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ه  وبيان شنشا،  والببيةة القاشنوشنية لهذه الدراسة لبيان مفهوم وخصائص عقد بيع عقار تحت اإلتهدف 
حمايته تةاقد  وكذلك توضيح القواعد القاشنوشنية لالحقة للكيفية حماية المشتري في المراحل السابقة وال

 وفق التشريع األردشني.

توصلت الدراسة إلى أن القاشنون األردشني لم يشنظم عقد بيع الةقار تحت اإلشنشا، بتشريع خاص وقد 
فرشنسي واإلماراتي ف القاشنوشنين اللهذا الةقد على خال فا  ُيبين فيه أحكامه وقواعده الخاصة  ولم يضع تةري

( وهو قاشنون 9009( لسشنة )9اللذان شنظما هذا الةقد  حيث شنظمه المشرع اإلماراتي في القاشنون رقم )
( الخاص بتشنظيم السجل الةقاري المبدئي  أما في فرشنسا  فإن 9002( لسشنة )31ل للقاشنون رقم )مةد

لةقار تحت اإلشنشا، قدرا  من الحماية  ايا  كان الغرض المخصص المشرع الفرشنسي أعبى لمشتري ا
واشنين  ع بةدة قمن البشنا،  وعليه  فهو عقد مسمى في فرشنسا ويخضع لقواعد خاصة  شنظمها المشر 

ت اإلشنشا، هو عقد مستقل بحد ذاته  ذو   وأن عقد بيع الةقار تح3991أهمها: القاشنون الصادر في 



 
 

دراجه في شنوع من الةقود  فهو عقد قائم بذاته له أحكامه وقواعده ببيةة خاصة  إذ من الصةب إ
 الخاصة التي تكون شنظامه القاشنوشني الخاص به.

أوصت الباحثة بضرورة وضع تشنظيم خاص لةقد بيع الةقار تحت اإلشنشا، بحيث يشمل جميع وقد 
ر إلى الخاصة  لذا شندعو المشرع األردشني للشنظالتفاصيل الخاصة بهذا الةقد يبين فيه أحكامه وقواعده 

صدار تشريع خاص يبرز فيه ذاتية هذا الةقد المستقلة ويحقق الترابط ين ب هذا الةقد بشنظرة جدية  وا 
عشناصره  ويكرس األحكام التي ارتضتها إرادة المتةاملين به وذلك باإلستفادة من تجربة القاشنون الفرشنسي 

جهة إدارية مختصة تابةة للدولة صالحية مشنح التراخيص لمن  خاصة  وأشنه يجب أن يتم إعبا،
ل الدائرة بوابط تحدد من قيرغب بإشنشا، مشروع سكشني  بشرط أن يتم إعبا، هذا الترخيص ضمن ض

المختصة  بةد التأكد من أن البائع )مالك المشروع( ذو خبرة  وأهل لمزاولة مثل هذا الشنشاط  كما 
دارية اإلت السكشنية لمن ال يملك هذا الترخيص  وعلى هذه الجهة يحظر مزاولة شنشاط بيع الوحدا

في مشنح  ن بهذا الخصوصالمةشنية بترخيص البشنا، أن تلتزم الجدية في القيام بمهامها  وأن ال تتهاو 
رخص البشنا،  حتى ال يشنةكس ذلك بصورة سلبية على مصالح المقبلين على الشرا،  وحظر ممارسة 

شنشا، على المحكوم عليهم بجرائم خياشنة األماشنة مع إعبا، اإلدارة سلبة الةقار تحت اإلشنشاط بيع 
 مراقبة هذا الشنوع من الشنشاط وفرض الةقوبات على اإلخالل به.

 

 

 


