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قواعد عمل تنظيم حساب الضمان

قواعد
عمل تنظيم

البيع أو التأجير
على الخارطة
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 تنظيم حساب الضمانعمل قواعد 

 
 أحكام عامة

 ):١املادة (

 يقصد ابأللفاظ والعبارات التالية، املعاين املبينة أمام كل منها:
 جلنة بيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة. اللجنة:

الضوابط املتعلقة ببيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  الضوابط:
 .٤/١٢/١٤٣٧) واتريخ ٥٣٦(

 القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو أتجري وحدات عقارية على اخلارطة. القواعد:
ة غرضها، سواء أكانت سكنية أم جتاري بيع أو أتجري أي وحدات عقارية على اخلارطة، مهما كان النشاط:

أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غريها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، 
 واليت يتسلم فيها املطور مبالغ من املستفيدين أو املمولني للمشروع.

 خلارطة.أتجري الوحدات العقارية على اأعمال تشييد األبنية أو تطوير األراضي هبدف بيع أو  املشروع:
اجلزء املفرز من املشروع، ويدخل يف ذلك أجزاء األرض البيضاء إذا كان املشروع لتأسيس  الوحدة العقارية:

 البنية التحتية.
 الشخص املرخص له ببيع وأتجري وشراء وتطوير العقارات، كمطور رئيس للمشروع. املطور:

له ببيع وأتجري وشراء وتطوير العقارات، مبوجب اتفاق مع املطور  الشخص املرخص املطور الفرعي:
 الرئيس.

 مشرتي أو مستأجر الوحدة العقارية. املستفيد:
 خمطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية حمل البيع أو التأجري معتمد من اجلهة املختصة. اخلارطة:

 اجعة القانونية.الشخص املرخص له أبعمال احملاسبة واملر  احملاسب القانوين:
 مكتب اإلشراف اهلندسي املرخص له أبعمال االستشارات اهلندسية. املكتب االستشاري:

 احلساب املصريف اخلاص ابملشروع الذي تودع فيه املبالغ املدفوعة من املستفيدين واملمولني حساب الضمان:
 للمشروع.

 .املؤسسة املصرفية املرخص هلا من جهة االختصاص أمني احلساب:
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وثيقة يصممها املطور ابلتنسيق مع أمني احلساب ويتم مبوجبها الصرف من حساب  وثيقة الصرف:
 الضمان على إنشاء املشروع.

 ):٢املادة (

هتدف هذه القواعد إىل تنظيم حساب الضمان يف مشاريع بيع أو أتجري وحدات عقارية على  -١
 اخلارطة.

 أتجري وحدات عقارية على اخلارطة. ال ختل هذه القواعد ابلضوابط املتعلقة ببيع أو -٢
 

 الفصل الثاين
 حساب الضمان

 ):٣املادة (

ينشأ حساب ضمان ابسم كل مشروع، ويكون للحساب رقم موحد يعد مرجًعا لإليداع، مبوجب  -١
مشروع، وأمني احلساب؛ لتنظيم األمور املالية لل -أو القائم ابملشروع  -اتفاق كتايب بني املطور 

املقدمة من املطور واملودعني وفًقا لقواعد فتح احلساابت يف البنوك والقواعد العامة وإيداع املبالغ 
 لتشغيلها، وأحكام الضوابط والقواعد.

إذا كان املشروع مكوً� من عدة مشاريع تنتهي يف مراحل خمتلفة، فيجب على املطور فتح حساب  -٢
 ضمان لكل مشروع على حدة.

 لبعض املشاريع بناء على قرار مسبب من اللجنة.  ميكن استثناء شرط فتح حساب الضمان -٣

 ):٤املادة (

 جيب أن تتضمن اتفاقية حساب الضمان الشروط واملعايري اآلتية:
 ).٦التزامات أمني احلساب الواردة يف املادة ( -١
التزام املطور بعدم تسلم أي مبالغ من املودعني، وأن تودع املبالغ من قبلهم مباشرة يف حساب  -٢

 الضمان.
ملعايري اليت جيب حتققها قبل دفع أي مبالغ إىل املطور من حساب الضمان، مبا يف ذلك املبالغ ا -٣

 املستحقة وفق أحكام الضوابط والقواعد.
شروط إدارة حساب ضمان املشروع من قبل أمني احلساب، وصالحياته يف الصرف من حساب  -٤

 الضمان إىل املطور.
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بنسب اإلجناز الفعلي ألعمال  الضمان الصرف من حساب دفعاتوضع شرط يقضي بربط  -٥
 املعتمد. للجدول الزميناملشروع اليت حتتسب وفًقا 

 ):٥املادة (

ليس للمطور االعتماد الكلي على أموال املستفيدين يف إنشاء املشروع، وللجنة إصدار قرار بتحديد النسبة 
 املستفيدين املودعة يف حساب الضمان.املئوية املطلوب إجنازها من املشروع؛ قبل الصرف من أموال 

 
 الفصل الثالث
 أمني احلساب

 ):٦املادة (

 على أمني احلساب االلتزام مبا يلي:
 لمشروع.لرتخيص صدور العدم تفعيل حساب الضمان إال بعد  -١
 احلجز على حساابت املشروع لصاحله أو لصاحل دائين املطور.عدم  -٢
 سبب. املطور لطرف اثلث أثناء فرتة تنفيذ املشروع أليعدم إسناد مهامه يف االتفاق بينه وبني  -٣
 تزويد اللجنة بكشوفات دورية ربع سنوية حلساب الضمان، أو يف أي وقت تراه اللجنة ضرور�. -٤
 عدم إغالق حساب الضمان ابالتفاق مع املطور إال بعد موافقة اللجنة. -٥

 ):٧املادة (

ألحكام الضوابط والقواعد أو شروط وأحكام  ختطر اللجنة أمني احلساب عند ارتكابه أي خمالفة -١
اتفاقية حساب الضمان، مع منحه مهلة لتصحيحها، وجيب على أمني احلساب تصحيح املخالفة 

 خالل املدة احملددة له.
للجنة طلب تغيري أمني احلساب نتيجة ارتكابه للمخالفات أو عدم تصحيحها، وهلا عدم اعتماده  -٢

 حق.أمينا حلساب ضمان أي مشروع ال

 ):٨املادة (

يودع املستفيدون املبالغ اخلاصة ابملشروع يف حساب الضمان اخلاص ابملشروع، أبي وسيلة إيداع  -١
 مقبولة لدى البنوك عدا النقد.
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يف حال حصول املطور على متويل بضمان املشروع وأصوله، فيجب إيداع مبلغ التمويل يف حساب  -٢
 الضمان اخلاص ابملشروع.

ب إعطاء رقم مرجع لكل عملية إيداع، وجيب ذكر رقم الوحدة العقارية، جيب على أمني احلسا -٣
 ورقم املشروع وفًقا للتفاصيل املذكورة يف عقد املطور مع املستفيد.

 جيب على أمني احلساب عدم الصرف من حساب الضمان إال مبوجب وثيقة الصرف. -٤
ادقة على كل منهما للمص  على احملاسب القانوين واملكتب االستشاري حتديد املفوض من ِقَبل -٥

 وثيقة الصرف، وتزويد أمني احلساب واللجنة بنسخة من تواقيعهم.
خيصص حساب الضمان لتغطية مصاريف املشروع اإلنشائية، وتصرف الدفعات مبوجب وثيقة  -٦

 الصرف يف ضوء أحكام اتفاقية حساب الضمان.
صاريف املشروع غري )؛ للمطور السحب من حساب الضمان لتغطية م٥مع مراعاة املادة ( -٧

من قيمة الوحدات العقارية  %٢٠اإلنشائية مثل املصاريف اإلدارية والتسويقية مبا ال يزيد على 
 %٢٠اليت مت التعاقد عليها، على أال يتجاوز جمموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 

 من التكلفة اإلمجالية للمشروع.
 اللجنة سحب األرابح املتعلقة ابملشروع بناء على تقرير)؛ للمطور بعد موافقة ٥مع مراعاة املادة ( -٨

املكتب االستشاري عما مت إجنازه والتكلفة التقديرية الستكمال ابقي املشروع، وتقرير احملاسب 
القانوين عن مالئمة إمكانية السحب من حساب الضمان، ومقارنته ابملركز املايل حلساب الضمان 

 ال املشروع.وفًقا للتكلفة التقديرية الستكم
جيب على املطور تزويد أمني احلساب بتفاصيل الوحدات العقارية اليت مت التعاقد عليها وأسعار  -٩

 الوحدات.
 جيب أن يدار حساب الضمان يف ضوء أنظمة مؤسسة النقد العريب السعودي. -١٠

 ):٩املادة (

اإلنشاءات من القيمة اإلمجالية لتكلفة  %٥جيب على أمني احلساب االحتفاظ مببلغ يعادل  -١
ضما� حلسن تنفيذ املشروع، واليت تصرف يف إصالح العيوب اليت قد تظهر بعد إجناز املشروع، 
وال جيوز صرف املبلغ املذكور إىل املطور إال بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من اتريخ تسليم 

 لسنة.ا املطور للمشروع واإلفراغ للمشرتين، وتسوية مجيع شروط حسن التنفيذ خالل تلك
 للجنة متديد مدة االحتفاظ ابلضمان يف حال وجود خمالفات من املطور قائمة أو منظورة. -٢
للجنة املوافقة على طلب املطور بسحب مبلغ ضمان حسن التنفيذ إذا قدم ضما�ت تقبلها  -٣

 اللجنة تغطي قدر املبلغ املسحوب.
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 الفصل الثالث

 احملاسب القانوين

 ):١٠املادة (

 احملاسب القانوين ما �يت:يشرتط يف 
 أن يكون معتمًدا من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. -١
 أن جيتاز بر�مج أتهيل احملاسبني املقر من اللجنة. -٢

 ):١١املادة (

جيب على احملاسب القانوين أن يؤدي عمله يف املشاريع، وفًقا لقواعد املهنة، وما تصدره اللجنة فيما يتعلق 
 حساب الضمان، وترتكز مهامه يف اآليت: إبشرافه على

 مراجعة وتدقيق املستندات املالية الالزمة لعمليات الصرف على املشروع. -١
متابعة وتدقيق البيا�ت املالية اخلاصة بقيم الوحدات العقارية املتعاقد عليها، والتأكد من أ�ا  -٢

 أودعت يف حساب الضمان.
 ).٨ملادة (اعتماد صرف أي مبالغ وفًقا ملا ورد يف ا -٣
 التدقيق واملصادقة على وثيقة الصرف. -٤
تقدمي تقارير دورية ربع سنوية للجنة عن العمليات املالية واحملاسبية حلساب الضمان، وقائمة املركز  -٥

املايل للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرافًقا هبا املستندات الالزمة، أو عند طلب 
 اللجنة.

حلساب أو من يفوضه أمني احلساب ابعتماد توقعيه على وثيقة تسجيل توقيعه لدى أمني ا -٦
 الصرف، ومطابقته لدى أمني احلساب حال الصرف.

 
 الفصل الرابع
 أحكام ختامية

 ):١٢املادة (

 للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد وال تكون التعديالت سارية إال بعد نشرها.
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 ):١٣املادة (

 خ نشرها.يعمل هبذه القواعد من اتري

 


