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املادة الأولى:

يق�صد بالألفاظ و�لعبار�ت �لآتية �أينما 
وردت يف �لنظام �ملعاين �ملبينة �أمام كل 

منها، ما مل يق�ض �ل�صياق خالف ذلك:
النظام: نظام �لتمويل �لعقاري.

لهذ�  �لتنفيذية  �لالئحة  الالئحة: 

�لنظام.
الوزير: وزير �ملالية.

�لعربي  �لنقد  موؤ�ص�صة  املوؤ�س�سة: 

�ل�صعودي.
الهيئة: �لهيئة �لعامة لالإ�صكان.

عقد التمويل العقاري: عقد �لدفع 

�لآجل لتملك �مل�صتفيد لل�صكن.
�ل�صفة  ذو  �ل�صخ�ض  امل�ستفيد: 

�لطبيعية �حلا�صل على �لتمويل �لعقاري.
�لتجارية،  �لبنوك  العقاري:  املمول 

مبز�ولة  لها  �ملرخ�ض  �لتمويل  و�رشكات 

ن�شاط التمويل العقاري.
له  توجه  �صخ�ض  كل  �مل�صتهلك: 

خدمات �لتمويل �لعقاري.
�ل�صخ�ض  الدعم:  م�ستحق 

ل  �لذي  �لطبيعية  �ل�صفة  ذو  �ل�صعودي 
�لوزير  �لذي يقرتحه  يتجاوز دخله �حلد 
من حني �إلى �آخر، ويو�فق عليه جمل�ض 

�لوزر�ء.
�ملوؤ�ص�صات  الإ�سكان:  جمعيات 

و�جلمعيات �خلريية �ملتخ�ص�صة يف تقدمي 
لها  �ملرخ�ض  �لقادرين،  لغري  �لإ�صكان 

طبقاً لالأنظمة �ملرعية.
�لتمويل  عقود  الأولية:  ال�سوق 

�لعقاري �لتي تربم بني �مل�صتفيد و�ملمول 
�لعقاري.

حقوق  تد�ول  الثانوية:  ال�سوق 

�ملمول �لنا�صئة من عقود �ل�صوق �لأولية.
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الف�صل الأول

الإ�صراف والرتخي�ص

املادة الثانية:

قطاع  بتنظيم  �ملوؤ�ص�صة  تخت�ض 
�لتمويل �لعقاري، مبا يف ذلك ما ياأتي:

1- �ل�صماح للبنوك مبز�ولة �لتمويل 
متويله  لأجل  �مل�صاكن  بتملك  �لعقاري 
�ملادة  من   )5( �لفقرة  حكم  من  ��صتثناًء 
)�لعا�رشة( من نظام مر�قبة �لبنوك وفقاً 

لهذ� �لنظام وما حتدده �لالئحة.
�لتمويل  ل�رشكات  �لرتخي�ض   -2
�لعقاري وفقاً لهذ� �لنظام ونظام مر�قبة 

�رشكات �لتمويل.
)�أو  م�صاهمة  ل�رشكة  �لرتخي�ض   -3
وفقاً  �لعقاري  �لتمويل  لإعادة  �أكرث( 
ل�صندوق  ويجوز  �ل�صوق،  لحتياجات 
يف  �مل�صاهمة  �لعامة  �ل�صتثمار�ت 
ملكيتها، وتو�فق �ملوؤ�ص�صة على �ملر�صحني 
�ملرخ�ض  وللممولني  �لإد�رة،  ملجل�ض 
لهم �مل�صاهمة يف ملكية �ل�رشكة، ويطرح 

وفق  �أ�صهمها  من  جزء  �لعام  لالكتتاب 
�أحكام نظام �ل�صوق �ملالية.

�لتاأمني  ل�رشكات  �لرتخي�ض   -4
�ملتعلقة  �ملخاطر  بتغطية  �لتعاوين 
مر�قبة  لنظام  وفقاً  �لعقاري  بالتمويل 

�رشكات �لتاأمني �لتعاوين.
و�لإجر�ء�ت  �ملعايري  �إ�صد�ر   -5
ومر�جعة  �لعقاري،  بالتمويل  �ملتعلقة 
�لتي  �لعقاري  �لتمويل  عقود  مناذج 
و�لتاأكد  �لعقاريون،  �ملمولون  ي�صدرها 
من مطابقتها لتلك �ملعايري و�لإجر�ء�ت، 
للم�صتهلك  �لو�جبة  للحماية  وحتقيقها 

و�مل�صتفيد.
ب�صوق  �ملتعلقة  �لبيانات  ن�رش   -6
�لتمويل �لعقاري، ورعاية تطوير تقنيات 
تقنيات  ذلك  يف  مبا  �لعقاري،  �لتمويل 
تي�صري تدفق �لبيانات بني �ل�صوقني �لأولية 

و�لثانوية.
عن  �لإف�صاح  مبادئ  حتديد   -7
�لتمويل وطريقة �حت�صابه،  معايري تكلفة 

لتمكني �مل�صتهلك من مقارنة �لأ�صعار.
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املادة الثالثة:

�أعمال  �لعقاري  �ملمول  يز�ول 
�أحكام  مع  يتعار�ض  ل  مبا  �لتمويل 
تقرره  ما  على  بناء  �لإ�صالمية،  �ل�رشيعة 
�ملادة  يف  �إليها  �مل�صار  �ل�رشعية  �للجان 
�رشكات  مر�قبة  نظام  من  )�لثالثة( 
�لنظام  ب�صالمة  يخل  ل  ومبا  �لتمويل، 

�ملايل وعد�لة �لتعامالت.

املادة الرابعة:

و�ل�صناعة،  �لتجارة  وز�رة  تن�رش 
ووز�رة �لعدل، و�لهيئة كل فيما يخ�صها 
ال�شوق  بن�شاط  املتعلقة  البيانات 
�لعقاري، وذلك يف ن�رش�ت دورية وفقاً 
حتدده  ملا  وطبقاً  �ل�صوق،  لحتياجات 

�لالئحة.

املادة اخلام�صة:

يجب على اجلهات املنوط بها ت�شجيل 
وكتابات  )�ملحاكم  �لعقارية  �مللكية 
�لعقاريني  �ملمولني  متكني  �لعدل( 

و�حل�صول  �لطالع  من  لهم  �ملرخ�ض 
�صجالت  يف  �ملدرجة  �ملعلومات  على 
�لالئحة  حتدده  ملا  وفقاً  لديهم،  �لعقار 

بالتفاق مع وز�رة �لعدل.

املادة ال�صاد�صة:

للممولني �لعقاريني، و�رشكات �إعادة 
�لتمويل �لعقاري تغطية خماطر �لتمويل 
�لتعاوين وفقاً لأحكام  بالتاأمني  �لعقاري 

�لالئحة.

املادة ال�صابعة:

�شجل  للم�شتفيد  يكون  اأن  يجب 
�خلدمة  مقدمي  �أحد  لدى  �ئتماين 
�ملعلومات  لنظام  وفقاً  لهم  �ملرخ�ض 
�لئتمانية، و�أن تدرج فيه بيانات �صلوكه 
وحتدد  �لتمويل،  مدة  خالل  �لئتماين 
�لالئحة وتعليمات �ملوؤ�ص�صة �حلد �لأدنى 
�ل�صجل  وبيانات  �مل�صتفيد،  �صجل  ملدة 

خالل مدة �لتمويل.
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الف�صل الثاين

الدعم احلكومي

املادة الثامنة:

�لعقارية  �لتنمية  �صندوق  يخ�ص�ض 
�صمانات  �ملعتمدة  ميز�نية  من  جزء�ً 
�لعقاري  �لتمويل  لدعم  ومعونات 
�لإ�صكان،  وجمعيات  �لدعم  مل�صتحقي 

وتنظيم �لالئحة كيفية ذلك.

املادة التا�صعة:

باللتز�مات  �لوفاء  �حلكومة  ت�صمن 
�شمانات  على  ترتتب  التي  املالية 
�صندوق �لتنمية �لعقارية لدعم �لتمويل 
يعتمد  ما  حدود  يف  وذلك  �لعقاري، 
لتلك �ل�صمانات يف ميز�نية �ل�صندوق.

املادة العا�صرة:

�لوزر�ء  جمل�ض  من  بقر�ر  يجوز 
بناء على �قرت�ح من �لوزير منح حو�فز 
�ملالية  �لأور�ق  يف  لال�صتثمار  �رشيبية 

�لعقارية.

الف�صل الثالث

ال�صوق الثانوية للتمويل العقاري

املادة احلادية ع�صرة:

�ملادة  يف  ورد  مبا  �لإخالل  عدم  مع 
للممولني  �لنظام،  هذ�  من  )�لثالثة( 
ما  خالل  من  �لتمويل  �إعادة  �لعقاريني 

ياأتي:
�لعقاري  �لتمويل  �إعادة  �رشكات   -1

وفقاً لأحكام �لنظام و�لالئحة.
2- �لأور�ق �ملالية وفقاً لأحكام نظام 

�ل�صوق �ملالية.

املادة الثانية ع�صرة:

من  �لرهن  نقل  �إجر�ء�ت  تعفى 
من  �لعقاري  للتمويل  �لثانوية  �ل�صوق 
�لت�صجيل  نظام  يف  �لت�صجيل  ر�صوم 

�لعيني للعقار.
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الف�صل الرابع

الخت�صا�صات

املادة الثالثة ع�صرة:

يف  �لف�صل  �ملخت�صة  �ملحكمة  تتولى 
�لتمويل  عقود  عن  �لنا�صئة  �ملنازعات 
�ملن�صو�ض  �لعقوبة  و�إيقاع  �لعقاري، 
عليها يف �لفقرة )1( من �ملادة )�خلام�صة 
�رشكات  مر�قبة  نظام  من  و�لثالثني( 
يف  مماطلته  ثبتت  من  كل  على  �لتمويل 

�لوفاء بدينه.

املادة الرابعة ع�صرة:

�لنظام،  لهذ�  �لالئحة  �ملوؤ�ص�صة  تعد 
وت�صدر بقر�ر من �لوزير خالل )ت�صعني( 
يوماً من تاريخ �صدوره، ويعمل بها بعد 

نفاذه.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

م�صي  بعد  �لنظام  بهذ�  يعمل 
يف  ن�رشه  تاريخ  من  يوماً  )ت�صعني( 

�جلريدة �لر�صمية.


