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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 التمويل العقاري. النظام:

 الالئحة التنفيذية لهذا النظام. الالئحة:

 وزير املالية. الوزير:

 مؤسسة النقد العربي السعودي. املؤسسة:

 وزارة اإلسكان. الوزارة:

 عقد الدفع اآلجل لتملك املستفيد للسكن. العقاري:عقد التمويل 

 الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. املستفيد:

 عقاري.البنوك التجارية، وشركات التمويل املرخص لها بمزاولة نشاط التمويل ال العقاري:املمول 

 كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. املستهلك:

الشخخخخخخخخخخخص السخخخخخخخخخخعودي ذو الصخخخخخخخخخخفة الطبيعية الذي   يتجاوز دخله الحد الذي يق   ه الوزير من   ن   ى  خر،  الدعم:مستتتتتتتتتحق 

 ويوافق عليه مجلس الوزراء.

غ   القادرين، املرخص لها طبًقا لألنظمة املؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخات والملمعيات الخ  ية املتسصخخخخخخخخصخخخخخخخخة في تقديم اإلسخخخخخخخخكان ل اإلستتتتتتتكا :جمعيات 

 املرعية.

 عقود التمويل العقاري التي تب م ب ن املستفيد واملمول العقاري. األولية:السوق 

 تداول  قوق املمول الناشئة من عقود السوق األولية. الثانوية:السوق 
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 الفصل األول 

 اإلشراف والترخيص

 

 املادة الثانية:

 بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:تستص املؤسسة 

( من املادة  العاشخخخرة( 5اسخخختءناًء من  كم الفقرة   -السخخخمال للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك املسخخخا ن ألجل تمويلها  -1

 لهذا النظام وما تحدده الالئحة. -من نظام مراقبة البنوك 
ً
 وفقا

 فًقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.ال  خيص لشركات التمويل العقاري و  -2

ال  خيص لشر ة مساهمة  أو أ ث ( إلعادة التمويل العقاري وفًقا   تياجات السوق، ويجوز لصندوق ا ستثمارات العامة  -3

الشخخر ة،  املسخخاهمة في ملكياها، وتوافق املؤسخخسخخة على املرشخخح ن امللس اإلدارة، وللممول ن املرخص لهم املسخخاهمة في ملكية

 ويطرل لال تتاب العام جزء من أسهمها وفق أ كام نظام السوق املالية.

 ال  خيص لشركات التأم ن التعاوني بتغطية ااخاطر املتعلقة بالتمويل العقاري وفًقا لنظام مراقبة شركات التأم ن التعاوني. -4

عقود التمويخخل العقخخاري التي يصخخخخخخخخخخخخخخخدرهخخا املمولون   صخخخخخخخخخخخخخخخدار املعخخاي   واإلجراءات املتعلقخخة بخخالتمويخخل العقخخاري، ومراجعخخة نمخخاذ  -5

 العقاريون، والتأ د من مطابقاها لتلك املعاي   واإلجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمساهلك واملستفيد.

نشخخخخخخخر البيانات املتعلقة تسخخخخخخخوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري،  بما في ذلك تقنيات تيسخخخخخخخ   تدفق  -6

 البيانات ب ن السوق ن األولية والثانوية.

 تحديد مبادئ اإلفصال عن معاي   تكلفة التمويل وطريقة ا تسابه؛ لتمك ن املساهلك من مقارنة األسعار. -7

 

 املادة الثالثة:

للملان الشخخخخخرعية يزاول املمول العقاري أعمال التمويل العقاري بما   يتعارض مع أ كام الشخخخخخرإلعة اإلسخخخخخالمية؛ بناء على ما تقرره ا

 املشار  ليها في املادة  الثالثة( من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما   يسل تسالمة النظام املا ي وعدالة التعامالت.

 

 املادة الرابعة:

وذلك في البيانات املتعلقة بنشخخخخاط السخخخخوق العقارية،  -كل فيما يسصخخخخها  -تنشخخخخر وزارة التجارة والصخخخخناعة، ووزارة العدل، والوزارة 

 نشرات دورية وفًقا   تياجات السوق، وطبًقا ملا تحدده الالئحة.
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 املادة الخامسة:

يجخخع على الملهخخات املنوط تهخخا تملخخخخخخخخخخخخخخمليخخل امللكيخخة العقخخاريخخة  ااحخخا م و تخخابخخات العخخدل( تمك ن املمول ن العقخخاري ن  املرخص لهم( من 

 لديها، وفًقا ملا تحدده الالئحة با تفاق مع وزارة العدل.ا طالع والحصول على املعلومات املدرجة في سملالت العقار 

 

 املادة السادسة:

 للممول ن العقاري ن وشركات  عادة التمويل العقاري تغطية مساطر التمويل العقاري بالتأم ن التعاوني وفًقا أل كام الالئحة.

 

 املادة السابعة:

دمة املرخص لهم وفًقا لنظام املعلومات ا ئتمانية، وأن تدر  فيه يجع أن يكون للمسخخخخخختفيد سخخخخخخملل ائتماني لدا أ د مقدمي الخ

بيانات سخخخخخخخخخخخلو ه ا ئتماني خالل مدة التمويل، وتحدد الالئحة وتعليمات املؤسخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخة الحد األدن  ملدة سخخخخخخخخخخخملل املسخخخخخخخخخخختفيد، وبيانات 

 الململل خالل مدة التمويل.

 

 الفصل الثاني

 الدعم الحكومي

 املادة الثامنة:

مية العقارية جزًءا من م زانيته املعتمدة ضخخخخخخخخخخخخخخمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري ملسخخخخخخخخخخخخخختحقي الدعم يسصخخخخخخخخخخخخخخص صخخخخخخخخخخخخخخندوق التن

 وجمعيات اإلسكان، وتنظم الالئحة  يفية ذلك.

 

 املادة التاسعة:

وذلك في تضخخخخخخخخخمن الحكومة الوفاء با ل زامات املالية التي ت  تع على ضخخخخخخخخخمانات صخخخخخخخخخندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، 

  دود ما يعتمد لتلك الضمانات في م زانية الصندوق.

 

 املادة العاشرة:

 منح  وافز ضريبية لالستثمار في األوراق املالية العقارية. -بناًء على اق  ال من الوزير  -يجوز بقرار من مجلس الوزراء 
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 الفصل الثالث

 السوق الثانوية للتمويل العقاري 

 املادة الحادية عشرة:

 عدم اإلخالل بما ورد في املادة  الثالثة( من هذا النظام؛ للممول ن العقاري ن  عادة التمويل من خالل ما يأتي: مع

 شركات  عادة التمويل العقاري وفًقا أل كام النظام والالئحة. -1

 األوراق املالية وفًقا أل كام نظام السوق املالية. -2

 

 املادة الثانية عشرة:

 ن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التململيل في نظام التململيل العيني للعقار.تعف   جراءات نقل الره

 

 الفصل الرابع

 االختصاصات

 املادة الثالثة عشرة:

( 1تتو ى ااحكمة ااختصخخة الفصخخل في املنازعات الناشخخئة عن عقود التمويل العقاري، و يقاع العقوبة املنصخخوف عليها في الفقرة  

  الخامسة والثالث ن( من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.من املادة 

 

 املادة الرابعة عشرة:

 تعد املؤسسة الالئحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خالل  تسع ن( يوًما من تاريخ صدوره، وإلعمل تها تعد نفاذه.

 

 املادة الخامسة عشرة:

  من تاريخ نشره في الملريدة الرسمية.يعمل تهذا النظام تعد مض ي  تسع ن( يوًما 


