الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي
الباب األول
التعريفات واألحكام العامة
المادة األولى:

مع مراعاة ما ورد يف ادلادة األوىل من النظام ،يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينما وردت يف ىذه الالئحة  -ادلعاين

ادلبينة أمام كل منها ،ما مل يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام اإلجيار التمويلي.
الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام اإلجيار التمويلي.
المؤسسة :مؤسسة النقد العريب السعودي.
العقد :عقد اإلجيار التمويلي.
المؤجر :الشركة ادلسامهة ادلرخص ذلا مبزاولة اإلجيار التمويلي ،ويشمل ذلك البنوك التجارية.
ادلؤجر مبوجب العقد.
المستأجر :من ديلك منفعة األصل َّ

المؤجر :ما ديكن إجياره من العقار ،وادلنقول ،وادلنافع ،واخلدمات ،واحلقوق ادلعنوية كحقوق ادللكية الفكرية.
األصل
َّ

سجل العقود :السجل الذي تقيد فيو عقود اإلجيار التمويلي ادلربمة يف ادلملكة أو ادلنفذة فيها ،وتقيد فيو عقود البيع
ادلرتتبة على اإلجيار التمويلي ،وأي تعديل ذلذه العقود ،وذلك وفقاً ألحكام النظام.

شركة تسجيل العقود :الشركة ادلسامهة ادلختصة بتسجيل عقود اإلجيار التمويلي.
التسنيد :إصدار أوراق مالية مقابل حقوق ادلؤجر.
المادة الثانية:

مراعا ًة دلا ورد يف ادلادة الثانية من النظام ،ونظام مراقبة شركات التمويل ،واألنظمة ادلرعية األخرى ،يكون نشاط اإلجيار
التمويلي نشاطاً احرتافياً بعد توافر اآليت:
ادلؤجر ألجل تأجريه للغري إجياراً دتويلياً.
 .1أن يكون حصول ادلؤجر على األصل َّ
.2

أن يزيد حجم نشاط اإلجيار التمويلي على احلد الذي تقرره ادلؤسسة.
1

الباب الثاني
العقد
المادة الثالثة:

للمستأجر التنازل عن العقد دلستأجر آخر مبوافقة مكتوبة من ادلؤجر ،ويتوىل ادلؤجر توثيق موافقتو يف سجل العقود خالل

عشرة أيام عمل على األكثر من تاريخ التنازل .ويف حال عدم موافقة ادلؤجر جيب أن يكون قراره مسبباً.
المادة الرابعة:
للمؤجر التنازل عن حقوقو ادلرتتبة على العقد دون موافقة ادلستأجر إال إذا نص العقد على خالف ذلك ،ويف مجيع
األحوال جيب أن يراعى يف التنازل اآليت:
 .1أال يرتتب عليو ضرر بادلستأجر.
 .2أن يسري من تاريخ قيده يف سجل العقود.
.3
.4

أال يعفي ادلؤجر من التزاماتو ادلرتتبة على العقد.
إذا نشأ عن التنازل تغيري يف جهة تسلم األجرة فيسري ىذا التغيري يف حق ادلستأجر من تاريخ إبالغو بو.

المادة الخامسة:
ادلؤجر شلا حيتاج إىل كشف من ادلؤجر وجب أن ينص يف العقد أو أحد ملحقاتو على وسيلة ىذا
إذا كان األصل َّ
ادلؤجر.
الكشف وموعده ومدتو على أال يلحق ىذا اإلجراء ضرراً بادلستأجر أو تقييداً النتفاعو باألصل َّ
المادة السادسة:

.1

ادلؤجر من عوارض حتول دون
على ادلستأجر أن يشعر ادلؤجر فوراً برسالة ورقية أو إلكرتونية مبا يطرأ على األصل َّ

االنتفاع بو كليّاً أو جزئياً ،وذلك عن طريق بيانات االتصال الواردة يف العقد ،ووفقاً لقواعد اإلشعار ادلعمول هبا
نظاماً.
2

.2

ادلؤجر كليّاً أو جزئياً خالل ادلدة احملددة يف العقد ،جاز للمستأجر
إذا مل يقم ادلؤجر بإزالة ما دينع االنتفاع باألصل َّ
ادلؤجر واالنتفاع الكامل بو على نفقة ادلؤجر خصماً من دفعات األجرة
اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية األصل َّ
الالحقة.

المادة السابعة:

.1

.2

يف حال إصدار أوراق مالية مقابل حقوق ادلؤجر ،وفقاً للوائح والقواعد اليت تصدرىا ىيئة السوق ادلالية ،يستمر
ادلؤجر ملتزماً باإلفصاح الفوري لل مؤسسة بكل ادلخاطر الفنية أو التجارية أو القانونية أو غريىا ادلرتبطة بالعقد أو
ادلؤجر أو بعملية إصدار األوراق ادلالية مقابل حقوق ادلؤجر على وجو العموم.
باألصل َّ
يستمر التزام ادلؤجر يف حال إصداره أوراقاً مالية جبميع ادلتطلبات اإلشرافية ذات الصلة.

المادة الثامنة:

جيوووز للمووؤجر أو موون ينيبووو اسووتخراج الرخصووة ادلشووار إليهووا يف ادلووادة الثالثووة عشوورة موون النظووام إذا كووان احلصووول عليهووا شوورطاً
ادلؤجر.
إلبرام العقد ،وجيب يف ىذه احلالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم ادلستأجر حائز األصل َّ
المادة التاسعة:

.1

إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد بو ،جيب أن يتضمن العقد جدوالً للسداد حيدد قيمة أجرة األصل وقيمة

.2

حق التملك منفصلني ،على أال يقل القسط ألية مدة من مدد العقد عن أجرة األصل لتلك ادلدة.
دون اإلخالل حبكم الفقرة ( )1من ادلادة التاسعة من النظام ،إذا فسخ العقد أو انفسخ يف أثناء مدة اإلجارة برضا
الطرفني أو بأحكام العقد أو بالنظام ،فللمستأجر اسرتداد قيمة حق التملك للفرتة اليت دفعها.

.3

للمؤجر التعويض التأميين إن وجد.

المادة العاشرة:
.1

للمؤسسة وضع معايري لعقود اإلجيار التمويلي مبا حيقق سالمة النظام ادلايل وعدالة التعامالت وأىداف النظام
والالئحة.
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.2
.3

للمؤسسة إقرار صيغ منوذجية لعقود اإلجيار التمويلي تراعي حقوق األطراف ذات العالقة.
على ادلؤجر احلصول على خطاب من ادلؤسسة يتضمن عدم شلانعتها على منتجات اإلجيار التمويلي قبل طرحها،
لضمان عدالة شروطها.

المادة الحادية عشرة:

ادلؤجر مبوجب العقد يف أي وقت ،فيحق لو التملك ادلبكر لذلك األصل مبلحق
إذا اختار ادلستأجر امتالك األصل َّ
منفصل يربم بو البيع أو اذلبة ،وذلك بتعجيل سداد األقساط ادلتبقية دون حتمل كلفة األجل عن ادلدة ادلتبقية من العقد.
وللمؤجر التعويض عن اآليت:
 .1كلفة إعادة االستثمار ،مبا ال يتجاوز كلفة األجل لألشهر الثالثة التالية للتملك ادلبكر.
 .2ما يدفعو ادلؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد ،إذا كانت تلك النفقات ال ديكن
اسرتدادىا ،وذلك عن ادلدة ادلتبقية من العقد.
واستثناءً من ذلك ،جيوز أن ينص يف العقد على فرتة حيظر فيها التملك ادلبكر ،إذا كان زلل العقد عقاراً وترتب على ىذا
الشرط خصم من كلفة األجل ،وبشرط أال تتجاوز مدة احلظر سنتني من تاريخ إبرام العقد.
الباب الثالث
سجل العقود
المادة الثانية عشرة:
.1

.2

يؤسس ادلؤجرون شركة مسامهة أو أكثر ،بعد موافقة ادلؤسسة ،بغرض تسجيل عقود اإلجيار التمويلي ،وذلك باتباع
أحدث الوسائل وأفضل ادلمارسات ،مع تنظيم النفاذ اآلمن لبيانات سجل العقود وفقاً ألحكام النظام وىذه
الالئحة.
مع مراعاة ما ورد يف نظام الشركات ،حيدد رأس مال شركة تسجيل العقود حسب تقدير ادلؤسسة .وللمؤسسة أن
تلزم ادلؤسسني بتقدمي دراسة حتدد متطلبات رأس مال الشركة.
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.3

.4
.5

مع مراعاة أحكام نظامي الشركات والسوق ادلالية ولوائحهما ،توزع ملكية أسهم شركة تسجيل العقود بني
ادلؤجرين وفق ما تقرره ادلؤسسة  ،وتقسم أسهم ادلؤجرين الذين يفقدون رخصة عملهم على ادلؤجرين القائمني
حبسب نسبة ملكيتهم يف الشركة ،وذلك على أساس القيمة العادلة للسهم يف وقت كل تعديل ،وجيوز زيادة رأس
مال شركة تسجيل العقود وختفيضو بعد احلصول على موافقة مكتوبة من ادلؤسسة.
يشرتط لدخول الشركاء أو خروجهم احلصول على خطاب من ادلؤسسة يتضمن عدم شلانعتها.
يكون تعيني رئيس وأعضاء رللس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل ادلناصب التنفيذية ورئيس وُكتَّاب سجل العقود

بعد احلصول على خطاب من ادلؤسسة يتضمن عدم شلانعتها ،وللمؤسسة إعفاؤىم من مناصبهم بقرار مسبب يف
حال اإلخالل بواجباهتم النظامية أو ادلهنية.

المادة الثالثة عشرة:
توزع شركة تسجيل العقود أرباحها وفقاً لنظام الشركات ،وذلك بعد احلصول على خطاب من ادلؤسسة يتضمن عدم
شلانعتها.
المادة الرابعة عشرة:

حيدد ادلقابل ادلايل خلدمات شركة تسجيل العقود بقرار من ادلؤسسة بناءً على اقرتاح من الشركة يستند إىل دراسة فنية
تفصيلية تتضمن األسس االقتصادية والتجارية لتحديد ىذا ادلقابل.
المادة الخامسة عشرة:

.1
.2
.3

تعد شركة تسجيل العقود سجالً للعقود وفقاً دلا ورد يف النظام وىذه الالئحة.

يلتزم ادلؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليو من تعديالت يف سجل العقود خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام
العقد أو تعديلو ،كما تُقيد يف السجل كافة التصرفات ادلؤثرة على حقوق كل من ادلؤجر وادلستأجر التعاقدية.
ختتص شركة تسجيل العقود مبا يأيت:
(أ) تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديالت.
(ب) تسجيل انتقال حقوق عقود اإلجيار التمويلي مبوجب صفقات التسنيد.
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.4

(ج) اإلفصاح للجهات ادلرخص ذلا مبزاولة أنشطة التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقة زلررة من ادلؤجر.
ادلؤجر
(د) تسجيل عقود ادللكية ادلرتتبة على عقود اإلجيار التمويلي ،بعد توثيق نقل ادللكية – إذا كان األصل َّ
عقاراً – لدى اجلهات ادلنوط هبا تسجيل ادللكية العقارية (احملاكم وكتابات العدل).
تصدر ادلؤسسة قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وُكتَّاب سجل العقود.

المادة السادسة عشرة:
يشرتط أن يتوافر يف رئيس وكاتب سجل العقود اآليت:
 .1أن يكون سعودي اجلنسية.
 .2أال يكون قد سبق احلكم عليو بعقوبة يف جردية سللة بالشرف واألمانة.
.3

أال يكون قد سبق فصلو من اخلدمة حبكم أو قرار تأدييب هنائي إال إذا ُرَّد إليو اعتباره وفقاً لألنظمة والقواعد ذات
العالقة السارية يف ىذا الشأن.

المادة السابعة عشرة:
جيب على كاتب سجل العقود االلتزام باآليت:
 .1أن يؤدي األعمال ادلنوطة بو يف مقر عملو ،وجيوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها يف مقر ادلؤجر الذي
يتحمل النفقات ادلرتتبة على ذلك.
 .2التحقق من شخصية ادلتعاقدين أو من ديثلهم من واقع بطاقة اذلوية الوطنية أو رخصة اإلقامة.
 .3التثبت من أىلية ادلتعاقدين أو شلثليهم ،وصفاهتم اليت ختوذلم إبرام العقود.
وخيصص لكاتب سجل العقود خامت رمسي ختتم بو ادلعامالت اليت جيريها.
المادة الثامنة عشرة:

تكتب احملررات واإلقرارات اليت تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية ،وجيوز التصديق على زلرر بغري اللغة العربية
بعد ترمجتو إىل العربية بواسطة مرتجم معتمد ،ويكون التصديق يف ىذه احلالة على احملرر األصلي وترمجتو معاً.
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المادة التاسعة عشرة:

على شركة تسجيل العقود مسك كافة سجالت العقود الالزمة لتسجيل ادلعامالت وتصنيفها وفقاً دلا حتدده ادلؤسسة.
المادة العشرون:

جيوز استخدام الوسائل اإللكرتونية يف تسجيل العقود واالعتماد عليها ،وللمؤسسة اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى

للتسجيل.
المادة الحادية والعشرون:
يكون رئيس سجل العقود مسئوالً عن أعمال التسجيل يف السجل ،ويقدم إليو طلب القيد وما يطرأ عليو من تعديالت،
وحييلو إىل أحد ُكتَّاب سجل العقود ،وجيري التسجيل طبقاً للنظام وىذه الالئحة .ويف حال رفض كاتب سجل العقود
حترير أي زلرر أو توثيقو أو التصديق عليو  ،فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام شركة تسجيل العقود مث أمام ادلؤسسة،
ويف حال رفض التظلم حيق ذلم اللجوء إىل احملكمة ادلختصة.
المادة الثانية والعشرون:

.1

ادلؤجر:
ألغراض ىذه الالئحة ،تعد ادلستندات اآلتية وثائق إثبات ملكية لألصل َّ

.2

(ه) سند الشراء.
للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى وثائق إلثبات ادللكية ،وتقرير متطلبات إضافية إلثباهتا.

(أ) صك ادللكية العقارية.
(ب) وثيقة ملكية األصل.
(ج) البطاقة اجلمركية.
(د) شهادة تسجيل ادللكية الفكرية.

المادة الثالثة والعشرون:

لغرض إثبات تسجيل مستند ادللكية ،على كاتب سجل العقود اخلتم على مستند ملكية األصل والعقد مع بيان رقم
القيد ،أو أن يتخذ ما يلزم حيال ادلستندات اليت ال تقبل اخلتم عليها مثل صكوك ادللكية العقارية.
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المادة الرابعة والعشرون:

يُقيد يف سجل العقود اآليت:

.1

بيانات ادلتعاقدين وشلثليهم ،وعناوينهم الرمسية ،وتشمل اسم ادلستأجر ،وبياناتو اخلاصة ،واسم ادلؤجر ،وبيانات
االتصال ،والرتخيص.
ادلؤجر ،متضمناً االسم ،والرقم ادلسلسل ،وتاريخ اإلنتاج ،وبلد ادلنشأ حبسب احلال،
وصف تفصيلي لألصل َّ
وبيانات سند ملكية األصل.

.3
.4
.5

ادلؤجر.
بيانات التأمني  -إن وجد -على األصل َّ
مدة العقد.
مقدار األجرة ،وطريقة احتساهبا ،وآلية سدادىا.

.6
.7

موافقة ادلتعاقدين احملررة على اإلفصاح عن معلومات سجل العقود.
ادلؤجر وحيازتو.
أحكام ملكية األصل َّ

.2

المادة الخامسة والعشرون:
.1
.2

يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رمسية تسمى عقد اإلجيار التمويلي ادلسجل ،تتضمن البيانات الواردة يف سجل
العقود.
يعد عقد اإلجيار التمويلي ادلسجل سنداً تنفيذياً ،وفقاً للفقرة السابعة من ادلادة التاسعة من نظام التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون:

جيب على ادلؤجر ،يف حال تسنيد احلقوق ادلرتتبة على العقد ،قيد رقم قرار ىيئة السوق ادلالية بادلوافقة على صفقة التسنيد
يف سجل العقود ،وحتفظ شركة تسجيل العقود نسخة من قرار اذليئة لتكون أساساً لتأشري كاتب سجل العقود مبقتضاىا.
المادة السابعة والعشرون:
دتلك ادلؤسسة سجل العقود جبميع بياناتو وما يشملو من معلومات.
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المادة الثامنة والعشرون:

يف حال ترخيص ادلؤسسة ألكثر من شركة لتسجيل العقود ،على ىذه الشركات  -حتت إشراف ادلؤسسة  -اختاذ

اإلجراءات الالزمة اليت تكفل وحدة بيانات سجل العقود ،وتبادل البيانات بينها ،ومحاية بيانات سجل العقود ،واحملافظة
عليها.
المادة التاسعة والعشرون:
حتفظ القيود يف سجل العقود عشر سنوات على األقل من تاريخ انقضاء مدة االلتزامات ادلرتتبة على العقد.
المادة الثالثون:
مع مراعاة ما ورد يف النظام وىذه الالئحة ،يصدر قرار من احملافظ باالتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد يف
سجل العقود ،والبيانات اليت يتطلبها القيد ،وأحكام وإجراءات إطالع الغري على سجل العقود.
المادة الحادية والثالثون:

خيضع عقد اإلجيار التمويلي ألحكام النظام ونظام التمويل العقاري والئحتيهما إذا كان الغرض منو دتلك شخص طبيعي
للسكن.
المادة الثانية والثالثون:

يُعمل هبذه الالئحة من تاريخ نشرىا يف اجلريدة الرمسية.
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