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 العقاري التمويل نظام
 

 فصل تمهيدي
 تعريفات 

 األولى: المادة
،أل دددفأل ألبينددد ألأ دددفمألاددد أل ن دددفاملعدددفلألاملأل-ألىدددااألاظن دددفمأليفأينمدددفألو  لألأل-أليددد تواظعبدددف الألاآيقصددداأللفاظ دددف أل

أليقتضألاظسيفقألخالفألذظك:
ألاظتموي ألاظعقف ي.ألن فم:أل النظام
ألاظتن ياي ألهلااألاظن فم.ألاظالئح :أل الالئحة
ألاملفظي .ألوزير:أل الوزير

ألاظنقاألاظعريبألاظسعو ي.أل ؤسس :ألألالمؤسسة
ألإلسكفن.وزا ةألا:ألالوزارة 
أل:ألعقاألاظافعألاآج ألظتملكألاملست ياألظلسكن. العقاري التمويل عقد

ألذوألاظص  ألاظطبيعي ألاحلفص ألعلىألاظتموي ألاظعقف ي.ألاظشخص:أل المستفيد
أل.اظعقف يوشرافلألاظتموي ألاملرخصألهلفألمبزاوظ ألنشفطألاظتموي ألأل،:ألاظبنوكألاظتجف ي  العقاري الممول

ألشخصألتوجوألظوألخا فلألاظتموي ألاظعقف ي.ألا :أل المستهلك
ألاظشخصألاظسعو يألألالدعم مستحق ألاظايأليقرتحوألألذو: ألاحلا أل خلو ألاظايألالأليتجفوز ألاظطبيعي  اظص  

ألعليوألجملسألاظوز اء.ألويوافقأل،اظوزيرأل نألحنيألإىلألآخر
:ألاملؤسسددددفلألواامعيددددفلألاخصيدددد ألاملتخصصدددد أليفألتقددددانألاإلسددددكفنألظ ددددصألاظقددددف  ين،ألألاإلساااا ان جمعيااااات
ألهلفألطبًقفألظألن م ألاملرعي .ألاملرخص
أل:ألعقو ألاظتموي ألاظعقف يألاظيتألتربمأللنيألاملست ياألواملمولألاظعقف ي. األولية السوق
 اظنفشئ أل نألعقو ألاظسوقألااوظي .ألاملمول:ألتااولألحقوقأل الثانوية السوق

 

 األول الفصل
 اإلشراف والترخيص

 : الثانية المادة
ألذظكأل فأليأيت:أليفاملؤسس أللتن يمألقطفعألاظتموي ألاظعقف ي،ألمبفألألختتص
ألاظ قددرةاسدتننفًءأل ددنألحكدمألأل-مبزاوظدد ألاظتمويد ألاظعقدف يأللتملددكألاملسدفانألاجدد ألدتويل دفألألظلبندوكاظسدمف أل -1

ألحتا هألاظالئح .ألو ففمألوفقفألهلااألاظن أل-(أل نألاملف ةأل)اظعفشرة(أل نألن فمأل راقب ألاظبنوكأل5)
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ألفألهلااألاظن فمألون فمأل راقب ألشرافلألاظتموي .اظتموي ألاظعقف يألوفقأًلألظشرافلاظرتخيصأل -2
الحتيفجددددفلألاظسددددوق،ألو ددددوزألألوفًقددددفإلعددددف ةألاظتمويددد ألاظعقددددف يألأل(أوألأانددددر) سددددف  ألأل ظشددددرااظرتخددديصأل -3

أل،اإل ا ةألجمللددسوتوافدقألاملؤسسدد ألعلدىألاملرشددحنيألأل،االسددتنمف الألاظعف د ألاملسددف  أليفأل لكيت ددفألظصدناوق
جددزءأل ددنألأسدد م فألوفددقألألاظعددفميفأل لكيدد ألاظشددرا ،ألويطددر ألظالاتتددف ألألاملسددف  وظلممددوظنيألاملددرخصألهلددمأل

ألأحكفمألن فمألاظسوقألاملفظي .
أل راقبددد فألظن دددفمألاظتدددأ نيألاظتعدددفولأللت طيددد ألاملخدددفطرألاملتعلقددد أللفظتمويددد ألاظعقدددف يألوفًقدددألظشدددرافلاظرتخددديصأل -4

ألتأ نيألاظتعفول.شرافلألاظ
اظدديتألألاظعقددف يو راجعدد ألذددفذوألعقددو ألاظتمويدد ألأل،واإلجددراءالألاملتعلقدد أللفظتمويدد ألاظعقددف يألاملعددفيصإصدداا أل -5

وحتقيق ددفألظلحمفيدد ألألواإلجددراءال،يصددا ىفألاملموظددونألاظعقددف يون،ألواظتأادداأل ددنأل طفلقت ددفألظتلددكألاملعددفيصأل
ألاظواجب ألظلمست لكألواملست يا.

يفألذظدكألألمبدفو عفي ألتطويرألتقنيفلألاظتموي ألاظعقف ي،ألألأل،اظعقف يتموي ألنشرألاظبيفنفلألاملتعلق أللسوقألاظ -6
ألتقنيفلألتيسصألتافقألاظبيفنفلأللنيألاظسوقنيألااوظي ألواظنفنوي .

حتاياأل بدف  ألاإلفصدف ألعدنأل عدفيصألتكل د ألاظتمويد ألوطريقد ألاحتسدفلواألظتمكدنيألاملسدت لكأل دنأل قف ند أل -7
ألااسعف .

 الثالثة: المادة
لندفءألعلدىأل دفألألاأعمفلألاظتموي ألاظعقف يألمبفألالأليتعدف  أل دعألأحكدفمألاظشدريع ألاإلسدال ي يزاولألاملمولألاظعقف يأل

تقر هألاظلجفنألاظشرعي ألاملشف ألإظي فأليفألاملف ةأل)اظنفظن (أل نألن فمأل راقب ألشدرافلألاظتمويد ،ألومبدفألالألبد أللسدال  أل
أل.اظن فمألاملفيلألوعااظ ألاظتعف الل

 :الرابعة المادة
املتعلقدددد أللنشددددفطألألاظبيفنددددفلأل-ألفادددد ألفيمددددفألبصدددد ألأل-واظددددوزا ةألأل،ووزا ةألاظعددددالأل،وزا ةألاظتجددددف ةألواظصددددنفع ألتنشددددر

أل.اظالئح ملفألحتا هألالحتيفجفلألاظسوق،ألوطبًقفألفألنشرالأل و ي ألوفقأًلوذظكأليفأل،أل اظسوقألاظعقف ي
 ة:خامسال المادة
دتكدنيألاملمدوظنيألاظعقدف ينيألأل(اظعدالألواتفلدفلاحملدفامأل)اا فلألاملنوطألهبدفألتسدجي ألامللكيد ألاظعقف يد ألألعلى بأل

فألملدفألحتدا هألوفًقدأل،فاملا جد أليفألسدجاللألاظعقدف ألظداي ألاملعلو دفل نألاالطدالعألواحلصدولألعلدىألأل(املرخصألهلم)
ألاظعال.ألوزا ةاظالئح أللفالت فقأل عأل

 :ةدسالسا المادة
اظتعفولألوفًقفألظلمموظنيألاظعقف ينيألوشرافلألإعف ةألاظتموي ألاظعقف يألت طي ألخمفطرألاظتموي ألاظعقف يأللفظتأ نيأل

ألاحكفمألاظالئح .
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 المادة السابعة:
وفًقددفألظن ددفمألاملعلو ددفلألألهلددمألاملددرخصأنأليكددونألظلمسددت ياألسددج ألائتمددفلألظددايألأحدداأل قددا  ألاخا دد ألأل ددب

وحتدا ألاظالئحد ألوتعليمدفلألاملؤسسد ألأل،خاللأل اةألاظتموي ألاالئتمفلوأنألتا وألفيوألليفنفلألسلواوألألاالئتمفني ،
ألوليفنفلألاظسج ألخاللأل اةألاظتموي .أل،املست يااحلاألاا ىنألملاةألسج أل

 

 الثاني الفصل
 الح ومي الدعم

 الثامنة: المادة
و عونددفلألظدداعمألاظتمويدد ألاظعقددف يألألضددمفنفلاأل ددنأل يزانيتددوألاملعتمدداةألصددناوقألاظتنميدد ألاظعقف يدد ألجددزءأًلألبصددص

ألاي ي ألذظك.ألألاظالئح وتن مألأل،ملستحق ألاظاعمألومجعيفلألاإلسكفن
 التاسعة: المادة
صددددناوقألاظتنميددد ألاظعقف يددد ألظدددداعمألألضدددمفنفلاحلكو ددد ألاظوفدددفءأللفالظتزا ددددفلألاملفظيددد ألاظددديتألترتتددددبألعلدددىألألتضدددمن

ألاظصناوق.أل يفأل يزانيألاظضمفنفلاظتموي ألاظعقف ي،ألوذظكأليفألحاو أل فأليعتماألظتلكأل
 العاشرة: المادة
مف أليفألااو اقألظالسددتنألضددريبي ألحددوافزأل ددن أل-لنددفًءألعلددىألاقددرتا أل ددنألاظددوزيرألأل-لقددرا أل ددنألجملددسألاظددوز اءألأل ددوز

ألاملفظي ألاظعقف ي .
 

 الثالث الفصل
 العقاريالثانوية للتمويل  السوق

 الحادية عشرة: المادة
اظعقف ينيألإعف ةألاظتموي أل نألخاللألألظلمموظني نألىااألاظن فماألأل(اظنفظن )عامألاإلخاللألمبفألو  أليفألاملف ةألأل ع

أل فأليأيت:
ألواظالئح .فألاحكفمألاظن فمألاظتموي ألاظعقف يألوفقأًلألإعف ةشرافلأل  -1
ألفألاحكفمألن فمألاظسوقألاملفظي .وفقأًلألاملفظي ااو اقأل  -2
 الثانية عشرة: المادة
 سدددومألاظتسددجي أليفألن دددفمألاظتسدددجي ألأل دددنإجدددراءالألنقدد ألاظدددرىنأليفألاظسدددوقألاظنفنويدد ألظلتمويددد ألاظعقددف يألألتع ددى

ألاظعيينألظلعقف .
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 الرابع الفصل
 االختصاصات

 الثالثة عشرة: المادة
إيقدفعألاظعقولد ألاملنصدو أل،ألوألنألعقدو ألاظتمويد ألاظعقدف يعاظنفشئ ألألاملنفزعفلاظ ص أليفألألتوىلألاحملكم ألاملختص ت
ألت(أل دنألاملددف ةأل)اخف سدد ألواظنالندني(أل ددنألن دفمأل راقبدد ألشددرافلألاظتمويد ألعلددىألاد أل ددنألنبتدد1لي دفأليفألاظ قددرةأل)ع

ألممفطلتوأليفألاظوففءأللاينو.
 الرابعة عشرة: المادة
صددداو ه،أل دددنألتدددف ي ألألفيوً دددأل(تسدددعني)خددداللألأللقدددرا أل دددنألاظدددوزيروتصدددا ألأل،املؤسسددد ألاظالئحددد ألهلدددااألاظن دددفمألتعدددا

أل.ن فذهلعاألويعم ألهبفأل
 الخامسة عشرة: المادة

أليوً فأل نألتف ي ألنشرهأليفألاارياةألاظرمسي .أل(تسعني)يعم ألهبااألاظن فمأللعاأل ض أل


