
   

 

 
 

 

 

 

 
 

 ه04/11/1440( وتاريخ 318/1) قرار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة رقم

 

 

وتاريخ  (1/220بموجب قرار رقم ) لجنة البيع والتأجير على الخارطة،بناء على قواعد الترخيص الصادرة عن      

والتأجير وحدات عقارية على الخارطة املوافقة عليها بقرار هـ، بناًء على الضوابط املتعلقة ببيع 09/03/1439

(: للجنة تعديل أي 24ه، واملتضمنة في قواعد الترخيص املادة )04/12/1437وتاريخ (536مجلس الوزراء رقم )

 حكم من أحكام هذه القواعد وال تكون سارية إال بعد نشرها.

هـ والقاض ي بتوجيه األمانة بسرعة الرفع بمشروع 16/10/1440( وتاريخ 316وإشارة إلى اجتماع اللجنة رقم )     

 ( من قواعد الترخيص، ووضع معيار الستثناء املشاريع أو املسوقين املميزين.16تعديل املادة )

 . والقاض ي بتعديل في بعض مواد قواعد الترخيص،هـ04/11/1440( وتاريخ 318وإشارة الى اجتماع اللجنة رقم )

 :يا يلمفقد قررت اللجنة  

ه 9/3/1439( وتاريخ 220-1الصادرة بموجب القرار رقم ) ( من قواعد الترخيص16املادة ) تعديلعلى  أوال: املوافقة

م بناًء على الضوابط املتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار 17/11/2017املوافق 

تي:4/12/1437( وتاريخ 536مجلس الوزراء رقم )
َ
 هـ. لتكون بالنص اال

رخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل اململكة، بعد سداد يتقدم املسوق العقاري بطلب الت(: 16املادة )

 به ما يلي:
ً
، مرفقا

ً
 أو إلكترونيا

ً
 للنموذج املعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا

ً
 املقابل املالي، وفقا

 صورة من السجل التجاري. -1

 بلد املشروع.صورة من وثائق ملكية املشروع، وما يفيد اعتماد املشروع من الجهات املختصة في  -2

 صورة لترخيص املشروع من بلد العقار. -3

 صورة للعقد بين املسوق العقاري واملطور أو املالك. -4

ن تكون متوافقة أعلى ملف إلكتروني لجميع نماذج اإلعالن، واملنشورات )البروشورات( الخاصة باإلعالن،  -5

 .لدليل االيضاحي املعتمدامع 

 ات في بلد املشروع.ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقار  -6

 كان نوعها داخل اململكة العربية  -7
ً
تعهد من املسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا

 السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى واملخالفات املترتبة عليه بهذا الشأن.



   

 

 
 

 

 

 

من القيمة اإلجمالية للمشروع ملدة ثالثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد  %1ضمان مالي بقيمة  -8

تي: تحديدأقص ى "مليون" ريال، وللجنة حال الترخيص لثالث مشاريع فأكثر 
ً
 لال

ُ
 الضمان املالي وفقا

 قيمة الضمان عدد املشاريع

 مليون ريال.3 3-5

 مليون ريال.5 6-10

 مليون ريال.10 11-20

 مليون ريال.15 21-50

 مليون ريال.25 51-80

 مليون ريال.50 وأكثر 81

 

 

 تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة إليها. -9

 يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر التعديل في الجريدة الرسمية. ثانيا: 
: يلغي 

ً
 معه. ضالقرار كل ما يتعار هذا ثالثا

 وباهلل التوفيق،،

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 

 

 

 النص السابق النص املعدل

( يتقدم املسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع 16املادة )

 
ً
أو مشاريع خارجية داخل اململكة، بعد سداد املقابل املالي، وفقا

 به ما 
ً
، مرفقا

ً
 أو إلكترونيا

ً
للنموذج املعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا

 يلي:

 صورة من السجل التجاري. -1

صورة من وثائق ملكية املشروع، وما يفيد اعتماد املشروع  -2

 من الجهات املختصة في بلد املشروع.

 صورة لترخيص املشروع من بلد العقار. -3

 صورة للعقد بين املسوق العقاري واملطور أو املالك. -4

ملف إلكتروني لجميع نماذج اإلعالن، واملنشورات  -5

ن تكون متوافقة مع أعلى صة باإلعالن، )البروشورات( الخا

 .لدليل االيضاحي املعتمدا

من القيمة اإلجمالية للمشروع ملدة  %1ضمان مالي بقيمة  -6

ثالثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقص ى 

"مليون" ريال، وللجنة حال الترخيص لثالث مشاريع فأكثر 

تي:
ً
 لال

ُ
 تحديد الضمان املالي وفقا

املشاريععدد   قيمة الضمان 

3-5 مليون ريال.3   

6-10 مليون ريال.5   

11-20 مليون ريال.10   

21-50 مليون ريال.15   

51-80 مليون ريال.25   

وأكثر 81 مليون ريال.50   

 

 ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد املشروع. -7

توقيع تعهد من املسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو  -8

 كان نوعها داخل اململكة العربية السعودية، 
ً
عقود أيا

والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى واملخالفات املترتبة عليه 

 بهذا الشأن.

 تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة إليها. -9

 

 

( يتقدم املسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع 16املادة )

 للنموذج املعد لهذا خارجي داخل اململكة، 
ً
بعد سداد املقابل املالي، وفقا

 به ما يلي:
ً
، مرفقا

ً
 أو إلكترونيا

ً
 الغرض إلى اللجنة ورقيا

 صورة من السجل التجاري. -1

 صورة شهادة عضوية االشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. -2

صورة من وثائق ملكية املشروع املصادق عليها من الجهات  -3

 املشروع.املختصة في بلد 

املصادق عليه من صورة للعقد بين املسوق العقاري واملطور  -4

 الجهات املختصة في البلدين.

 ما يفيد اعتماد املشروع من الجهات املختصة في بلد املشروع. -5

املصادق عليه من صورة لترخيص املشروع من بلد العقار  -6

 الجهات املختصة في البلدين.

، واملنشورات ملف إلكتروني لجميع نماذج اإلعالن -7

 )البروشورات( الخاصة باإلعالن.

من قيمة املشروع بحد أقص ى "مليون  %1ضمان مالي بقيمة  -8

 .ريال: يسري ملدة ثالثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص

 ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد املشروع. -9

 تعهد من املسوق العقاري بعد تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود -10

 عليه 
ً
 كان نوعها داخل اململكة العربية السعودية، مصادقا

ً
أيا

 من الجهات املختصة في بلد العقار.

تعهد من املسوق العقاري بتقديم متطلبات الجهات األخرى  -11

ذات العالقة قبل املوافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه 

 .الحاجة

تعهد بااللتزام بأحكام الضوابط والقواعد، وما يصدر عن  -12

 .اللجنة من قرارات وتعليمات

 تقديم جميع الوثائق باللغة العربية. -13

 


