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 الالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
 

 الباب األول 
 التعريفات واألحكام العامة

 
 :المادة األولى

ادلعاين ادلبينة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق  ،أينما وردت يف ىذه الالئحة ،يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
 :خالف ذلك

 .: نظام التمويل العقاريالنظام
 .ئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري: الالالالئحة

 .: مؤسسة النقد العريب السعوديالمؤسسة
 .: صندوق االستثمارات العامةالصندوق
 .: زلافظ مؤسسة النقد العريب السعوديالمحافظ

 .: منح االئتمان لتملك ادلستفيد للسكنالتمويل العقاري
 .للسكن: عقد الدفع اآلجل لتملك ادلستفيد عقد التمويل العقاري

: التدفقات النقدية والرىون والضمانات وغريىا من احلقوق الناشئة عن عقود حقوق عقود التمويل العقاري
 .التمويل العقاري

: نقل احلق يف استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار ادلرىون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد دتويل نقل الحقوق
 .عقاري
 .: قطاع التمويل العقاريالقطاع

 .نشاط التمويل العقاري مبزاولة: الشركة ادلسامهة ادلرخص ذلا ركة التمويل العقاريش
 .وشركات التمويل العقاري ادلرخص ذلا مبزاولة نشاط التمويل العقاري ،: البنوك التجاريةالممول العقاري

 .العقاري نشاط إعادة التمويلمبزاولة : الشركة ادلسامهة ادلرخص ذلا شركة إعادة التمويل العقاري
 .: ادلمول العقاري ادلنشئ لعقد التمويل العقاريالمنشئ

 .: الشخص ذو الصفة الطبيعية احلاصل على التمويل العقاريالمستفيد
 .: كل شخص توجو لو خدمات التمويل العقاريالمستهلك

 .ض تيسري اإلسكان: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو مجعيات اإلسكان أو غريىا بغر الدعم اإلسكاني
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منتج مشمول بدعم إسكاين يقدمو مقدم الدعم اإلسكاين من  منتج التمويل العقاري اإلسكاني المدعوم:
 .عقاري شلولخالل 

 .: تداول حقوق ادلمول العقاري الناشئة من عقود السوق األوليةالسوق الثانوية
 

 :المادة الثانية
 :وذلا يف سبيل ذلك ،لثانية من النظامختتص ادلؤسسة بتنظيم القطاع وفقاً للمادة ا

الرتخيص لشركات التمويل العقاري مبزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقًا ألحكام النظام، ونظام مراقبة  .1
 .شركات التمويل، ولوائحهما

 .اختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سالمة القطاع واستقراره وعدالة التعامالت فيو .2
 .لالزمة لتشجيع ادلنافسة العادلة والفعالة بني ادلمولني العقارينياختاذ اإلجراءات ا .3
 .القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع إصدار .4
اختاذ الوسائل ادلناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطني وظائفو، ورفع كفاءة العاملني فيو، بتنظيم  .5

 .رية ورفع مهاراهتا وتنمية معارف العاملني يف القطاعيف شأن تدريب ادلوارد البش ادلمولني العقارينيالتزامات 
 

 :المادة الثالثة
 االستثمار يفذلك أنشطة مبا يف من ادلؤسسة  مزاولتويف لو  غري مرخصال جيوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط 

لمستفيدين على أن والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري دتلك ادلساكن بغرض دتويلها ل العقار
 .يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وأال ينشأ عنو ربح غري دتويلي

 
  :ةالمادة الرابع
 شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل عدا التمويل العقاري.حيظر على 

 
 :المادة الخامسة

نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحتو التأمني على سلاطر التمويل العقاري وفقًا ألحكام  يكون .1
 .وما تصدره ادلؤسسة من تعليمات التنفيذية

على ادلمول العقاري اإلفصاح يف تقاريره السنوية عن ادلخاطر اليت ديكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية  .2
 .التعامل معها
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 :المادة السادسة
جبمع البيانات  اإلسكان ووزارة ،ارة التجارة والصناعة، ووزارة العدلوز تقوم  ،إعمااًل حلكم ادلادة الرابعة من النظام

بشكل دوري، مبا يف ذلك بيانات بيع العقارات، ادلتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرىا على مواقعها اإللكرتونية 
 .وإجيارىا، ورىنها

 
 :المادة السابعة

ت ادلنوط هبا تسجيل ادللكية العقارية )احملاكم وكتابات جيب على اجلها ،إنفاذًا حلكم ادلادة اخلامسة من النظام
( دتكني ادلمولني العقاريني ادلرخص ذلم من االطالع على ادلعلومات وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق العدل

 :اآلتيةلإلجراءات ادلدرجة يف سجالت العقار لديها وفقاً 
 .على ادلعلوماتطالع واحلصول لال - إلكرتونياً  ورقياً أو -طلباً  ادلمول العقاري يقدم .1
 .العقاري التمويل مزاولةحلصول على ادلعلومات إرفاق نسخة من ترخيص طالع والاليشرتط  .2
العدل شهادة وفقًا لنموذج تعده وزارة  -حبسب األحوال- تسجيل ادللكية العقارية ادلنوط هبا اجلهةتصدر  .3

 :تتضمن ادلعلومات اآلتية
 .تقدًن الطلباسم مالك العقار وقت  (أ )
 -حبسب األحوال–عدم سريان مفعولو  وأ ،بناء على أساساتووسالمتو سريان مفعول صك ادللكية  (ب )

 .وما يتعلق بو من حقوق
 حتدد مدة صالحية الشهادة مبا ال يزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ صدورىا. (ج )

وبة إىل ادلمول العقاري خالل مدة ال ادلعلومات ادلطلبتقدًن اجلهات ادلنوط هبا تسجيل ادللكية العقارية  تقوم .4
 .من تاريخ تسلمها الطلبتتجاوز مخسة أيام عمل 

 
 :المادة الثامنة

 :ما يأيت للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة احلادية عشرة من النظام من خالل
 .شركات إعادة التمويل العقاري ادلرخص ذلا من ادلؤسسة .1
من ادلؤسسة يتضمن عدم  خطاب فقًا ألحكام نظام السوق ادلالية بعد احلصول علىإصدار أوراق مالية و  .2

 .شلانعتها
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 الباب الثاني
 عقد التمويل العقاري

 
 :المادة التاسعة

على ادلمول العقاري االلتزام بادلتطلبات ادلنصوص عليها يف النظام وىذه الالئحة واألنظمة واللوائح األخرى  .1
مجيع أن تكون جيب والتعليمات ادلتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن ادلؤسسة. و ذات الصلة، والقواعد 

 .الصلةذات والقواعد والتعليمات عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام واألنظمة واللوائح 
 نموذجيةالصيغ ال بتلكعلى ادلمول العقاري االلتزام و للمؤسسة وضع صيغ منوذجية لعقود التمويل العقاري،  .2

 .ما مل ينص على غري ذلك
منتجات التمويل العقاري يف من ادلؤسسة يتضمن عدم شلانعتها  خطابعلى ادلمول العقاري احلصول على  .3

 .قبل طرحها
 

 :المادة العاشرة
جيب أن حيرر عقد كتايب أو إلكرتوين بني  ،مع مراعاة ما ورد يف الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

 :البيانات وادلعلومات اآلتيةعلى األقل ادلمول العقاري وادلستفيد، وجيب أن يتضمن العقد 
أمساء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل ادلدين أو رقم اإلقامة للمستفيد، وعناوينهم الرمسية،  .1

 .والربيد اإللكرتوين إن وجد ،وتشمل اذلاتف اجلوال ،ووسائل االتصال هبم
 .عقاري إن وجدالوسيط ال .2
 .مدة عقد التمويل العقاري .3
 .إمجايل مبلغ التمويل العقاري .4
ومدد  ،وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة األجل االبتدائية ادلتفق عليها ،وشروط تطبيقها ،كلفة األجل .5

 .وشروط وإجراءات تغيري كلفة األجل
 .اقبة شركات التمويلالالئحة التنفيذية لنظام مر  زلسوباً وفق أحكام معدل النسبة السنوي .6
إمجايل ادلبلغ ادلستحق األداء على ادلستفيد، زلسوبًا يف وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان  .7

 .الفرضيات ادلتبعة يف حساب ذلك ادلبلغ
مقدار مبلغ األقساط ادلتعني على ادلستفيد سدادىا وعددىا ومددىا، وأسلوب توزيعها على ادلبالغ ادلتبقية  .8

انت كلفة األجل ثابتة. ويف حال كانت كلفة األجل متغرية جيب وضع ثالثة أمثلة دلقدار يف حال ك
 .األقساط أخذاً باالعتبار كلفة األجل االبتدائية وكلفتني أعلى وأدىن منها
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 .مدد سداد الرسوم أو األموال اليت يلزم سدادىا دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد .9
 .على التأخر يف أداء األقساط بيان اآلثار ادلرتتبة .11
 .رسوم التوثيق ادلقررة عند االقتضاء .11
 .الضمان والتأمني الالزم .12
 .إجراءات شلارسة حق االنسحاب وشروطو وااللتزامات ادلالية ادلرتتبة على شلارستو .13
 .وإجراءات تعويض ادلمول العقاري عند االقتضاء، وكيفية حتديد ىذا التعويض ،السداد ادلبكر إجراءات .14
 .إجراء شلارسة حق إهناء عقد التمويل العقاري .15
 ساحةمبيانات ادلسكن زلل عقد التمويل العقاري، وتشمل: ادلدينة، واحلي، والشارع، والرقم، والنوع، و  .16

 .، ورقم صك ملكية ادلسكنوتاريخ اإلنشاء األرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف،
 .وبيان حالتو ،قار وخلوه من االلتزامات العينيةإقرار ادلمول العقاري بتحققو من سالمة ملكية الع .17
يف  العقاري دون أن خيل ذلك مبسئولية ادلمول ،إقرار ادلستفيد باطالعو على العقار ومعاينتو وادلوافقة عليو .18

 .التحقق من سالمة العقار
 .رقم احلساب اخلاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك .19
واالستشاري ادلشرف على البناء،  ،ادلقاول للمبىن، واسم االستشاري ادلصمم مدة ضمان ادلطور العقاري أو .21

 .وأرقام تراخيصهم
 .وزلل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة ادللكية ،وتارخيو ،رقم تسجيل مجعية ادلالك .21
آلية وتوقيت الفحص الذي جيريو ادلمول العقاري للتحقق من سالمة العقار مرة على األقل كل ثالث  .22

 .تسنوا
 .إذن ادلستفيد بإدراج معلوماتو يف السجل االئتماين .23
لتمكني ادلستهلك من فهم  يف عقود التمويل العقاري متغرية سعر كلفة األجل وصف معادلة حتديد السعر  .24

 .الكلفة على مدة الوفاءع كلفة األجل، وتوزي
 .أي بيانات أو معلومات أخرى تقررىا ادلؤسسة .25
 

 :المادة الحادية عشرة
عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن ادلعلومات األساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل  يتصدر جيب أن

ذلذا ادللخص يف  ادلستفيدوأن يوثّق تسلم  ،وفقًا للنموذج الذي تقرره ادلؤسسة ،للمستفيدبلغة واضحة  ،األساسية
 .ملف التمويل
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 :المادة الثانية عشرة
من قيمة ادلسكن زلل عقد  (:71)ح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل مبا يزيد عن للممول العقاري منال جيوز 

 .التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيري ىذه النسبة وفقاً ألوضاع السوق السائدة
 

 :المادة الثالثة عشرة
 وخلوه من احلقوق العينية ادلؤثرةعلى ادلمول العقاري التحقق من سالمة صك ادلسكن زلل عقد التمويل العقاري، 

 .يف حقوقو، وتوثيق شهادة اجلهة ادلختصة بتسجيل ادللكية يف ملف التمويل
 

 :عشرةالرابعة المادة 
للتحقق من مالءتو ادلالية وقدرتو ، بعد موافقتو ،على ادلمول العقاري فحص السجل االئتماين للمستهلك .1

 .يف ملف التمويلعلى الوفاء وسلوكو االئتماين، وتوثيق ذلك 
لدى شركة أو أكثر من  ،بعد موافقتو ،على ادلمول العقاري تسجيل ادلعلومات االئتمانية للمستفيد .2

من ىذه الالئحة وما  عشرة اخلامسةحكام ادلادة أل اً وفق، الشركات ادلرخص ذلا جبمع ادلعلومات االئتمانية
 .ة التعامل مع ادلستفيدوحتديث تلك ادلعلومات طوال مد ،تقضي بو األنظمة ادلرعية

( 1على ادلوافقات ادلشار إليها يف الفقرتني ) على ادلمول العقاري رفض طلب التمويل يف حال عدم حصولو .3
 .من ىذه ادلادة (2و)

 
 :عشرة الخامسةالمادة 

ا يف مب ،بياناتو الشخصية جيب أن يتضمن السجل االئتماين للمستفيد ،دون إخالل مبا تقضي بو األنظمة ادلرعية
 ،ودخلو الشهري ،ومؤىالتو العلمية ،وحالتو االجتماعية ،وبياناتو الوظيفية ،وزلل إقامتو ،ورقم ىويتو ،ذلك امسو

 .أي معلومات أخرى تقررىا ادلؤسسة، و وعدد األشخاص الذين يعوذلم
 

 :عشرة السادسةالمادة 
يع حقوقو إىل الغري يف السوق الثانوية جيب أن ينص يف عقد التمويل العقاري على حق ادلمول العقاري يف نقل مج

 .دون موافقة ادلستفيد، مبا يف ذلك حق الرىن والضمانات األخرى
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 الباب الثالث
 شركات إعادة التمويل العقاري

 
 :عشرة السابعةالمادة 

مراقبة  نظامنشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وىذه الالئحة و  زاولةمب لشركة أو أكثر ترخص ادلؤسسة .1
 :التنفيذية، مع مراعاة ما يأيت توالئحشركات التمويل و 

 .أن يقتصر الرتخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري (أ )
 .ال سعوديـأال يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن مخسة مليارات ري (ب )

ظام مراقبة شركات ختضع شركة إعادة التمويل العقاري إلشراف ادلؤسسة وفقًا للنظام وىذه الالئحة ون .2
 .، وما تصدره ادلؤسسة من تعليماتالتنفيذية التمويل والئحتو

 
 :الثامنة عشرةالمادة 

شركة مسامهة تسمى  ،بعد ادلوافقة ادلبدئية من ادلؤسسة ،أي جهة شللوكة لو بالكامل يؤسس الصندوق أو .1
  .لعقاري"الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل ا

بعد احلصول  ملكيتها دعوة مسامهني للمشاركة يفبعد تأسيسها  السعودية إلعادة التمويل العقاري للشركة .2
 .من ادلؤسسة يتضمن عدم شلانعتها خطابعلى 

 مولني العقاريني أن يتملكوامادلؤسسة، للاإلشرافية واحلصول على موافقة النظامية و بعد استيفاء ادلتطلبات  .3
يتجاوز إمجايل األسهم  قاري بقيمة سوقية عادلة، على أالشركة السعودية إلعادة التمويل العأسهمًا يف ال

من إمجايل أسهم الشركة السعودية إلعادة التمويل  (:31)نسبة يف أي وقت اليت ديلكها ادلمولون العقاريون 
ًا وفق ما تقرره ادلؤسسة، العقاري، وذلك يف التاريخ الذي حتقق فيو أنشطة سوق التمويل العقاري استقرار 

 .على األقلمضي مخس سنوات على تأسيس الشركة  بشرطو 
من ادلؤسسة يتضمن عدم  خطابىذه ادلادة، واحلصول على  ( من3الفقرة )بعد استيفاء ما ورد يف  .4

حكام أل اً شلانعتها، للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام وفق
 .ام السوق ادلالية ولوائحونظ

سة للشركة السعودية إلعادة التمويل س  اجلهة ادلملوكة لو بالكامل ادلؤ  أو ،جيب أال تقل حصة الصندوق .5
 .أسهم تلك الشركة من (:51)عن يف أي وقت  ،العقاري
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 :التاسعة عشرةالمادة 
ل العقاري يف السوق الثانوية، وتسهيل هتدف شركة إعادة التمويل العقاري إىل تسهيل تداول حقوق عقود التموي

 :تدفق األموال إليها، وذلك بغرض
 .حتقيق النمو واالستقرار يف السوق الثانوية للتمويل العقاري .1
 .توفري سيولة للسوق الثانوية، وتوفري سبل أفضل للممولني العقاريني لتمويل دتلك ادلستفيدين للسكن .2
وضمان حسن توزيع رأس ادلال االستثماري ادلخصص للتمويل  تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، .3

 .العقاري بني سلتلف ادلناطق والفئات
 .القيام بدور الوسيط بني القطاع ومصادر التمويل احمللية واألجنبية .4
 

 :المادة العشرون
 لشركة إعادة التمويل العقاري يف سبيل حتقيق أغراضها: .1

لتزامات التمويلية أو احلقوق ادلتعلقة بالعقارات السكنية االستحواذ على استحقاقات أي نوع من اال (أ )
 .ادلمولة، واالحتفاظ هبا، وإدارهتا

من ادلؤسسة يتضمن خطاب بعد احلصول على  إصدار أوراق مالية وفقاً ألحكام نظام السوق ادلالية (ب )
 .عدم شلانعتها

توافق عليها ها نظامها و ختدم أو تكمل أو تساند عملياهتا اليت يقتضيالقيام بأي عمليات أخرى  (ج )
 .ادلؤسسة

 ،لضمان تغطية مجيع تكاليفها ،لشركة إعادة التمويل العقاري احلصول على مقابل مايل خلدماهتا .2
تسعري  االستقالل بذاهتا مالياً. وتتوىل ادلؤسسة مراقبة مبا ديكنها من ،وحتقيق ربح عادل منها ،ومصروفاهتا

 .وجيوز ذلا تقييدهالشركة خلدماهتا 
 
 :والعشرون الحاديةلمادة ا

جيوز نقل أصول التمويل العقارية واحلقوق الناشئة عنها إىل شركة إعادة التمويل العقاري يف عمليات إعادة  .1
 .التمويل دون موافقة مسبقة من ادلستفيد أو ادلدين أو الضامن

عقاري ادلنقول منو، فال يصح إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري ادلبلغ ادلتفق عليو كاماًل إىل ادلمول ال .2
فسخ ىذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة يف حال إفالس ادلمول العقاري ادلنقول منو، وال تعترب احلقوق ادلنقولة 

 .جزءاً من أصولو حينئذ
 



9 

 

 
 :والعشرون الثانيةالمادة 

من ادلؤسسة  خطابعلى لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع أرباح سنوية بقرار من رللس إدارهتا بعد احلصول 
 .يتضمن عدم شلانعتها

 
 :والعشرون الثالثةالمادة 

األسعار اليت و  ،حجم صفقات البيع والشراء اليت جتريهاأن  التأكد من على شركة إعادة التمويل العقاري .1
 ، ال يشجع االستخدام ادلفرط لتسهيالهتا. ادلقابل ادلايل الذي حتصل عليوو  ،تدفعها

تمويل العقاري جتنب اإلفراط يف استخدام تسهيالهتا مبا قد يؤثر على أسعار األصول على شركة إعادة ال .2
 .العقارية يف السوق

 
 :والعشرون الرابعةالمادة 

 :ال جيوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام مبا يأيت
دة التمويل منح دتويل دلمول عقاري بضمان حقوق عقود دتويل عقاري قبل نقل تلك احلقوق إىل شركة إعا .1

 .العقاري كضمانات
 .منح دتويل عقاري للمستفيدين .2
تسهيل شروط التمويل العقاري هبدف التأثري يف أسعار ادلساكن ومبا خيالف أفضل شلارسات إدارة االئتمان  .3

 .وادلخاطر
 

 :والعشرونالخامسة المادة 
ادلتعلقة بعمليات إعادة التمويل  ةشركالسياسات وإجراءات عمل شركة إعادة التمويل العقاري دارة إيقرر رللس 

 .عدم شلانعتها من ادلؤسسة يتضمن خطابسارية بعد احلصول على واإلجراءات ، وتكون ىذه السياسات العقاري
 

 :والعشرون السادسةالمادة 
اليت  على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها ادلايل وعملياهتا، وادلخاطر

تتعرض ذلا، وخطتها يف إدارهتا، وعليها كذلك تزويد ادلؤسسة بتلك التقارير. وجيب أن تتضمن التقارير القوائم 
 .الدوليةاحملاسبة ادلالية ادلعّدة وفقاً دلعايري 
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 :والعشرون السابعةالمادة 
وادلعلومات بينها وبني ادلؤسسة على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية حتتية إلكرتونية لتبادل البيانات 

 .نيوادلمولني العقاري
 

 :والعشرونالثامنة المادة 
ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري" أو أي اسم 

 .شلاثل أو ما يدل على معناه
 

 الباب الرابع
 منتج التمويل العقاري اإلسكاني المدعوم

 

 :التاسعة والعشرونادة الم
وذلك  ،عند دعم منتج دتويل عقاري إسكاين من خالل ادلمولني العقاريني يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج

 :ويتضمن الوصف ما يأيت ،بغرض التأكد من عدم سلالفة سياسات االئتمان وإدارة ادلخاطر وسالمة التعامالت
 .معايري االستحقاق .1
 .مقدار الدعم .2
 .ويلسبل التم .3
 .أي معلومات أخرى حتددىا ادلؤسسة حبسب نوع ادلنتج .4

 

 :الثالثونالمادة 
على ادلمول العقاري االلتزام يف تعاملو مع منتج التمويل العقاري اإلسكاين ادلدعوم جبميع قواعد االئتمان  .1

 .اليت تقررىا ادلؤسسة
منتج التمويل العقاري  بشأن من ادلؤسسة يتضمن عدم شلانعتها خطابعلى ادلمول العقاري احلصول على  .2

 .قبل تقدديو دلستحقي الدعم، وفقاً لألحكام اليت تقررىا ادلؤسسةادلقرتح اإلسكاين ادلدعوم 
 

 :والثالثون الحاديةالمادة 
 .ال جيوز للممول العقاري طرح منتجات دتويل عقاري إسكاين مدعومة إال بقرار من رللس إدارتو

 

 :والثالثون الثانيةالمادة 
 .اجلريدة الرمسيةنشرىا يف مل هبذه الالئحة من تاريخ يُع


