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 فصل تمهيدي 

 تعريفات

 املادة األولى:

 املعاني املبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك: -أينما وردت في هذا النظام  -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 : نظام اإليجار التمويلي.النظام

 : الالئحة التنفيذية لهذا النظام.الالئحة

 السعودي.: مؤسسة النقد العربي املؤسسة

 : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.املحافظ

 : عقد اإليجار التمويلي.العقد

 : الشركة املساهمة املرخص لها بمزاولة اإليجار التمويلي.املؤجر

 : من يملك منفعة األصل املؤجر بموجب العقد.املستأجر

 : من يقوم بإنتاج األصل املؤجر.املنتج

 املؤجر.: من يورد األصل املورد

 : ما يمكن إيجاره من العقار، واملنقول، واملنافع، والخدمات، والحقوق املعنوية كحقوق امللكية الفكرية.األصل املؤجر

 : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.الصيانة األساسية

 حسب العرف.: الصيانة التي تحتاج إليها العين الستمرار منفعتها بالصيانة التشغيلية

السججججججججججججججيل الذي تقيد فيا عقود اإليجار التمويلي امل أمة في اململكة أو املنفذف فيها، وتقيد فيا عقود البيع امل أتبة  :سججججججججججججل العقود

 على اإليجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفًقا ألحكام هذا النظام.

 

 الفصل األول 

 عقد اإليجار التمويلي

 املادة الثانية:

ا كججل عقججد يقوم املؤجر فيججا بججإيجججار أصججججججججججججججول تججابتججة أو منقولججة، أو منججافع، أو خججدمججات، أو حقوق  -1 ا تمويليججي يعججد عقججًدا إيجججاريججي

 لها، أو ملنفعتها، أو قادًرا على تملكها، أو قادًرا على إقامتها، وذلك إذا كان حصجججول املؤجر عليها ألجل 
ً
معنوية بصجججفتا مالكا

 االح أاف، وتوضح الالئحة ذلك.تأجيأها على الغيأ على سبيل 
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دون إخالل بأحكام تملك العقار لغيأ السعوديين، يجوز انتقال ملكية األصول املؤجرف للمستأجر وفًقا ألحكام العقد، إما  -2

بشججججججججججرم يعلل التملك على سججججججججججداد دفعات العقد، أو سججججججججججدادها مع مبلم محدد، أو بوعد بالبيع ب من  رمزي، أو ب من  يتفل 

 د، أو بقيمة األصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.عليا في العق

 

 املادة الثالثة:

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلك أوني بين املؤجر واملستأجر، يتضمن بيانات تتعلل بالعاقدين، واألصل املؤجر، وحالتا، واألجرف، 

ألحكام هذا النظام، ويلحل بسيلا أي تعديل يطرأ وآجال سدادها، ومدف العقد، وشروطا، ويسيل الحًقا في سيل العقود وفًقا 

 عليا.

 

 املادة الرابعة:

 
ً
يجوز للمسجججتأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصجججاف األصجججل املراد اسجججورجاره مع املورد أو املنت  أو املقاول، ويكون املسجججتأجر مسجججؤوال

 عما ي أتب على تحديده ألوصاف األصل. 

 من املؤجر، فال تكون ملزمة للمؤجر إال في حدود املوافقة. وإن حددت األوصاف بناًء على موافقة

 

 املادة الخامسة:

 بججججججججججججججوسجججججججججججججججججججججججججججلججججججججججججججم األصجججججججججججججججججججججججججججل املججججججججججججججؤجججججججججججججججر مججججججججججججججبججججججججججججججاشجججججججججججججججججججججججججججرف مججججججججججججججن املججججججججججججججورد  -كججججججججججججججتججججججججججججججابججججججججججججججة  -إذا فججججججججججججججور املججججججججججججججؤجججججججججججججججر املسجججججججججججججججججججججججججججتججججججججججججججأجججججججججججججججر 

 أو املنت  أو املقاول وفًقا للشجججروم واألوصجججاف افحددف في العقد، فيجب أن يكون الوسجججليم بموجب محضجججر ي بت فيا حالة األصججل

 تجاه املؤجر عن أي بيان عن األصججل أتبت في محضججر الوسججلم املوقع. وإن امتنع املورد، أو املنت ، 
ً
املؤجر، ويكون املسججتأجر مسججؤوال

 أو املقاول عن توقيع افحضر، فللمستأجر رفض تسلما.

 

 املادة السادسة:

ولو لم ينتفع باألصجججججججججججججل املؤجر، إال إذا كان عدم يدفع املسجججججججججججججتأجر دفعات األجرف املتفل عليها في املواعيد افحددف في العقد  -1

ر. ِّ
 االنتفاع بسبب املؤج 

يجوز اشججج أام تقديم حلول دفعات أجرف مسجججتقبلية، يدفعها املسجججتأجر في حال تأخره في السجججداد، بشجججرم أال تتجاوز عدد  -2

 الدفعات التي تأخر عن سدادها.

ل من األجرف إن تع -3  ذر تسليم األصل أو االنتفاع با بسبب ال يعود إلى املستأجر.يجوز تعييل جزء من األجرف، ويرد املعيَّ

 املادة السابعة:

 عن القيام  -1
ً
يل زم املسجججتأجر باسجججتعمال األصجججل املؤجر في األقرار املتفل عليها في حدود االسجججتعمال املعتاد، ويكون مسجججؤوال

 بأعمال الصيانة الوشغيلية على نفقتا وفل األصول الفنية املتبعة. 

الصجججججججججيانة األسجججججججججاسجججججججججية فإاها تلزم املؤجر، ما لم يتفل الطرفان على ال زام املسجججججججججتأجر  ها، وتكون حينرذ فيما ينشجججججججججأ عن أما 

 استخدام املستأجر لألصل دون ما يكون ناشًرا من خلل أو عيب في األصل املؤجر.

ا فور يل زم املسجججججججججتأجر بإشجججججججججعار املؤجر طعلى عنوانال بما يطرأ على األصجججججججججل املؤجر من عوارر ت -2 ا أو جزئيي منع االنتفاع با كليي

 حدوثها، وفل ما تحدده الالئحة.
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 املادة الثامنة:

ال يجوز للمسججتأجر إجراء أي تغييأ أو تعديل في األصججل املؤجر دون موافقة محررف من املؤجر، تتضججمن طبيعة التغييأ أو التعديل، 

 ونطاقا، واملسؤول عن كلفتا.

 

 املادة التاسعة:

  أو تفري  من املسججججججججججججججتججأجر  ال يتحمججل  -1
املسججججججججججججججتججأجر تبعججة هال  األصجججججججججججججججل املؤجر مججا لم يتعججدَّ أو يفرم، فججإن كججان الهال  بتعججد 

 فيتحمل املستأجر قيمة األصل عند الهال  باستثناء ما يغطيا التأمين.

 يتحمل املؤجر تبعة الهال  إذا كان بسببا أو بقوف قاهرف.  -2

 ل املؤجر، وال يجوز اش أاطا على املستأجر.يتحمل املؤجر التأمين التعاوني على األص -3

 

 املادة العاشرة:

 يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق املؤجر، وفًقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيرة السوق املالية.

 

 املادة الحادية عشرة:

 أحكام ذلك.يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة املؤجر، وتوضح الالئحة 

 

 املادة الثانية عشرة:

 للمؤجر أن يضع على املنقول املؤجر أي بيان لحمايتا، بما في ذلك اسما، ورقم تسييل العقد في سيل العقود. -1

الكشف على األصل املؤجر  للتأكد من استمرار حيازف املستأجر لا ولفحص حالتا، على أال ُيلحل  -أو من ينيبا  -للمؤجر  -2

 ضرًرا باملستأجر، وذلك وفًقا ملا تحدده الالئحة واالش أاطات املنصوص عليها في العقد.هذا اإلجراء 

 

 املادة الثالثة عشرة:

إذا كان اقتناء محل العقد أو تشجججججججججججغيلا أو تسجججججججججججييأه يسجججججججججججتلزم رخصجججججججججججة، فلمسجججججججججججتأجره أن يتقدم إلى اليهة افختصجججججججججججة بطلب  -1

 إلى العقد املسيل وفًق 
ً
ا ألحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم املؤجر الحصول على هذه الرخصة، اسونادا

 متضمنة ما يدل على أن األصل في حيازف املستأجر بموجب العقد، وتبين الالئحة أحكام ذلك.

 يتحمل املستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفل على خالف ذلك. -2

 

 املادة الرابعة عشرة:

 املستأجر املسؤولية عن األضرار الناتجة من استخداما األصل املؤجر.يتحمل 
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 املادة الخامسة عشرة:

 إذا باع املؤجر األصل املؤجر للغيأ، فإن ملكية األصل تنتقل محملة بالعقد.

 

 املادة السادسة عشرة:

 محررف من املؤجر.ال يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية األصل، أو رهنا لطرف تالث إال بموافقة 

 

 املادة السابعة عشرة:

لحل بعقار.
ُ
َبت أو أ

َ
، فإنا يحتفظ  هذه الصفة ولو ت

ً
 إذا كان األصل املؤجر منقوال

 

 الفصل الثاني

 سجل العقود 

 املادة الثامنة عشرة:

لعقود، مع مراعاف أحكام نظام الشجججركات، تؤسججج  شجججركة مسجججاهمة أو أك أ ب أخيص من املؤسجججسجججة، يكون قرضجججها تسجججييل ا -1

 وتتولى ما يأتي:

 إعداد سيل خاص بالعقود، دون إخالل بما يقض ي با نظام الوسييل العيني للعقار. -أ

 تسييل العقود، متضمنة بيانات األصول املؤجرف، والحقوق املتعلقة  ها. -ب

 اإلفصاح ليهات التمويل املرخصة عن سيالت العقود بموافقة محررف من املؤجر. -ج

ل من هذه املادف في الشججججججججركات 1وملكية شججججججججركة تسججججججججييل العقود املنصججججججججوص عليها في الفقرف ط تنحصججججججججر املشججججججججاركة في تأسججججججججي  -2

املرخصجججججججججة ملزاولة اإليجار التمويلي. وتتولى املؤسجججججججججسجججججججججة تنظيم كيفية زيادف رأل مال شجججججججججركة تسجججججججججييل العقود طوذلك بدخول 

راعاف نظام الشجججججججججركات، ونظام السجججججججججوق الشجججججججججركات املرخصجججججججججة اليديدف في ملكية هذه الشجججججججججركةل، وكيفية توزيع أر احها، مع م

 املالية ولوائحا.

تنظم الالئحة إجراءات القيد في السجيل في شجركة تسجييل العقود وسجند امللكية لغيأ العقار، والبيانات األخرت التي يتطل ها  -3

وتبجادلهجا،  القيجد، وإجراءات التعجديجل واإللغجاء، وحل إطالع الغيأ على السججججججججججججججيجل، ومجدف الحفظ، ووحجدف بيجانجات الوسججججججججججججججييجل،

 والنفاذ إليها، واملقابل املالي لقاء خدماتها.

 

 املادة التاسعة عشرة:

دون إخالل بأحكام تملك العقار، ت بت ملكية املؤجر لألصجججججججججول املؤجرف في مواجهة الغيأ بوسجججججججججييل العقود وفًقا ألحكام هذا  -1

 النظام والئحتا.

 سيل العقود، وذلك وفًقا للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة.على املؤجر في حال الوسنيد اتخاذ إجراءات التأشيأ على  -2

ال يجوز االحتجاج في مواجهة الغيأ بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطا أو تغيأ أطرافا إال من تاريخ التأشيأ على سيلا  -3

 بذلك.
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 املادة العشرون:

جر مجع مجراعجاف ما ورد في املجادف طالتاسعةل من هذا النظام،  م املستأججر األصجل املجؤجَّ ِّ
 
إلى املؤجر  -بالحالة املتفل عليها في العقد  -يسل

 عند إاهاء العقد أو انفساخا أو انقضاء مدتا، ما لم يخ أ املستأجر امتال  األصل املؤجر بموجب العقد.

 

 املادة الحادية والعشرون:

خلف املسججججججججججتأجر عن سججججججججججداد دفعات مسججججججججججتحقة وفًقا ملا تحدده للمؤجر اشجججججججججج أام حل فسججججججججججل العقد واسجججججججججج أداد األصججججججججججل املؤجر إذا ت

 الالئحة، بما يحقل العدالة بين طرفي العقد.

 

 املادة الثانية والعشرون:

ا. -1 ا كليي
ً
 ينفسل العقد إذا هلك األصل املؤجر هالك

 باملنفعة، ولم يقم املؤجر خالل ميعاد مناسججججججججججججججب ب -2
ً
ا مخال ا جزئيي

ً
إعادف األصججججججججججججججل إذا كان هال  األصججججججججججججججل املؤجر هالك

املؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبدالا بأصججججججل مماتل يقبلا املسججججججتأجر  جاز للمسججججججتأجر فسججججججل العقد أو االتفاق 

مع املؤجر على اسجججججججججججتمرار العقد وتعديل األجرف بما يوناسجججججججججججب مع حال الهال  اليزاي لألصجججججججججججل. وفي حال اسجججججججججججتمرار 

رقت لإلصالح ما لم يعوضا املؤجر خالل هذه املدف بأصل آخر ال العقد على حالا، فال أجرف على املدف التي استغ

 يقل عن األصل املؤجر.

ر دون سجججبب من املسجججتأجر، ينفسجججل عقد  -3 إذا صجججدر عن السجججلطات افختصجججة ما يمنع االنتفاع الكلي باألصجججل املؤج 

 اإليجار وتسق  األجرف من وقت املنع.

ف عند فسل العقد أو انفساخا أتججججججججججناء مدف اإلجارف، بما يحقل تحدد الالئحة املعاييأ افحددف ملا يستحقا كل طر  -4

 العدالة بين الطرفين وفل األصول الشرعية، مع مراعاف ما استحل من تعويضات تأمينية.

 

 املادة الثالثة والعشرون:

االسججججججججتمرار في تنفيذ العقد وفل شججججججججروطا، أو إعادف األصججججججججل  -في حال إشججججججججهار إفالل املؤجر أو تصججججججججفية نشججججججججاطا  -يجوز للمسججججججججتأجر 

 بموافقة وكيل التفليسة أو املصفي. 

 

 الفصل الثالث

 املخالفات واملنازعات

 املادة الرابعة والعشرون:
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تطبيل أحكام هذا النظام والئحتا، والنظر في مخالفات أحكامهما تتولى افحكمة افختصججججججججججججججة الفصججججججججججججججل في املنازعات الناشججججججججججججججرة من 

 وإيقاع العقو ات املنصوص عليها في هذا النظام.

 

 املادة الخامسة والعشرون:

إذا لم تسججججججججججججججلم األصججججججججججججججول ال ججابتججة املؤجرف في األحوال املنصججججججججججججججوص عليهججا في هججذا النظججام، فللمؤجر تقججديم طلججب إلى افحكمجة  -1

 بوسليم األصل املؤجر، على أن يبت في الطلب خالل مدف أقصاها طتالتونل يوًما من تاريخ تقديما.افختصة إلصدار حكم 

 ألحكام هذا النظام اسجج أداد األصججول املنقولة من املسججتأجر في الحاالت التي يتضججمن العقد بين الطرفين حل  -2
ً
للمؤجر وفقا

صجججل من املسجججتأجر شجججركات متخصجججصجججة مرخص لها من وزارف املؤجر في اسججج أدادها. ويتولى اإلشجججراف على تنفيذ اسججج أداد األ 

 لنظام التنفيذ.
ً
 العدل وفقا

 

 املادة السادسة والعشرون:

مع عدم اإلخالل بأي عقو ة أشججججججججججججججد منصججججججججججججججوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفًقا ليسججججججججججججججامة افخالفة بغرامة ال تزيد على ربع قيمة 

شجججججهر، أو بالعقو تين مًعا  كل من طم  البيانات امل بتة على األصجججججل املؤجر أو األصجججججل املؤجر، أو بالسجججججين مدف ال تزيد على تالتة أ

أ معالم األصل أو أوصافا املقيدف في السيل الخاص بذلك، أو باع األصل املؤجر، أو رهنا دون موافقة محررف من املؤجر.  قيَّ

 

 الفصل الرابع

 أحكام ختامية

 والعشرون:املادة السابعة 

 من تاريخ 
ً
 صدوره.يصدر افحافظ باالتفاق مع وزير العدل الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل تسعين يوما

 

 املادة الثامنة والعشرون:

 اليريدف الرسمية.من تاريخ نشره في يعمل  هذا النظام بعد مض ي طتسعينل يوًما 


