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وزارة الإ�سكـــــان
قــــرار وزاري
رقــم 2019/72
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة
لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شـروعات التطوير العقاري
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 80/5
و�إلى نظام متليك ال�شقق والطبقات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 89/48
و�إلى نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/2
و�إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلـى نظــام متـلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2006/12
و�إلى نظـ ــام ح�ساب ال�ضمان مل�شروع ـ ــات التطوي ـ ــر العقـ ــاري ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رق ــم ، 2018/30
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطوير العقاري  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مـن ذي القعدة 1440هـ
املـوافــــق  21 :مـن يوليـــــــــــو 2019م

�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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الالئحة التنفـيذية لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطـوير العقاري
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي نظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطوير العقاري .
املــادة ( ) 2
ي�شت ــرط حل�ص ــول املطــور على ترخي�ص ملمار�سة التطوير العقاري من اجلهة املخت�صة ،
ما ي�أتي :
�أ � -أن تكون لديه القدرة واملالءة املالية .
ب � -أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
ج � -أن يكون لديه مقر معلوم ملمار�سة ن�شاطه .
د � -سداد الر�سوم املقررة .
هـ  -تقدمي �أي م�ستندات �أو بيانات تطلبها اجلهة املخت�صة .
ويكون الرتخي�ص ملدة ( )٣ثالث �سنوات قابلة للتجديد بال�شروط ذاتها  ،على �أن يقدم
طلب التجديد خالل ( )30ثالثني يوما قبل انتهاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
تتولى اجلهة املخت�صة درا�سة طلب ترخي�ص ممار�سة التطوير العقاري  ،والبت فـيه خالل
( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املحددة
فـي املادة ( )2من هذه الالئحة  ،وال ينظر فـي الطلبات غري امل�ستوفـية لهذه امل�ستندات
والبيانات .
ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فح�ص طلبه  ،ويعترب فوات مدة درا�سة الطلب دون رد
مبثابة رف�ض �ضمني لطلب الرتخي�ص .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إلى رئي�س اجلهة املخت�صة خالل (� )60ستني
يوم ــا م ــن تـ ــاريخ �إخطـ ــاره � ،أو مـن تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعد القرار ال�صادر
فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 4
تعد اجلهة املخت�صة �سجال خا�صا يقيد فـيه املطورون املرخ�ص لهم ممار�سة التطوير العقاري .
املــادة ( ) 5
يلغى ترخي�ص ممار�سة التطوير العقاري فـي احلاالت الآتية :
�أ  -فقد �أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الواردة فـي املادة ( )٢من هذه الالئحة .
ب � -إذا �أخفق املطور فـي �إجناز ( )2م�شروعني متتاليني للتطوير العقاري .
ج � -إذا ثب ــت ع ــدم �صحـ ــة �أي مـ ــن امل�ستنــدات �أو البيانات التي ترتب عليها احل�صول
على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 6
يلتزم املطور  ،بعد احل�صول على ترخي�ص م�شروع التطوير العقاري  ،بفتح ح�ساب �ضمان
با�سم امل�شروع  ،يكون خم�ص�صا لأغرا�ض �إن�شاء وتطوير امل�شروع طبقا لالتفاقية املوقعة
بني امل�صرف املرخ�ص  ،واملطور .
املــادة ( ) 7
يجب على املطور عند تقدمي طلب لفتح ح�ساب ال�ضمان �إلى املــ�صرف املرخ ــ�ص �أن يرف ــق
بطلبه امل�ستندات الآتية :
�أ  -ن�سخة من ال�سجل التجاري .
ب  -ن�سخة من ترخي�ص امل�شروع ال�صادر من اجلهة املخت�صة .
ج  -خطاب عدم ممانعة من فتح ح�ساب ال�ضمان للم�شروع �صادرا من اجلهة املخت�صة .
د � -صورة من �سند امللكية للأر�ض �أو عقد االنتفاع حمل امل�شروع  ،والر�سم امل�ساحي لها .
هـ  -ن�سخة من العقد املربم بني املطور  ،وامل�ستفـيد .
و  -ن�سخة من درا�سة جدوى اقت�صادية للم�شروع .
ز  -منوذج عقد البيع بني املطور وامل�شرتي .
ح � -أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى يطلبها امل�صرف .
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املــادة ( ) 8
يجب على املطور  ،وامل�صرف املرخ�ص �إبرام اتفاقية حل�ساب ال�ضمان با�سم امل�شروع  ،ويجب
�أن تت�ضمن االتفاقية البنود الآتية :
�أ � -إلزام املطور بتوجيه امل�شرتين  ،وممويل امل�شروع ب�إيداع الدفعات فـي ح�ساب ال�ضمان .
ب  -امل�ستندات الواجب تقدميها قبل �صرف �أي مبالغ �إلى املطور من ح�ساب ال�ضمان .
ج  -طريقة توزيع ر�صيد احل�ساب فـي حال �إلغاء امل�شروع .
د � -إدارة ح�ساب ال�ضمان من قبل امل�صرف املرخ�ص و�سلطاته و�صالحياته فـي الدفع
من احل�ساب للمطور .
هـ  -ربط دفعات امل�شرتين بن�سب الإجناز الفعلي لأعمال الت�شييد  ،والبناء .
و  -عدم �إغالق ح�ساب ال�ضمان �إال بعد موافقة اجلهة املخت�صة .
ز  -م ــا يجي ــز للجه ــة املخت�ص ــة �إب ــالغ امل�ص ــرف املرخ�ص كتابيا باالمتناع عن �صرف
�أي دفعات الحقة من ح�ساب ال�ضمان من تاريخ ت�سلم امل�صرف للكتاب امل�شار �إليه .
ح � -أي بنود �أخرى يتم االتفاق عليها .
املــادة ( ) 9
يجب على امل�صرف املرخ�ص االحتفاظ فـي ح�ساب ال�ضمان بن�س ــبة ( )%5خم�س ــة باملائ ــة
من قيمة بيع الوحدة العقارية فـي امل�شروع  ،ويجوز �صرف املبلغ امل�شار �إليه للمطور بعد
انق�ضاء �سنة من تاريخ ت�سجيل الوحدة العقارية با�سم امل�شرتي  ،بعد تقدمي �شهادة موقعة
م ــن م ــالك الوحـ ــدة العقاري ــة  ،وا�ست�شـ ــاري امل�ش ــروع  ،تب ــني ع ــدم وج ــود �أي عيــوب بناء
فـي الوحدة العقارية .
املــادة ( ) 10
يلت ــزم امل�صـ ــرف املرخ ــ�ص بتزويد املطور بك�شف يت�ضمن الإيرادات واملدفوعات التي متت
فـ ــي ح�س ــاب ال�ضمــان  ،ويلتزم املطور بتزويد اجلهة املخت�صة بن�سخة من هذا الك�شف ،
وذلك كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 11
يجوز للجهة املخت�صة تعيني مدقق ح�سابات معتمد لكل م�شروع  ،على نفقة املطور تكون
مهمته فح�ص �سجالت املطور اخلا�صة بح�ساب ال�ضمان  ،وكافة امل�ستندات املتعلقة بامل�شروع ،
وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
ب � -أال تقل مدة خربته عن ( )3ثالث �سنوات .
املــادة ( ) 12
يلتزم املطور قبل البدء فـي امل�شروع �أن يقدم �إلى اجلهة املخت�صة جدوال مبراحل التنفـيذ ،
ون�سب �إجنازها  ،والربنامج الزمني املرتبط بها  ،عل ــى �أن يك ــون معتمدا من ا�ست�شاري
امل�شروع .
املــادة ( ) 13
ال يجوز للمطور الإعالن �أو الرتويج لبيع الوحدات العقارية فـي امل�شروع �إال بعد احل�صول
على موافقة اجلهة املخت�صة � ،شريطة تقدمي الآتي :
�أ  -ما يفـيد قيام املطور بفتح ح�ساب ال�ضمان لدى �أحد امل�صارف املرخ�صة .
ب  -ك�شف يت�ضمن عدد الوحدات العقارية امل�شتمل عليها امل�شروع  ،والبيانات املتعلقة
بها  ،ومنها املوقع  ،وامل�ساحة .
ج  -ما يفـيد ب�أن املبالغ املودعة فـي ح�ساب ال�ضمان ال تقل عن ( )%20ع�شرين باملائة
م ــن التكلف ــة الإجمالي ــة للم�شروع  ،ويدخل فـي ح�ساب هذه الن�سبة قيمة �أر�ض
امل�شروع اململوكة للمطور � ،أو ما �أجنزه من �أعمال بناء .
املــادة ( ) 14
ال يج ــوز ال�ص ــرف م ــن املبالــغ املودعة فـي ح�ساب ال�ضمان لأغرا�ض الإعالن والرتويج
للم�شروع مبا يزيد على ( )%3ثالثة باملائة من هذه املبالغ .
املــادة ( ) 15
ال يجوز للمطور التنازل عن الرتخي�ص املمنوح للم�شروع لط ــرف �آخ ــر �إال بع ــد مواف ــقة
اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 16
يعد املطور منوذج عقد بيع الوحدات العقارية فـ ــي امل�شــروع  ،على �أن يعتمــد مــن اجلهــة
املخت�صة  ،ويجب �أن يت�ضمن الآتي :
�أ  -ا�سم املطور  ،وعنوانه .
ب  -ا�سم امل�شروع الذي تقع فـيه الوحدة حمل التعاقد .
ج  -بيانات الوحدة  ،وم�ساحتها الإجمالية  ،ون�صيبها من م�ساحة الأر�ض  ،والأجزاء
امل�شرتكة  ،مع �إرفاق ر�سم م�ساحي يو�ضح ذلك .
د  -مكونات التق�سيم الداخلي للوحدة  ،ونوع الت�شطيب والديكورات  ،ونوعية الأبواب
والنوافذ  ،واملرافق ال�صحية والكهربائية وغري ذلك من التجهيزات .
هـ  -ثمن الوحدة  ،و�أي مبالغ �أخرى يتم االتفاق عليها .
و  -جدوال يو�ضح �سداد الدفعات ح�سب ن�سبة �إجناز امل�شروع � ،أو الوحدة العقارية .
ز  -ح ــق املط ــور فـي التعوي�ض فـي حال عدم قيام امل�شرتي ب�سداد الدفعات ح�سب
اجلدول املتفق عليه فـي العقد �أو الت�أخر فـي ال�سداد .
ح  -حق امل�شرتي فـي التعوي�ض فـي حال ت�أخر املطور عن البدء بامل�شروع � ،أو توقفه
عن التنفـيذ � ،أو ت�أخره فـي التنفـيذ دون �أي عذر مقبول .
ط � -أي �شروط �أخرى يتم االتفاق عليها .
املــادة ( ) 17
يجب على امل�شرتي �إيداع الدفعات املالية املتعلقة ب�شــراء الوح ــدة العقاري ــة فــي ح�ساب
ال�ضمان وفقا جلدول �سداد الدفعات ح�سب ن�سب �إجناز امل�شروع  ،ويلتزم املطور بتزويد
امل�شرتين بن�سب �إجناز امل�شروع  ،ومراحله كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 18
يجب على املطور تزويد امل�صرف املرخ�ص ب�أ�سعار الوحدات العقارية التي مت بيعها  ،وبكافة
التفا�صيل املتعلقة بها .
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املــادة ( ) 19
يجــب عل ــى امل�صرف املرخ�ص حتديد رقم مرجع لكل وحدة عقارية فـي ح�ساب ال�ضمان ،
حمددا فـيه رقم الوحدة العقارية .
املــادة ( ) 20
م ــع ع ــدم الإخ ــالل بحك ــم امل ــادة ( )9م ــن هـذه الالئحة  ،يحق للمطور �سحب كافة املبالغ
من ح�ساب ال�ضمان بعد �إجناز امل�شروع بالكامل � ،شريطــة تقديــم تقريـ ــر مــن ا�ست�ش ــاري
امل�شروع معتمد من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 21
يلت ــزم املط ــور بت�سجيل الوحدة العقارية با�سم امل�شرتي خالل (� )٦ستــة �أ�شه ــر م ــن تاري ــخ
حترير �شهادة �إمتام البناء للم�شروع من البلدية املخت�صة .
املــادة ( ) 22
يلتزم املطور بت�سجيل تعامالت ح�ساب ال�ضمـ ــان  ،واالحت ــفاظ بهـ ــا  ،وبكافة ال�سجالت
اخلا�صة بامل�شروع ملدة ( )٥خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ �إقفال ح�ساب ال�ضمان  ،ويجب
عليه ت�سليم اجلهة املخت�صة ن�سخة من هذه ال�سجالت بناء على �إخطار كتابي �صادر منها .

