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سعت ىذه الدراسة الى التعرف عمى النظام القانوني لعقد بيع الوحدات العقارية عمى 

ماىية عقد بيع الوحدات العقارية  ، وقد تناولتالعراقي مقارنة بالتشريع األردنيالخارطة في التشريع 

ىذا ، وذلك من خالل التعرف عمى مفيوم واالثار القانونية المترتبة عمى ىذا العقد عمى الخريطة

خصائص العامة والخاصة . اضافة الى بيان الالتعاقديةطر التي تعتري العممية يتو والمخاأىمالعقد و 

 ، ومن ثم البحث في  الطبيعة القانونية لعقد بيع الوحدات العقارية عمى الخريطة منليذا العقد

المقارنة من ، وتوضيح اركانو والتعرف عمى موقف التشريعات خالل  تمييزه عن غيره من العقود

 تكييف التصرف بالوحدات العقارية عمى الخريطة.

وبينت اخيرا آثار عقد بيع الوحدات العقارية عمى الخريطة من خالل توضيح التزامات 

مجموعة  البائع والمشتري في عقد بيع الوحدات العقارية عمى الخريطة . وتوصمت ىذه الدراسة الى

نظم عقد بيع الوحدة العقارية عمى الخريطة في مادة  األردني، أن المشرع ياأىممن النتائج من 

والذي حل محمة قانون  وتعديالتو، 8691( لسنة 52واحدة من قانون ممكية الطوابق والشقق رقم )

 األردنيدني و يتم المجوء إلى القواعد العامة في القانون الم 5186( لسنة 81الممكية العقارية رقم )



 

في حين أن المشرع العراقي لم ينظم ىذا العقد وأحال كل ما يتعمق بو  ،لتغطية النقص الحاصل

 لمقواعد العامة في القانون المدني.

، أن ينظم المشرع العراقي بتشريع خاص يأمل الباحث لتحقيقياومن ابرز التوصيات التي 

الغش ، ليوفر لممشتري ضمانات تبعده عن االييام و بيع الوحدة العقارية عمى الخريطةعقد 

 .واالحتيال
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Abstract 

The study sought to identify Legal System For off-plan Contract of 

Sale of Real estate Units in Jordanian legislation compared to Iraqi 

legislation, and dealt with what is the contract off-plan Contract of Sale of 

Real estate Units  

, by identifying the concept of this contract and its importance and 

risks to the contractual process. In addition to the general and special 

characteristics of this contract, and then to examine the legal nature of the 

contract for off-plan Contract of Sale of Real estate Units  

by distinguishing it from other contracts, and clarify the pillars and 

identify the position of comparative legislation of adapting the disposition 

off-plan Contract of Sale of Real estate Units  

 

Finally, it showed the effects of the contract off-plan Contract of Sale of 

Real estate Units by clarifying the obligations of the seller and buyer in the 

contract off-plan Contract of Sale of Real estate Units  

. The study reached a number of results, the most important of which is that 

the Jordanian legislator organized the contract of selling off-plan Contract 

of Sale of Real estate Units in one article of the ownership of floors and 



 

apartments law No. (25) for the year 1968 and its amendments. This was 

superseded by the Real Estate Law No. 13 of the year 2019. 

While the Iraqi legislator did not regulate this contract and referred 

everything related to the general rules in the Civil Code. One of the most 

prominent recommendations that the researcher hopes to achieve, that 

regulates the Iraqi legislator special legislation contract for the sale off-plan 

Contract of Sale of Real estate Units, to provide the buyer guarantees away 

from illusions, fraud.                                     



 

 


