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 األولى:المادة 

ياق خالف ذلك: تضي الس نها، مالم يق ثما وردت بهذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل م ي ية، ح تال بارات ال لمات والع لك  تكون ل

يذية  الالئحة: نف ت بةالالئحة ال تصرفات العقارية لضري  .ال

ية. الوزارة:  وزارة المال

ية. الوزير:  وزير المال

لزكاة والدخل الهيئة: ئة العامة ل ي  .اله

لزكاة والدخل. المحافظ: ئة العامة ل ي  محافظ اله

لغ الضريبة: ب لىالم المالي الم  .تصرف العقاريال فروض ع

يازت  التصـر  العقاري: ية العقار أو لح لك ت  أي تصررف اانوني ناال لم نفع لك م لك  أو تم ، بما في ذلك ودونما حصرر العقود لغرض تم

تفاع أو حق  لها نقل حق االن تي يكون مح لال ة ة األمد، ومن ذلكاإلجارة طوي ية والمقايضررررة واالجار بة والوورررر يع والمعاوضررررة واله ب ؛ ال

تفاع لمدة تزيد عن  لي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق ان تموي  .عام 50وااليجار ال

ب ، وف التوثيق: جا   ت ج  يصرررررت االح لى و بات الحق ع فل إث تي تك عة اإلجراءات ال ثابة قًا ألحكام نظامجمو عد بم ت ، وي يق والئح توث م ال

يق أل توث بة ال نازل أي عقد أو اتفاقغراض الضري ب   أو ت تم بموج يقي ب ند عدم تط تصرف، وذلك ع يقإجراء  إبرام ال توث تصرف. الرسمي ال ل  ل

تم من خاللها  المحررات غير الرسمية: تي ي لك المحررات ال باتهي ت نظامي. إث يق الرسمي ال توث تصرفات خار  نطاق ال  ال

 المادة الثانية:

بة ادرها   نسر بة ب تمدامها خمسرة بالمائة %( 5تفرض ضرري لها أو اسر تها أو كرك تصررف في العقارات مهما كان  حال يمة ال من إجمالي ا

يها وسرررواء أنصررر   ل نايه ع يده أو ب ي تم إنشرررايه أو تشررر تصررررف، وتشرررمل األرض وما ي مة في وا  ال تها أو بعد إاا يها بحال ل تصررررف ع ال

ير ذلك من أنواع  ية أو غ ن ن  مفرزًا أو مشرراعًا أو وحدة سررك تصرررف كررامال لكامل العقار أو أي جزء م يها، وسررواء كان هذا ال ل نشرر ت ع م

ير موثق. تصرف موثقًا أو غ  العقارات وسواء كان ال

 المادة الثالثة:

بة  -أ يق الضري ب نى من نطاق تط ث ت ًيا أو -يس ل ًياك  يأتي:مما  الً ك -جزئ

تصرف في العقار في حاا -1 تركة أو توزي التل  عها.اسمة ال

تداء وا -2 بات الوا  اب ند إث يرية مرخصرة، وذلك ع ية خ يري، أو جمع ليأ، أو خ تصررف بدون مقابل في العقار لوا  ذري أأه يشرمل ال ل

تم  تي ت تصرفات ال  اإلدارة.غراض ألذلك ال

ية أو ا -3 تصررف في العقار لجهة حكوم بارية لألكرما ل ت نفع العام  االع نفع العام، ويقصرد بال العامة أو الجهات والمشرروعات ذات ال

يات والمؤسسات  ألغراض تي تحمل هذه الصفة بموج  نظام الجمع ية.هذه الفقرة الجهات والمؤسسات ال ل  األه

نشاط  -4 لطة عامة خار  إطار ال تها س ية بصف تصرف في العقار من جهة حكوم تصاديال ثمارياأو  االا ت تجاري الس  .أو ال

تصرف في العقار بصورة اسرية في ا -5 لى العقار حاالتل يد المؤا  ع نفعة العامة أو وضع ال لم ية ل لك  .نزع الم
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تص  -6 لزو  أو الزوجة أو أحد ال تصة وذلك ل بة موثقة لدى الجهة المم ية  األااربرف في العقار كه ية، أو بموج  وو ثان تى الدرجة ال ح

ية موثقة نظاماً   ي.جاوز ربع تركة المووتي البما  كرع

ت -7 تصررررف في العقار بصرررورة مؤا لى العقار محل الضرررمان أو  ةال يذ ع نف ت تم ال تمان ما لم ي تمويل أو ائ تمدام  كضرررمان ل لغرض اسررر

تمان ير االئ لغ لممول أو ل ل  بشكل دائم ل نق  .وذلك ب

بل تاريخ سريان هذه ا -8 تصرف في العقار ا يذاً  الالئحةل نف لك وعقود  ارةاإلجلعقود  وذلك ت تم لي اإليجاربغرض ال تموي  .ال

ندوق، ا -9 ناء حفظ لذات الصرر ين أم يما ب ين حفظ أو العكي أو ف ندوق وأم ين ورر يما ب ل  ف تة لغرض نق تصرررف في العقار بصررورة مؤا ل

ناءً  ألحكام وفقاً  يمات الصادرة ب ل تع لوائت وال ية وال ي نظام السوق المال ل   .ع

تصرف في العقار من خالل -10 يةكحص تقديم  ال ن ي كمص  - ة ع بل أي  شركات -من ا ساهمة أو في رأس مال ال س الم ية ؤوذات الم ل

تضرررامن  وأالمحدودة  تصررررف في  وأكرررركات ال يطة، بشررررط عدم ال بسررر ية ال تووررر لة األسرررهم أو كرررركات ال لعقار الحصرررص المقاب ل

ي  تصرررف ف نوات من تاريخ  الم تال لمدة خمي سرر يل أو ام لة  تسررج ت األسررهم أو الحصررص المقاب لك الشررركا تفظ ت لعقار، وأن تح ل

ية مداقة من مراجع حسابات خارجي مب لة هذه المدة.قوائم مال ي تمد ط  ع

ئة، أوا -11 ي ية، أو ه نظمة دول ية أو م ب ن تصرف حكومة أج تصرف في العقار إذا كان أحد طرفي ال ية ل س لوما ثة دب سكرية ،بع أو أحد  ،أو ع

لوماس لك الدب لي ي،أعضاء الس نص ثل أو العسكري، ،أو الق لة بالم لكة، وبشرط المعام تمدين بالمم  .المع

يق ال -12 بل توث يمة المضررافة ا بة الق يق   - توريد العقاري الذي خضررع لضررري بة الحقاً في حال تم توث كررريطة عدم  - بعد سررريان الضررري

يمة  بة الق تعااد الماضع لضري نود ال يمة وب لة أو ا لى أطراف المعام ير ع ي  المضافة.حدوث أي تغ

تصررف في الع -13 بل ال نقل العقار باسرم الشرركة بشررط الشرريك فيقار من ا تاً  كرركة وذلك ب ب ث  في أورول الشرركة أن يكون العقار م

بل تاريخ سريان الالئحة ية مداقةالُم  وأن ُيقدم ،ا تمدة - تصرف اوائم مال ب  إدرا ت مرخصمن محاس  اانوني  - أو كهادة مع  ث

بل تاريخ سريان الالئح ضمنالعقار  تصرف ةأوول الشركة ا تى تاريخ ال  .وح

تقديم   -14 تصرررف في العقار ب ترا ال ني  كاكرر ي بل أي كررمص  -ع ثمار  -من ا ت ندوق اسرر يي  عقاري،في رأس مال ورر ند تأسرر وذلك ع

ير العقارات. تي تؤسي بهدف تأج ناديق ال ناء الص ث ت ية، وال يشمل االس ئة السوق المال ي تداًء وفقًا ألنظمة ولوائت ه ندوق اب  الص

بها ارار من الوزيرأخرى يصد حاالتأي  -15  .ر بموج

بة -ب لضررري لة ل تي ال تمضررع المعام يها وحدة إال مرة واحدة، وذلك في الحاالت ال تحقق ف لهيئة  ي يمة، ول تصرررف والعقار والق أطراف ال

يها هذه الفقرة ل بق ع نط تي ت ية تحديد الصور والحاالت ال  .بحس  األحوال والح

 المادة الرابعة:

تصرف بة في تاريخ ال تحق الضري س ين  ت يها ب ل تفق ع يمة الم ساس الق لى أ ي  أو أطراف ع يمة العقار طرف يمة أو ا شرط أال تقل عن الق ، وب

تصررررف ية العادلة في تاريخ ال هامش الربح الضـــمني في حاالت  ألغراض احتســـال الضـــريبة تتضـــمي قيمة العقار أالعلى -السررروا

تصرررررف العقاري-مي الجهات المرخصــــة ن اما   التمويل لى ال يد اإلنجاز أو  ، وتفرض ع تي ال زال  ا نجزة أو ال بما في ذلك العقارات الم

نها، وفقا لآلتي: تحقة ع بة المس لى المارطة، ويج  سداد الضري  ع
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ر  -أ ثال ال الحصر يل الم ب لى سر بة ع تصررف، ويكون موعد سرداد الضرري يق ال بل تاريخ توث تحقة في أو ا بة المسر يكون موعد سرداد الضرري

تالي  :كال

 السدادموعد  نوع التصر  م

يع عقار موثق لدى كات  العدل أو الموثق  1 تمدب بة تسدد نظاماً  المع بل  في الضري يق تاريخأو ا توث  ال

نى 2 ث ت ير مس بة عقار غ يق ه بةتسدد  توث بل  في الضري يق تاريخأو ا توث  ال

لي 3 تموي لك وعقود اإليجار ال تم ية بال ته ن بةتسدد  عقود اإلجارة الم بل  في الضري يق تاريخأو ا توث  ال

لة  4 تفاع طوي بةتسدد  األمدحقوق االن بل  في الضري يق تاريخأو ا توث  ال

بري 5 يذ ج نف يع تجاري أو ت ب ني، سواء كان ال ل يع عقار بالمزاد الع يق ب بةتسدد  توث بل  في الضري يق تاريخأو ا توث  ال

نازل عن حقوق  6 ت تفاعال لك سواء اإليجارية االن تم ية بال ته ن لة  ،الم  األمدأو طوي

بةتسدد  بل  في الضري يق ال تاريخأو ا توث

يق ت توث ثابة ال نازل ويعد بم ت يع عقد ال وا

يق ب يق في حال عدم تط توث  إجراء ال

لى المارطة 7 يع عقار ع  ب

بةتسدد  بل في الضري يق  تاريخ أو ا توث

يع، ب توث عقد ال ثابة ال يع ويعد بم يق توا

يع في حال عدم  ب ية ال العقد أو اتفاا

يق توث يق إجراء ال ب  تط

 

بة في  -ب تمدتسررردد الضرررري تصرررة أو الموثق المع يق الرسرررمي لدى الجهة اإلدارية المم توث لها إجراء ال تي ال يشرررم التصــر  -الحاالت ال

ين  30خالل  -المثبت بمحررات غير رسمية ي اً يومثالث نهائي  اً تقويم تصرفمن تاريخ العقد أو االتفاق ال تم إيقاع غرامة لوااعة ال ، وي

تأخر في السداد  تجاوز هذه المدةال بات ب تصرف، ويجوز إث ي . تاريخ ال ل  بكافة الوسائل والقرائن الدالة ع

يق أحكام   -  ب بة  هذه الالئحةألغراض تط يل الضررري يات تحصرر تضرر ترة بما يحقق مق ت تصرررفات الصررورية أو المسرر تد بال ئة أن تع ي له يحق ل

 بشكل عادل.  

ناءات بموج  الفقرة  -د ث ت تراح أية اسرررر لى الحاالت الموضررررحة بالفقرة أأأ من هذه المادة، واا تراح أية تعديالت ع لمحافظ اا ثةل ثال  ال

ثة من  ثال تمد بقرار من الوزير.هذه الالئحةعشرة من المادة ال  ، وتع
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 المادة الخامسة:

لي: تصرفات العقارية وفقًا لما ي بة عن ال توفى الضري  تس

توف -1 تحقة من ىتس بة المس َتصر   الضري تزم بسدادها  فالُم ل تزامات ةأيووي نها أخرى اد ال نشأ ع  .ت

لى خالف ما ورد بالفقرة   -2 نهم ع ي يما ب بقى  (1يجوز لألطراف االتفاق ف َتصر  من هذه المادة، وي ئة ف الُم ي لزمًا أمام اله  بالسداد.م

ين دون إخالل باألح -3 تزامات ف ل  مسررؤولَ صررر  تَ ف والُم صررر  تَ يعد الُم ( من هذه المادة، 2،1 كام الواردة بالفقرت تضررامن عن أية ال ين بال

ية  ب تحق بموج  هذه اضري ين ،لالئحةتس تمع يهما مج ل ئة الرجوع ع ي له نفردينأ ويحق ل  بحس  األحوال. و م

 المادة السادسة:

تحقق منلغايات  تساب ال بة المس وحة اح يام بما ،تحقةالضري ئة الق ي له لي: يحق ل  ي

يها. -1 ل تي تم  ع تصرفات ال يمة العقارات أو ال تحقق من ا  ال

يمة الواردة -2 ين أن الق ب ت تي ي يمة أو ال ير محددة الق تصررررررفات غ يم العقارات وال يمة  بشرررررأنها تقدير ا تصررررررف أال من الق في عقد ال

تي تُ  ية، أو ال يحة.السوا ير وح يانات غ لومات أو ب  قدم بشأنها مع

 المادة السابعة:

لى  يم الولي، الووررررري،يج  ع يسرررررة، الق ل تف ين ال ناظر، المصرررررفي، الحارس القضرررررائي، أم يل، ال لى أموال ، الوك لوالية ع ئة العامة ل ي اله

ئة العامة لألواافومن في حكمهم،  القاورين ي تزام بأ اله ير الالئحة حكام هذهاالل يابة عن الغ تصرف ن ند ال  .  ع

 :الثامنةالمادة 

نصو   يها في أي نظام آخردون إخالل بأي عقوبة أكد م ل لى  ،ع بق ع ية العقوباتهذه الالئحة أحكام ممالفي تط  :اآلت

تصررررفات العقارية .أ بة ال تهرب من ضرررري تي تعد في حكم ال تاسرررعة  يعاا  كل من يقوم بارتكاب الممالفات ال والموضرررحة بالمادة ال

ثالها. من الالئحة تجاوز ثالثة أم تحقة وال ت بة المس يمة الضري ية ال تقل عن ا  بغرامة مال

تحقة. تقل عن عشرة آالف ريال وال بغرامة ال أي حكم من أحكام هذه الالئحةيعاا  كل من يمال   .ب بة المس يمة الضري  تزيد عن ا

تحقة خالل المدة المحدد .  س بة الم سدد الضري ير الم5  تعادلة نظامًا بغرامة يعاا  كل من لم ي بة غ يمة الضري سددة عن %( من ا

بةكل  ن  الضري ن  لم تسدد ع يضها.كهر أو جزء م ية وفق ضوابط يحددها اإلعفاء من هذه العقوبة أو تمف  ، ولوزير المال

 المادة التاسعة:

لي يام بأي مما ي بة الق تهرب من سداد الضري  : -ما لم ُيثبت الُمخاِلف عكس ذلك-يعد في حكم ال

يًا.تقديم  -1 يًا أو جزئ ل تحقة ك بة المس نها عدم سداد الضري تج ع ن تصرف العقاري ي يمة ال يحة عن ا ير وح يانات غ  ب

يًا. -2 يًا أو جزئ ل تحقة ك بة المس نها عدم سداد الضري تج ع ن تها ي يع ب لة مهما كان نوعها أو ط ي ي  أو وس لة أو ترت ي لجوء الى أية ح  ال

ب -3 ي  عدم سداد الضري ل ترت  ع يًا.أي اجراء أو فعل آخر ي يًا أو جزئ ل تحقة ك  ة المس

تر  مع الشررمص الممال  -4 يها في هذه المادة أي كررمص يسرراعد أو يشرر تهرب من سررداد  يعاا  بذات العقوبات المشررار إل في ال

بة  .الضري
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تولى الو تحديدهم ارار من  موظفوني لذين يصرررررردر ب بط ممالفات أحكام هذه الالئحة، ولهم جميع المحافظ ال يش وضررررر ت تف الراابة وال

يل ب يات الالزمة ألداء مهماتهم في سررررر تي تقع بال الصرررررالح بات األفعال ال تم إيقاع العقوبة بقرار من ممالفة ألحكام هذه الالئحةإث ، وي

 المحافظ أو من يفوض  بذلك.

 :العاشرةالمادة 

بق ال ئة تط ي لقة بوموه تع لومات الم يها وأية أطراف أخرى في كرأن المع بةاظف لومات ألغراض هذه الالئحة  حقو ،لضرري ل  أي مع ما ط

لي  : من أحكام ي

لى -1 ئة  موظفي يج  ع ي تزام اله ية الماوررة االل ب لومات الضررري لقة بسرررية المع تع لى نحو مماثل باألحكام الم بة ع يق هذه الضررري ب تط ب

ية.  ب ل  أحكام ولوائت األنظمة الضري ت يهم في مم ل بة ع تزامات الواج  لالل

يذ أحكام هذه الالئحة،  -2 نف ت ية في كل ما ل  عالاة ب يق مع الجهات الحكوم نسرررر ت ئة ال ي له لهيئة ول يع األكررررما  أن يقدموا ل لى جم ع

تم  ةأي بة وي لة بالضري لومات لها و ل  أية مع ئة ط ي له ية الماوة بهم، كما يحق ل ب تزامات الضري بات االل بها ألغراض إث ل لومات تط مع

تفاظ بها لدى طرف ثالث، ية. االح ية أو جهات إكراف ية أو مؤسسات مال  سواء كان هذا الطرف جهات حكوم

 :الحادية عشرةالمادة 

لييصدر  ثال ما ي يل الم ب لى س يق هذه الالئحة، ومن ذلك ع ب تط  :المحافظ القرارات والضوابط واإلجراءات الالزمة ل

بة وإكعار الماضع لها إجراءات  -1 يم الضري ي ية فحص وتق يجة القرار وآل ت ن  .السدادب

بةحفظ ضوابط   -2 سكها ألغراض الضري سجالت الواج  م ندات وال ت س ية الالزمة لحفظها، الم نظام تمدمة  والمدد ال س سائل الم والو

 لك.في ذ

بة  -3 لق برد الضري تع بة المسددة بالزيادة وأية ضوابط ت يطها إجراءات رد الضري  .وتقس

نماذ   -4 تزامات أو إجراءات ال يق أية ال ب تط ية الالزمة ل ترون بة.واإلكعارات والوسائل اإللك لق بأحكام هذه الضري تع  ت

 عشرة:  الثانيةالمادة 

ية: بق األحكام اآلت بة تط يل الضري  ألغراض تحص

تم سرررداد -1 تحقة إذا لم ي بالغ المسررر ية الم ئة أن تشرررعر المدين بوجوب سررردادها خالل ف بموج  هذه الالئحة بصرررورة نهائ ي له ( 30 ل

ين تمدام من تاريخ اإلكرررعار يوم عمل ثالث ية  سرررواء من خالل اسررر لة نظام ي ية أو أية وسررر ترون وإذا لم يسررردد  أخرى،الوسرررائل اإللك

تم إنذا ي تحقات ف يًا المدين هذه المسرر ما فإن انقضرر  هذه المدة ولم يسرردد ، ( خمسررة عشرررة يوم عمل15 خالل  بالسرردادره نهائ

ي   ل لى أموال  في حدود ع تم اتماذ إجراء الحجز ع بةي تحقات محل المطال ل   المس تصةيقدم لبط ية المم  .لجهة القضائ

نسمة من إ تزود مؤسسة -2 نقد العربي السعودي ب ية بحس  خطار الحجز ال ئات الحكوم ي بة كافة الجهات واله تم إيقاع الحجز بمماط وي

باً ما تراه  ناسررررر ئة م ي نقولة ، وذلكاله ير الم نقولة أو غ لى أورررررول أي كرررررمص وأموال  الم لحجز ع يهم هذا اإلجراء ل ل بق ع نط ، ممن ي

تحقات. ي  من مس ل ي  لسداد ما ع ل لمحجوز ع يع أية أوول ل بول ب تقديرها ا ئة وفقًا ل ي له  ويجوز ل
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ن -3 ب لى أي كرمص، بما في ذلك ال ية عدمع ي  بعد  ةالسرماح بأي و  والمؤسرسرات المال ل سرحوبات أو دفعات من حسراب المحجوز ع

لم إكعار  لى المدينتس ئة الحجز ع ي بل اله ية والضرورية المقررة بموج  األنظمة.من ا نفقات الشمص نى من ذلك ال ث ت  ، ويس

 : عشرة الثالثة المادة

ي  وفقًا لما تقضي ب  اواعد عمل لجان الفصبيجوز لمن ودر  ل تراض ع ئة االع ي ية.شأن  ارار من اله ب نازعات الضري  ل في الممالفات والم

 عشرة: الرابعةالمادة 

ية الال ن ية والف نظام بات ال ل تط يم كافة الم ي تص بمراجعة وتق نة بقرار من الوزير يرأسرها المحافظ تم ئة لج ي م تشركل باله يق أحكا ب تط زمة ل

بة والالئحة لي:هذه الضري يل ذلك ما ي ب  ، ولها في س

يق  -1 ب نشأ عن تط تي اد ت ل  اتماذ أي إجراء نظامي وال تط تي ت لمعالجات والحاالت ال يات الالزمة ل توو تراح ال بةاا  والالئحة. الضري

نظام.  -2 ل يذية الالزمة من الوزير ونشرها وفقًا ل نف ت تصدار القرارات ال ل  اس  ط

ية. -3 بة بكفاءة عال يق الضري ب تط ية ل ير الحكوم ية وغ يق مع الجهات الحكوم نس ت  ال

لفقرة  وضرررررع -4 تم بالممالفة ل تي ت ين الممالفة والعقوبة لألفعال والممارسرررررات ال ناسررررر  ب ت ير ال نة من  )ل(معاي ثام من المادة ال

 الالئحة.

يض و االعفاءضوابط  وضع -5 تمف يها بالفقرة  من العقوبةال ل نصو  ع نة من الالئحة. )ج(الم ثام  من المادة ال

ل  بها من الوزير. -6  أية مهام أخرى تك

 : عشرةالخامسة المادة   

نشر هذه الالئحة  ية، ويعملفي الجريدة ت بارًا من تاريخ الرسم ت   .م04/10/2020 الموافق هر،17/02/1442 بها اع


