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ف�صل متهيدي

تعريفات

املادة الأولى:

 – الآتية  والعبارات  بالألفاظ  يق�صد 
املعاين   – النظام  هذا  يف  وردت  اأينما 
املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�ض ال�صياق 

خالف ذلك:

النظام: نظام الإيجار التمويلي.

لهذا  التنفيذية  الالئحة  الالئحة: 

النظام.
العربي  النقد  موؤ�ص�صة  امل�ؤ�س�سة: 

ال�صعودي.
النقد  موؤ�ص�صة  حمافظ  املحافظ: 

العربي ال�صعودي.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.

املرخ�ض  امل�صاهمة  ال�رشكة  امل�ؤجر: 

لها مبزاولة الإيجار التمويلي.

الأ�صل  منفعة  ميلك  من  امل�ستاأجر: 

املوؤجر مبوجب العقد.
الأ�صل  باإنتاج  يقوم  من  املنتج: 

املوؤجر.
امل�رد: من يورد الأ�صل املوؤجر.

من  اإيجاره  ميكن  ما  امل�ؤجر:  الأ�سل 

العقار، واملنقول، واملنافع، واخلدمات، 
امللكية  كحقوق  املعنوية  واحلقوق 

الفكرية.
التي  ال�صيانة  الأ�سا�سية:  ال�سيانة 

بح�صب  العني  اأ�صل  بقاء  عليها  يتوقف 
العرف.

التي  ال�صيانة  الت�سغيلية:  ال�سيانة 

منفعتها  ل�صتمرار  العني  اإليها  حتتاج 
بح�صب العرف.

تقيد  الذي  ال�صجل  العق�د:  �سجل 

يف  املربمة  التمويلي  الإيجار  عقود  فيه 
عقود  فيه  وتقيد  فيها،  املنفذة  اأو  اململكة 
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التمويلي،  الإيجار  على  املرتتبة  البيع 
وفقاً  وذلك  العقود،  لهذه  تعديل  واأي 

لأحكام هذا النظام.

الف�صل الأول

عقد الإيجار التمويلي

املادة الثانية:

كل  متويلياً  اإيجارياً  عقداً  يعد   -1
اأ�صول  باإيجار  فيه  املوؤجر  يقوم  عقد 
اأو خدمات،  منافع،  اأو  منقولة،  اأو  ثابتة 
اأو  لها،  مالكاً  ب�صفته  معنوية  حقوق  اأو 
قادراً  اأو  متلكها،  على  قادراً  اأو  ملنفعتها، 
ح�صول  كان  اإذا  وذلك  اإقامتها،  على 
الغري  على  تاأجريها  لأجل  عليها  املوؤجر 
على �صبيل الحرتاف، وتو�صح الالئحة 

ذلك.
متلك  باأحكام  اإخالل  دون   -2
انتقال  يجوز  ال�صعوديني،  لغري  العقار 
وفقاً  للم�صتاأجر  املوؤجرة  الأ�صول  ملكية 
لأحكام العقد، اإما ب�رشط يعلق التملك 
�صدادها  اأو  العقد،  دفعات  �صداد  على 

بثمن  بالبيع  بوعد  اأو  حمدد،  مبلغ  مع 
رمزي، اأو بثمٍن يتفق عليه يف العقد، اأو 
بقيمة الأ�صل وقت اإبرام عقد البيع، اأو 

بالهبة.

املادة الثالثة:

اأو  كتابي  عقد  يحرر  اأن  يجب 
وامل�صتاأجر،  املوؤجر  بني  اإلكرتوين 
بالعاقدين،  تتعلق  بيانات  يت�صمن 
والأجرة،  وحالته،  املوؤجر،  والأ�صل 
واآجال �صدادها، ومدة العقد، و�رشوطه، 
وفقاً  العقود  �صجل  يف  لحقاً  وي�صجل 
لأحكام هذا النظام، ويلحق ب�صجله اأي 

تعديل يطراأ عليه.

املادة الرابعة:

العقد  اإبرام  قبل  للم�صتاأجر  يجوز 
ا�صتئجاره  املراد  الأ�صل  اأو�صاف  حتديد 
ويكون  املقاول،  اأو  املنتج  اأو  املورد  مع 
على  يرتتب  عّما  م�صوؤوًل  امل�صتاأجر 
حددت  واإن  الأ�صل.  لأو�صاف  حتديده 



نظام الإيجار التمويلي

  العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة242

الأو�صاف بناًء على موافقة من املوؤجر، 
حدود  يف  اإل  للموؤجر  ملزمة  تكون  فال 

املوافقة.

املادة اخلام�صة:

اإذا فو�ض املوؤجر امل�صتاأجر – كتابة – 
بت�صلم املوؤجر مبا�رشة من املورد اأو املنتج 
والأو�صاف  لل�رشوط  وفقاً  املقاول  اأو 
يكون  اأن  فيجب  العقد،  يف  املحددة 
فيه  يثبت  حم�رش  مبوجب  الت�صليم 
امل�صتاأجر  ويكون  املوؤجر،  الأ�صل  حالة 
عن  بيان  اأي  عن  املوؤجر  جتاه  م�صوؤوًل 
الأ�صل اأثبت يف حم�رش الت�صلم املوقع. 
املقاول  اأو  املنتج،  اأو  املورد،  امتنع  واإن 
رف�ض  فللم�صتاأجر  املح�رش،  توقيع  عن 

ت�صلمه.

املادة ال�صاد�صة:

الأجرة  دفعات  امل�صتاأجر  يدفع   -1
يف  املحددة  املواعيد  يف  عليها  املتفق 
اإل  العقد ولو مل ينتفع بالأ�صل املوؤجر، 

اإذا كان عدم النتفاع ب�صبب املوؤجر.
حلول  تقدمي  ا�صرتاط  يجوز   -2
دفعات اأجرة م�صتقبلية، يدفعها امل�صتاأجر 
األ  ب�رشط  ال�صداد،  يف  تاأخره  حال  يف 
عن  تاأخر  التي  الدفعات  عدد  تتجاوز 

�صدادها.
الأجرة،  من  تعجيل جزء  يجوز   -3
ويرد املعجل من الأجرة اإن تعذر ت�صليم 
الأ�صل اأو النتفاع به ب�صبب ل يعود اإلى 

امل�صتاأجر.

املادة ال�صابعة:

1- يلتزم امل�صتاأجر با�صتعمال الأ�صل 
يف  عليها  املتفق  الأغرا�ض  يف  املوؤجر 
ويكون  املعتاد،  ال�صتعمال  حدود 
ال�صيانة  باأعمال  القيام  عن  م�صوؤوًل 
الت�صغيلية على نفقته وفق الأ�صول الفنية 

املتبعة.
تلزم  فاإنها  الأ�صا�صية  ال�صيانة  اأما 
املوؤجر، ما مل يتفق الطرفان على التزام 
ين�صاأ  فيما  حينئذ  وتكون  بها،  امل�صتاأجر 
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ما  دون  لالأ�صل  امل�صتاأجر  ا�صتخدام  عن 
يكون نا�صئاً من خلل اأو عيب يف الأ�صل 

املوؤجر.
املوؤجر  باإ�صعار  امل�صتاأجر  يلتزم   -2
الأ�صل  على  يطراأ  مبا  عنوانه(  )على 
املوؤجر من عوار�ض متنع النتفاع به كلياً 
حتدده  ما  وفق  حدوثها،  فور  جزئياً  اأو 

الالئحة.

املادة الثامنة:

تغيري  اأي  اإجراء  للم�صتاأجر  يجوز  ل 
اأو تعديل يف الأ�صل املوؤجر دون موافقة 
طبيعة  تت�صمن  املوؤجر،  من  حمررة 
وامل�صوؤول  ونطاقه،  التعديل،  اأو  التغيري 

عن كلفته.

املادة التا�صعة:

هالك  تبعة  امل�صتاأجر  يتحمل  ل   -1
يفرط،  اأو  يتعد  مل  ما  املوؤجر  الأ�صل 
من  تفريط  اأو  بتعد  الهالك  كان  فاإن 
امل�صتاأجر، فيتحمل امل�صتاأجر قيمة الأ�صل 

عند الهالك با�صتثناء ما يغطيه التاأمني.
اإذا  الهالك  تبعة  املوؤجر  يتحمل   -2

كان ب�صببه اأو بقوة قاهرة.
التعاوين  التاأمني  املوؤجر  يتحمل   -3
على الأ�صل املوؤجر، ول يجوز ا�صرتاطه 

على امل�صتاأجر.

املادة العا�صرة:

مقابل  مالية  اأوراق  اإ�صدار  يجوز 
والقواعد  للوائح  وفقاً  املوؤجر،  حقوق 

التي ت�صدرها هيئة ال�صوق املالية.

املادة احلادية ع�صرة:

العقد  عن  التنازل  للم�صتاأجر  يجوز 
املوؤجر،  مبوافقة  اآخر  م�صتاأجر  اإلى 

وتو�صح الالئحة اأحكام ذلك.

املادة الثانية ع�صرة:

املنقول  على  ي�صع  اأن  للموؤجر   -1
ذلك  يف  مبا  حلمايته،  بيان  اأي  املوؤجر 
�صجل  يف  العقد  ت�صجيل  ورقم  ا�صمه، 



نظام الإيجار التمويلي

  العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة244

العقود.
2- للموؤجر - اأو من ينيبه - الك�صف 
على الأ�صل املوؤجر، للتاأكد من ا�صتمرار 
حالته،  ولفح�ض  له  امل�صتاأجر  حيازة 
�رشراً  الإجراء  هذا  ُيلحق  األ  على 
بامل�صتاأجر، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة 
يف  عليها  املن�صو�ض  وال�صرتاطات 

العقد.

املادة الثالثة ع�صرة:

اأو  العقد  حمل  اقتناء  كان  اإذا   -1
رخ�صة،  ي�صتلزم  ت�صيريه  اأو  ت�صغيله 
فلم�صتاأجره اأن يتقدم اإلى اجلهة املخت�صة 
الرخ�صة،  هذه  على  احل�صول  بطلب 
ا�صتناداً الى العقد امل�صجل وفقاً لأحكام 
هذا النظام. ويجوز اأن ت�صدر الرخ�صة 
اأن  على  يدل  ما  مت�صمنة  املوؤجر  با�صم 
مبوجب  امل�صتاأجر  حيازة  يف  الأ�صل 

العقد، وتبني الالئحة اأحكام ذلك.
الر�صوم  امل�صتاأجر جميع  يتحمل   -2
الرخ�صة  على  للح�صول  النظامية 

وجتديدها، ما مل يتفق على خالف ذلك.

املادة الرابعة ع�صرة:

عن  امل�صوؤولية  امل�صتاأجر  يتحمل 
الأ�صل  ا�صتخدامه  من  الناجتة  الأ�رشار 

املوؤجر.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

اإذا باع املوؤجر الأ�صل املوؤجر للغري، 
فاإن ملكية الأ�صل تنتقل حمملة بالعقد.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

حقوق  ترتيب  للم�صتاأجر  يجوز  ل 
على ملكية الأ�صل، اأو رهنه لطرف ثالث 

اإل مبوافقة حمررة من املوؤجر.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

فاإنه  منقوًل،  املوؤجر  الأ�صل  كان  اإذا 
اأُحلق  اأو  ثبت  ولو  ال�صفة  بهذه  يحتفظ 

بعقار.
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الف�صل الثاين

�صجل العقود

املادة الثامنة ع�صرة:

نظام  اأحكام  مراعاة  مع   -1
اأو  م�صاهمة  �رشكة  توؤ�ص�ض  ال�رشكات، 
يكون  املوؤ�ص�صة،  من  برتخي�ض  اأكرث 
غر�صها ت�صجيل العقود، وتتولى ما ياأتي:
بالعقود،  خا�ض  �صجل  اإعداد  اأ- 
دون اإخالل مبا يق�صي به نظام الت�صجيل 

العيني للعقار.
ب- ت�صجيل العقود، مت�صمنة بيانات 
الأ�صول املوؤجرة، واحلقوق املتعلقة بها.
التمويل  جلهات  الإف�صاح  ج- 
مبوافقة  العقود  �صجالت  عن  املرخ�صة 

حمررة من املوؤجر.
تاأ�صي�ض  يف  امل�صاركة  تنح�رش   -2
وملكية �رشكة ت�صجيل العقود املن�صو�ض 
املادة يف  الفقرة )1( من هذه  عليها يف 
الإيجار  ملزاولة  املرخ�صة  ال�رشكات 
التمويلي. وتولى املوؤ�ص�صة تنظيم كيفية 
العقود  ت�صجيل  �رشكة  مال  راأ�ض  زيادة 

املرخ�صة  ال�رشكات  بدخول  )وذلك 
ال�رشكة(،  هذه  ملكية  يف  اجلديدة 
مراعاة  مع  اأرباحها،  توزيع  وكيفية 
املالية  ال�صوق  ونظام  ال�رشكات،  نظام 

ولوائحه.
القيد  اإجراءات  الالئحة  تنظم   -3
العقود  ت�صجيل  �رشكة  يف  ال�صجل  يف 
والبيانات  العقار،  لغري  امللكية  و�صند 
القيد، واإجراءات  التي يتطلبها  الأخرى 
الغري  اإطالع  وحق  والإلغاء،  التعديل 
ووحدة  احلفظ،  ومدة  ال�صجل،  على 
بيانات الت�صجيل، وتبادلها، والنفاذ اإليها، 

واملقابل املايل لقاء خدماتها.

املادة التا�صعة ع�صرة:

1- دون اإخالل باأحكام متلك العقار، 
املوؤجرة  لالأ�صول  املوؤجر  ملكية  تثبت 
وفقاً  العقود  بت�صجيل  الغري  مواجهة  يف 

لأحكام هذا النظام ولئحته.
الت�صنيد  حال  يف  املوؤجر  على   -2
على  التاأ�صري  اإجراءات  اتخاذ 
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للقواعد  وفقاً  وذلك  العقود،  �صجل 
والإجراءات التي تبينها الالئحة.

3- ل يجوز الحتجاج يف مواجهة 
تعديل  من  العقد  على  يطراأ  مبا  الغري 
تاريخ  من  اإل  اأطرافه  تغري  اأو  ل�رشوطه 

التاأ�صري على �صجله بذلك.

املادة الع�صرون:

مع مراعاة ما ورد يف املادة )التا�صعة( 
الأ�صل  امل�صتاأجر  ي�صلم  النظام  هذا  من 
– باحلالة املتفق عليها يف العقد  املوؤجر 
اأو  العقد  اإنهاء  عند  املوؤجر  اإلى   –
يخرت  مل  ما  مدته،  انق�صاء  اأو  انف�صاخه 
امل�صتاأجر امتالك الأ�صل املوؤجر مبوجب 

العقد.

املادة احلادية والع�صرون:

العقد  ف�صخ  حق  ا�صرتاط  للموؤجر 
تخلف  اإذا  املوؤجر  الأ�صل  وا�صرتداد 
امل�صتاأجر عن �صداد دفعات م�صتحقة وفقاً 
العدالة بني  ملا حتدده الالئحة، مبا يحقق 

طريف العقد.

املادة الثانية والع�صرون:

الأ�صل  هلك  اإذا  العقد  ينف�صخ   -1
املوؤجر هالكاً كلياً.

املوؤجر  الأ�صل  هالك  كان  اإذا   -2
يقم  ومل  باملنفعة،  خماًل  جزئياً  هالكاً 
باإعادة  منا�صب  ميعاد  خالل  املوؤجر 
الأ�صل املوؤجر اإلى احلال التي كان عليها 
امل�صتاأجر،  يقبله  مماثل  باأ�صل  اإبداله  اأو 
التفاق  اأو  العقد  ف�صخ  للم�صتاأجر  جاز 
مع املوؤجر على ا�صتمرار العقد وتعديل 
الهالك  حال  مع  يتنا�صب  مبا  الأجرة 
ا�صتمرار  حال  ويف  لالأ�صل.  اجلزئي 
املدة  على  اأجرة  فال  حاله،  على  العقد 
ا�صتغرقت لالإ�صالح ما مل يعو�صه  التي 
املوؤجر خالل هذه املدة باأ�صل اآخر ل يقل 

عن الأ�صل املوؤجر.
3- اإذا �صدر عن ال�صلطات املخت�صة 
ما مينع النتفاع الكلي بالأ�صل املوؤجر 
دون �صبب من امل�صتاأجر، ينف�صخ عقد 
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وقت  من  الأجرة  وت�صقط  الإيجار 
املنع.

ملا  املحددة  املعايري  الالئحة  حتدد   -4
اأو  العقد  ف�صخ  عند  طرف  كل  ي�صتحقه 
يحقق  مبا  الإجارة،  مدة  اأثناء  انف�صاخه 
الأ�صول  وفق  الطرفني  بني  العدالة 
من  ا�صتحق  ما  مراعاة  مع  ال�رشعية، 

تعوي�صات تاأمينية.

املادة الثالثة والع�صرون:

اإ�صهار  حال  – يف  للم�صتاأجر  يجوز 
 – ن�صاطه  ت�صفية  اأو  املوؤجر  اإفال�ض 
ال�صتمرار يف تنفيذ العقد وفق �رشوطه، 
اأو اإعادة الأ�صل مبوافقة وكيل التفلي�صة اأو 

امل�صفي.

الف�صل الثالث

املخالفات واملنازعات

املادة الرابعة والع�صرون:

يف  الف�صل  املخت�صة  املحكمة  تتولى 

املنازعات النا�صئة من تطبيق اأحكام هذا 
خمالفات  يف  والنظر  ولئحته،  النظام 
املن�صو�ض  العقوبات  واإيقاع  اأحكامهما 

عليها يف هذا النظام.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

الثابتة  الأ�صول  ت�صلم  مل  اإذا   -1
عليها  املن�صو�ض  الأحوال  يف  املوؤجرة 
طلب  تقدمي  فللموؤجر  النظام،  هذا  يف 
حكم  لإ�صدار  املخت�صة  املحكمة  اإلى 
يبت  اأن  على  املوؤجر،  الأ�صل  بت�صليم 
يف الطلب خالل مدة اأق�صاها )ثالثون( 

يوماً من تاريخ تقدميه.
2- للموؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام 
امل�صتاأجر  من  املنقولة  الأ�صول  ا�صرتداد 
بني  العقد  يت�صمن  التي  احلالت  يف 
ا�صرتدادها.  يف  املوؤجر  حق  الطرفني 
ا�صرتداد  تنفيذ  على  الإ�رشاف  ويتولى 
الأ�صل من امل�صتاأجر �رشكات متخ�ص�صة 
مرخ�ض لها من وزارة العدل وفقاً لنظام 

التنفيذ.
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املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

اأ�صد  عقوبة  باأي  الإخالل  عدم  مع 
يعاقب  اآخر،  نظام  يف  عليها  من�صو�ض 
وفقاً جل�صامة املخالفة بغرامة ل تزيد على 
ربع قيمة الأ�صل املوؤجر، اأو بال�صجن مدة 
بالعقوبتني  اأو  اأ�صهر،  ل تزيد على ثالثة 
معاً، كل من طم�ض البيانات املثبتة على 
الأ�صل  معامل  غرّي  اأو  املوؤجر  الأ�صل 
اخلا�ض  ال�صجل  يف  املقيدة  اأو�صافه  اأو 
رهنه  اأو  املوؤجر،  الأ�صل  باع  اأو  بذلك، 

دون موافقة حمررة من املوؤجر.

الف�صل الرابع

اأحكام ختامية

املادة ال�صابعة والع�صرون:

وزير  مع  بالتفاق  املحافظ  ي�صدر 
النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  العدل 

خالل ت�صعني يوماً من تاريخ �صدوره.

املادة الثامنة والع�صرون:

م�صي  بعد  النظام  بهذا  يعمل 
يف  ن�رشه  تاريخ  من  يوماً  )ت�صعني( 

اجلريدة الر�صمية.


