتحويدل أفكداره المبتكدرة واتبداعيدة علي  المعور العقارص  الذص عادة ما يكون محترفا  لتلك الموندة  حيدث يقد

 على الورق إلى واقع ملموث نشوده على ا رء  

لذا على الدول الراغبة في تشجيع اتستثمار وجذ  رؤوث ا موال نحدو اتسدتثمار العقدارص  العمدل علدى سدن 

وتشدجعوم علدى العدودة تشريعات تامنوا العديد مدن الادمانات القانونيدة واشليدات التدي تحفدز بودا المسدتثمرين 

عادتوا لوم متى  مرة أ رى إلى اتستثمار في مذا القعاي  وفى ذات الوقت تامن لوم الحفاظ على حقوقوم وا 

ن تدددتم مددذا البحدددث وبنددا  علدددى مددا سددبق   لحقددت بالمشددروعات العقاريدددة أسددبا  تدددؤدى إلددى توقفوددا أو إلغائودددا 

 بمجموعة من التوصيات التي تتمثل في التالي:

العمل على تقنين وتفعيل فكرة حسدا  الادمان العقدارص أو حسدا  الثقدة كأحدد الادمانات الحديثدة  :أوالا 

نتيجة وجود اامن  موالوم  التي أفرزتوا تشريعات التعوير  لحماية حقوق المشترين في مشروعات التعوير 
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ية المشدروي والمعدور ما ينشأ عن  من ثقة كبيرة لدى المستثمر على جدو  يتمثل في مصرع أو مؤسسة مالية 

بحيث يلتزم كل معور عقارص أن يامن عل  الحصدول علدى تدر يص بعدما انوارت في اشونة ا  يرة   معا  

المشددروي مددا يفيددد قيامدد  بفددتح حسددا  اددمان مصددرفي لدددى أحددد المصددارع أو المؤسسددات الماليددة العاملددة فددي 

ي  والصدددرع عليددد  بعريقدددة مادددعردة بدددال أص الدددذص يتدددولى إدارة أمدددوال المشدددرو  الدولدددة باسدددم مشدددروي التعدددوير 

 تععيل لوتيرة العمل 

العمدل علدى  لدق بيئدة اسدتثمار عقاريدة  مندة ومتعدورة  جاذبدة لالسدتثمار ورؤوث ا مدوال  وذلدك  ثانياا:

تسليع الاو  على العديد من المشاكل القانونية التي أفرزتوا ممارسات ومعامالت التعوير العقارص  من  الل 

من الدول التي شرعت تشريعات  اصة بالتعوير العقارص  ومحاولة اتستفادة من تجاربودا  والعمدل  في العديد

  على مواجوتوا بحلول عملية

تادمين مشدروي القدانون  ليدة قادائية جديددة بعيددة عدن عمدل نوصدى المشدري المصدرص  بادرورة  ثالثاا:

دون غيرمدا  –تعوير العقارص  ت دتص بالفصدل دوائر المحاكم العادية كتشكيل لجنة أو أكثر لفء منازعات ال

على وج  السرعة بكافة المنازعات الناشئة عن أعمال التعوير وبصفة  اصة التي تنشأ بين المعور العقدارص 

ومشترى الوحدة العقارية  بما في ذلك ات اذ اإلجرا ات الوقتية والتحفظية بشأن تلدك المشدروعات  ا مدر الدذى 

ثمرين نحو التوج  لالستثمار العقارص  نتيجة توفير بيئة قادائية نداجزة وفعالدة تعمدل يساعد على تشجيع المست

 على حل مشكالت التعوير بعريقة سريعة ودقيقة وعادلة 

الدعوة إلى تشكيل اتحداد المعدورين العقداريين  بحيدث يصدبح القيدد فدي سدجالت  أمدرا  إجباريدا  علدى  اا:رابع
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كددل معددور عقددارص يرغدد  فددي مزاولددة نشدداع التعددوير  كمددا تحفددظ فددي السددجالت كافددة المعلومددات المتعلقددة بأيددة 

مدن تغييدر أو علدى ملكيتودا بيانات أو وثائق تتعلق بمشاريع التعوير العقارص والمعدورون  ومدا قدد يعدرأ عليودا 

اسددم المعددّور الُمددر ّص لدد   اسددم المّشددروي وموقعدد   أو علددى المعددورين القددائمين بوددا  منوددا علددى سددبيل المثددال:

ومسدداحت  الكليددة  وأدواره وعدددد وحداتدد  وتددرقيم تلددك ا  يددرة ومسدداحة كددل وحدددة وقيمتوددا وفقددا  للعقددد المبددرم بددين 

دة  واسدددم المكتددد  اتستشدددارص المشدددرع علدددى المّشدددروي  واسدددم أمدددين المعدددور والمشدددترى  واسدددم ُمشدددتّرص الوحددد

الحسددا  الموقّددع مددع المعدددّور اتّفاقّيددة حسددا  الاددمان  واسدددم المقدداول الرسددمي للمّشددروي  إلدددى غيددر ذلددك مدددن 

 البيانات الوامة 
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 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية (1

 الكتب العامةأوال: 

السرية المصرفية في ظل العولمة  دراسدة مقارندة  منشدورات الحلبدي الحقوقيدة  العبعدة  د. أنطوان جور :( 1)
  2008ا ولى  سنة 

 العربيدة النوادة دار مصدر  مقارندة  دراسدة العقدارص  التمويدل اتفاق مشكالتد. أيمن سعد عبد المجيد: ( 2)
  2005 عبعة

المسدددئولية الجزائيدددة الناشدددئة عدددن اتعتددددا  علدددى سدددرية الحسدددابات المصدددرفية   د. خليووول يوسووو، جنووودي:( 3)
  2013المؤسسة الحديثة للكتا   العبعة ا ولى  سنة 

التمويل العقارص  دراسدة فدي القدانون المددني  القدامرة  دار الجامعدة الجديددة للنشدر   ( د. نبيل إبراهيم سعد:4)
   2012سنة 

 ا: الكتب املتخصصةثاني

التعوير العقارص  دراسة مقارنة  أبدو ظبدي  معبوعدات دائدرة القادا   إمدارة  د. والء الدين محمد إبراهيم: (1)
  2014أبو ظبي  العبعة ا ولى 

المسددئولية المدنيددة للمعددور العقددارص  دراسددة فددي اددو  قددوانين إمددارة دبددي  دار  ( سووندس حميوود الجبوووري 2)
  2015النواة العربية  عبعة 
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 الدورياتا: ثالث

: مفوددوم بيددع العقددار علددى ال ريعددة  وتكييفدد  القددانوني  دراسددة محموود سووعيد عبوود ان النعيمووي ضووحى( د. 5) 
مقارنددة  مجلددة الشددريعة والقددانون  الصددادرة عددن كليددة القددانون جامعددة اتمددارات العربيددة المتحدددة  العدددد التاسددع 

  2012 –مجرية 1433وا ربعون  السنة السادسة والعشرون  صفر 

 : املؤمترات والندواتا  رابع 

مسددئولية المعددور العقددارص وحقددوق المسددتثمر فددي دبددي بدولددة اإلمددارات  ( د. جاسووم علووى سووالم الاامسووي:1)
 العربية المتحدة  

( الملتقددى الددوعني 04 – 11المركددز القدانوني للمرقددي العقددارص فددي القدانون الجزائددرص ) سووعيداني لوناسووى:( 2)
  2012فبراير  28 – 27يومي  –الواقع واشفاق  –حول الترقية العقارية في الجزائر 

:  فدداق التعددوير العقددارص فددي العددالم العربددي  ورقددة عمددل منشددورة  اددمن أعمددال المددؤتمر د. عموواد اوو ا ( 3)
 17 – 16ول لالسدددتثمار والتعددوير العقدددارص والصددناعي  المنعقدددد فدددي إمددارة الفجيدددرة فددي الفتدددرة مدددن العربددي ا 
   والدص نظمت  غرفة التجارة والصناعة بامارة الفجيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015نوفمبر 

 سا: الرسائلامخ

وتعبيقاتوددا القاددائية  رسددالة مقدمددة : الوسدداعة العقاريددة عبوود ان بوون صووالح بوون عبوود العزيووز السووي، (1)
 ه 1433 –ه 1432لنيل درجة الدكتوراه في الفق  المقارن  المملكة العربية السعودية  
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 املراجع باللغة األجنبية

James A. Graaskamp: Fundamentals of Real Estate Development, Copyright 1981 by UL1–the 

Urban Land Institute, Third Printing, 1989.  

http://morris.marginalq.com/GREM_RE720_MoreFiles/Urban%20Econ%20Graaskamp

%20ULI.PDF. 

 المواقع االلكترونية  (2)

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=370 

http://www.arabruleoflaw.org/files/PDF2010/Presentation/Annex8.pdf 

https://www.cbd.ae/docs/librariesprovider2/press 
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