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الفصل األول:
أحكام عامة
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت

املادة األولى:

م

يrrكون لrrأللrrفاظ والrrعبارات اآلتrrية املrrعانrrي املrrب ّينة أمrrام كrrل مrrنها ،مrrالrrم يrrقتض الrrسياق
خالف ذلك:
نظام الوساطة العقارية.
النظام:
الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
الهيئة العامة للعقار.
الهيئة:
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
املحافظ :محافظ الهيئة.
الrr rتوسrr rط فrr rي إتrr rمام صrr rفقة عrr rقاريrr rة مrr rن خrr rالل تrr rقريrr rب
الوساطة العقارية:
طrرفrيها ،مrقابrل الrحصول عrلى
وجrهات الrنظر بrني
عمولة.
عقد الوساطة :عrr rقد وسrr rاطrr rة حrr rصري يrr rبرم بrr rني الrr rوسrr rيط الrr rعقاري والrr rطرف
املس rrتفيد م rrن خ rrدم rrة ال rrوس rrاط rrة ألغ rrراض إت rrمام ص rrفقة
عقارية.
عقد رغبة بالشراء أو االستئجار :ع rr r rقد ي rr r rبرم ب rr r rني ال rr r rراغ rr r rب ف rr r rي ش rr r rراء أو
اسrتئجار عrقار مrع الrوسrيط الrعقاري لrغرض الrبحث عrن
عقار لشرائه أو استئجاره.
م rr rنشأة م rr rؤس rr rسة وف rr rقا ً ل rr rألن rr rظمة امل rr rرع rr rية ف rr rي امل rr rملكة
الوسيط العقاري:
ومrرخrص لrها بrممارسrة الrوسrاطrة الrعقاريrة وفrقا ً ألحrكام
النظام.
العمولة :امل rrقاب rrل امل rrال rrي ال rrذي يس rrتحقه ال rrوس rrيط ال rrعقاري م rrقاب rrل ال rrتوس rrط ف rrي
إبرام صفقة عقارية.
بيع أو إيجار عقار.
الصفقة العقارية:
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م

ال rr rتسوي rr rق ال rr rعقاري ،إدارة األم rr rالك ،امل rr rزاد ال rr rعقاري،
الخدمات العقارية:
ت rrسوي rrق ال rrعقار ال rrخارج rrي وأي خ rrدم rrات ع rrقاري rrة أخ rrرى
يصدر بها قرار من الهيئة.
ت rr r rروي rr r rج امل rr r rنتج ال rr r rعقاري م rr r rن خ rr r rالل وس rr r rيط ع rr r rقاري
التسويق العقاري:
بrrاسrrتخدام الrrوسrrائrrل الrrدعrrائrrية واإلعrrالنrrية الrrتي تحrrددهrrا
الهيئة.
ت rrول rrي إدارة ال rrشؤون امل rrال rrية وال rrفنية ن rrياب rrة ع rrن ال rrغير ل rrلعقارات
إدارة األمالك:
املحددة في عقد إدارة األمالك.
املزاد العقاري :الrنشاط االخrتياري الrذي ال يrتصل بrأيrة أحrكام قrضائrية ،والrذي
يهrrدف إلrrى عrrرض الrrعقارات لrrلوصrrول إلrrى بrrيعها بrrأعrrلى
عرض ،ويشمل ذلك املزادات اإللكترونية.
ت rrسوي rrق ال rrعقار ال rrذي ي rrقع خ rrارج امل rrملكة ال rrعرب rrية
تسويق العقار الخارجي:
السعودية.
الخدمات العقارية املكملة :أي خrr rدمrr rة يrr rصدر قrr rرار مrr rن الrr rهيئة بrr rاعrr rتبارهrr rا
خ rrدم rrة ي rrمكن ل rrلوس rrيط ت rrقدي rrمها كخ rrدم rrة ع rrقاري rrة م rrكملة
مثل عرض وتقديم منتجات التمويل والتأمني العقارية.
مسؤول الضبط :مrنسوبrي الrهيئة الrصادر بrتسميتهم قrرار مrن املrحافrظ واملrخولrني
بضبط مخالفات النظام.
قrr rائrr rمة تrr rع ّدهrr rا الrr rهيئة تrr rحتوي عrr rلى األسrr rماء املحrr rظور
القائمة املحظورة:
الترخيص لها نتيجة مخالفة أحكام النظام والالئحة.

ودة
س
اﻟﮭﺪف

املادة الثانية:

يهrrدف الrrنظام إلrrى تrrنظيم نrrشاط الrrوسrrاطrrة الrrعقاريrrة والخrrدمrrات الrrعقاريrrة والخrrدمrrات
العقارية املكملة.
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ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ

املادة الثالثة:
تسrrري أحrrكام الrrنظام عrrلى كrrل مrrن يrrمارس نrrشاط الrrوسrrاطrrة الrrعقاريrrة ،أو الخrrدمrrات
العقارية ،أو الخدمات العقارية املكملة إذا كان مقدمها وسيطا ً عقاريا ً.
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻌﻘﺎري

املادة الرابعة:

م

 .1ال يrجوز مrمارسrة نrشاط الrوسrاطrة الrعقاريrة أو أي مrن الخrدمrات الrعقاريrة
إال مrrن خrrالل مrrنشأة حrrاصrrلة عrrلى الrrتراخrrيص ذات الrrعالقrrة وفrrقا ً ألحrrكام
النظام والالئحة.
 .2لrrلهيئة إضrrافrrة خrrدمrrات عrrقاريrrة يrrمكن لrrلوسrrيط الrrعقاري تrrقديrrمها ،وتحrrدد
الهيئة ضوابط وشروط تقديمها.
 .3ع rrلى ال rrوس rrيط ال rrعقاري م rrمارس rrة ن rrشاط rrه ب rrشفاف rrية وم rrصداق rrية وت rrقدي rrم
الخدمات بجودة وكفاءة.

ودة
س

املادة الخامسة:

 .1ل rrلوس rrيط ال rrعقاري ت rrقدي rrم أي خ rrدم rrات ع rrقاري rrة م rrكملة وف rrقا ً ل rrألن rrظمة ذات
الrصلة عrلى أن تrكون مrن قrائrمة الخrدمrات الrعقاريrة املrكملة الrتي تحrددهrا
الهيئة.
 .2لrلهيئة وضrع ضrوابrط لrتقديrم الخrدمrات الrعقاريrة املrكملة غrير املrنظمة الrتي
تتضمنها قائمة األنشطة املشار إليها في الفقرة ) (1من هذه املادة.
ﻣﮭﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ

املادة السادسة:
تتولى الهيئة القيام باملهام اآلتية:
 .1ال rrترخ rrيص ل rrألنش rrطة والخ rrدم rrات ال rrواردة ف rrي امل rrادة ال rrثان rrية ف rrي ال rrنظام،
وتجديد التراخيص وتعديلها وتعليقها وإلغائها.
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 .2وضrrع أسrrس املrrقابrrل املrrالrrي للخrrدمrrات الrrتي يrrقدمrrها الrrوسrrيط الrrعقاري بrrما
ال يخل بقواعد املنافسة.
 .3إصدار نماذج العقود الواردة في النظام.
 .4تحديد وإقرار رسوم التراخيص التي تصدرها الهيئة بموجب النظام.
 .5الرقابة واإلشراف على تنفيذ أحكام النظام.
 .6ضبط املخالفات ألحكام النظام.
ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ

املادة السابعة:

م

للهيئة الصالحيات اآلتية:
 .1تصنيف الوسطاء العقاريني وفق معايير تضعها الهيئة.
 .2إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء العقاريني.
 .3إصrr rدار مrr rعايrr rير وضrr rوابrr rط اسrr rترشrr rاديrr rه وإلrr rزامrr rية لrr rلوسrr rاطrr rة الrr rعقاريrr rة
والخدمات العقارية.
 .4إنrشاء مrنصات إلrكترونrية ألغrراض تrنفيذ أحrكام الrنظام وتحrديrد وتrحصيل
املقابل املالي للخدمات التي تقدمها عبر املنصة.
 .5تحrديrد الخrدمrات الrعقاريrة والخrدمrات الrعقاريrة املrكملة الrتي يrحق لrلوسrيط
العقاري تقديمها.
 .6إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.
 .7إصدار إجراءات ضبط املخالفات.
 .8تقييد طلبات الحصول على التراخيص في السجالت املع َّدة لذلك.
 .9نشر قائمة املرخصني لديها في موقعها اإللكتروني.
.10إعداد ونشر القائمة املحظورة.
.11إص rr rدار ن rr rماذج ع rr rقود أو أي ن rr rماذج أخ rr rرى اس rr rترش rr rادي rr rه أو إل rr rزام rr rية
ألغراض تنفيذ أحكام النظام.

ودة
س
9

الفصل الثاني:
التراخيص
املادة الثامنة:
تrصدر الrهيئة كrافrة الrتراخrيص الrواردة فrي الrنظام بrاإلضrافrة إلrى تrراخrيص الخrدمrات
ال rrعقاري rrة امل rrكملة وتح rrدد ال rrالئ rrحة ش rrروط وم rrتطلبات وإج rrراءات إص rrدار ال rrتراخ rrيص
وتجديدها وتعديلها وإلغائها.

م

املادة التاسعة:

ودة
س

 .1يrrتم تrrقديrrم طrrلب الrrحصول عrrلى الrrترخrrيص إلrrى الrrهيئة مrrن خrrالل الrrنموذج
اإلل rr rكترون rr rي امل rr rخصص ل rr rذل rr rك ب rr rعد اس rr rتيفاء االش rr rتراط rr rات وامل rr rتطلبات
واإلجراءات التي تحددها الالئحة.
 .2ف rr rي ح rr rال ت rr rعذر اس rr rتخدام ال rr rنماذج اإلل rr rكترون rr rية ي rr rمكن ت rr rقدي rr rم ط rr rلبات
الحصول أو تجديد أو تعديل أو إلغاء التراخيص مباشرة إلى الهيئة.
املادة العاشرة:

لrrغرض تrrقديrrم أي مrrن الخrrدمrrات الrrعقاريrrة أو الخrrدمrrات الrrعقاريrrة املrrكملة ،يrrجب عrrلى
ال rrوس rrيط ال rrعقاري ال rrحصول ع rrلى ت rrرخ rrيص ت rrقدي rrم أي م rrن الخ rrدم rrات ال rrعقاري rrة أو
الخدمات العقارية املكملة وفقا ً ألحكام النظام.
املادة الحادية عشرة:
ت rrصدر ال rrهيئة ال rrترخ rrيص ب rrعد اك rrتمال ج rrميع إج rrراءات rrه خ rrالل امل rrدة ال rrتي تح rrدده rrا
الالئحة ،فإن ُر ِف َ
ض الطلب ،فيجب أن يكون الرفض مسبَبا ً.

10

املادة الثانية عشرة:
تحrrدد الrrهيئة مrrدة الrrترخrrيص ،ويجrrدد الrrترخrrيص ملrrدة أو مrrدد مrrماثrrلة بrrعد الrrتأكrrد مrrن
استيفاء شروطه ومتطلباته وفقا ً ألحكام الالئحة.

الفصل الثالث:
حقوق والتزامات الوسيط العقاري

م

املادة الثالثة عشرة:

املادة الرابعة عشرة:

ودة
س

 .1عrrلى الrrوسrrيط الrrعقاري إبrrرام عrrقد وسrrاطrrة عrrقاري حrrصري قrrبل مrrمارسrrته
نشاط الوساطة وذلك وفقا ً للنموذج املعتمد من الهيئة كحد أدنى.
 .2فrrي حrrال اإلخrrالل بrrحكم الrrفقرة رقrrم ) (1مrrن هrrذه املrrادة ،ال يrrحق لrrلوسrrيط
الrعقاري املrطالrبة بrأي عrمولrة أو مrقابrل مrالrي حrتى فrي حrال تrمت الrصفقة
العقارية.

 .1ال يrrجوز الrrتعاقrrد مrrع أكrrثر مrrن وسrrيط عrrقاري لrrتسويrrق عrrقار محrrدد خrrالل
ذات الفترة.
 .2اس rrتثناء م rrن ال rrفقرة رق rrم ) (1م rrن ه rrذه امل rrادة ،ل rrلوس rrيط ال rrعقاري ال rrتعاق rrد
بrr rالrr rباطrr rن مrr rع وسrr rيط عrr rقاري أو أكrr rثر لrr rلتوسrr rط فrr rي الrr rعقار محrr rل عrr rقد
الوساطة.
 .3تسrري أحrكام الrنظام عrلى عrقد الrوسrاطrة بrالrباطrن املrشار إلrيه فrي الrفقرة
) (2من هذه املادة.
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املادة الخامسة عشرة:
 .1ألطrr rراف عrr rقد الrr rوسrr rاطrr rة االتrr rفاق عrr rلى بrr rنود إضrr rافrr rية عrr rلى نrr rموذج عrr rقد
الrrوسrrاطrrة الrrصادر عrrن الrrهيئة ،ويrrعد بrrاط rالً كrrل بrrند يrrتعارض مrrع الrrنموذج
أو أحكام النظام أو الالئحة.
 .2يجب أن يكون عقد الوساطة محدد املدة بحسب ما يتفق عليه األطراف.
 .3يrكون عrقد الrوسrاطrة قrابrل للتجrديrد بشrرط أن يrكون االتrفاق عrلى التجrديrد
بشكل مكتوب.
املادة السادسة عشرة:

م

املادة السابعة عشرة:

ودة
س

ف rrي ح rrال أب rrرم م rrال rrك أو م rrؤج rrر ال rrعقار ع rrقد ال rrوس rrاط rrة ،ف rrإن ع rrليه ت rrزوي rrد ال rrوس rrيط
العقاري باملعلومات والوثائق اآلتية:
 .1وثيقة تثبت ملكية العقار.
 .2اإلفصاح عن وجود أي نزاع بشأن العقار.
 .3أي رهن أو قيد على التصرف بالعقار.
 .4أي بيانات أخرى تحددها الالئحة أو عقد الوساطة الصادر عن الهيئة.

يلتزم الوسيط العقاري عند ممارسة الوساطة العقارية بما يلي:
 .1أن يrبذل الrعنايrة الrالزمrة لrلتحقق مrن صrحة املrعلومrات الrتي تrحصل عrليها
بموجب املادة) السادسة عشرة( من النظام.
rتحصل ع rrليها ب rrموج rrب امل rrادة )ال rrسادس rrة
 .2اإلف rrصاح ع rrن امل rrعلوم rrات ال rrتي ي َّ r
عشrرة( مrن الrنظام ،عrند عrرضrه لrلعقار بrاإلضrافrة إلrى أي مrعلومrة جrوهrريrة
لديه أو متاحة للعموم ،وعدم تقديم معلومات مضللة بشأن العقار.
 .3وضrrع سجrrل خrrاص لrrلوثrrائrrق الrrتي يسrrتلمها ويسrrلمها للمسrrتفيد ألغrrراض
الوساطة العقاري مع أخذ توقيعه باالستالم.
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 .4حrrفظ مrrا يrrتم اسrrتالمrrه مrrن وثrrائrrق مrrتعلقة بrrالrrعقار ألغrrراض الrrوسrrاطrrة فrrي
سجrr rل خrr rاص بrr rالrr rوثrr rائrr rق ،ويrr rعد مrr rسؤوالً عrr rن أي تrr rلف يrr rلحق بrr rها نrr rتيجة
تفريطه في حفظها.
 .5ب rrيان رق rrم ال rrترخ rrيص واس rrم ال rrوس rrيط ال rrعقاري ف rrي أي إع rrالن أو م rrنشور
متعلق بالعقار.
املادة الثامنة عشرة:

م

 .1يrr rجب عrr rلى الrr rوسrr rيط الrr rعقاري تrr rسجيل جrr rميع عrr rقود الrr rوسrr rاطrr rة فrr rي
املنصة اإللكترونية وفقا ً ملا تحدده الالئحة.
 .2للمس rrتفيد م rrن خ rrدم rrات ال rrوس rrيط ال rrعقاري ت rrقييم خ rrدم rrات rrه م rrن خ rrالل
املنصة اإللكترونية التي تنشئها الهيئة لهذا الغرض.
املادة التاسعة عشرة:

ودة
س

 .1ال يrrجوز لrrلوسrrيط الrrعقاري اسrrتالم أمrrوال بrrشكل مrrباشrrر نrrيابrrة عrrن األطrrراف
امل rrتعاق rrد م rrعهم إال ب rrال rrقدر ال rrذي ي rrتطلبه ال rrقيام ب rrعمله ب rrما تح rrدده ال rrالئ rrحة
للحاالت التي يجوز فيها استالم األموال.
 .2فrrي حrrال اسrrتلم الrrوسrrيط الrrعقاري أمrrوال وفrrقا ً ملrrا تحrrدده الrrالئrrحة فrrال يrrحق لrrه
التصرف في األموال في غير األغراض املخصصة لها.
 .3ل rrلهيئة وض rrع ض rrواب rrط ل rrتعام rrل ال rrوس rrيط ال rrعقاري م rrع األم rrوال ال rrتي يس rrتلمها
نيابة عن الغير.
املادة العشرون:
 .1يrrخضع عrrربrrون الrrصفقة الrrعقاريrrة لrrالتrrفاق بrrني أطrrراف الrrصفقة الrrعقاريrrة
فيما يتعلق بتحديد قيمته.
 .2يrعتبر الrعربrون جrزءا ً مrن الrثمن حrال إتrمام الrصفقة ،وأمrا فrي حrال تrعثرهrا
دون وج rrود ع rrيب ش rrرع rrي ف rrي ال rrعقار مح rrل ال rrصفقة ال rrعقاري rrة ،ف rrإن ك rrان
املش rr rتري أو املس rr rتأج rr rر ه rr rو س rr rبب ال rr rتعثر ف rr rال ي rr rكون ل rr rه ح rr rق اس rr rترداد
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الrعربrون ،وأمrا إن كrان الrبائrع أو املrؤجrر هrو سrبب الrتعثر فrإنrه يrكون مrلزمrاً
بإعادة العربون إلى املشتري أو املستأجر.
 .3لrrلوسrrيط الrrعقاري الrrحصول عrrلى نسrrبة مrrن الrrعربrrون فrrي حrrال عrrدم إتrrمام
ال rrصفقة ال rrعقاري rrة واس rrتحقاق مس rrتلم ال rrعرب rrون ل rrلعرب rrون ،وتح rrدد ال rrالئ rrحة
ضوابط استحقاق الوسيط العقاري لنسبة من العربون.
 .4ال يrrجوز لrrلوسrrيط الrrعقاري فrrي أي حrrال مrrن األحrrوال االحrrتفاظ بrrالrrعربrrون
كضمان لحقه في العمولة أو ضمان لحقه في أي مقابل مالي آخر.
املادة الحادية والعشرون:

م

لrلوسrيط الrعقاري تrقديrم خrدمrات عrقاريrة أو خrدمrات عrقاريrة مrكملة ،والrحصول عrلى
مrrقابrrل مrrالrrي لrrقاء هrrذه الخrrدمrrات عrrلى أن يrrتم إبrrرام عrrقد يحrrدد فrrيه طrrبيعة الخrrدمrrة
املrقدمrة واملrقابrل املrالrي املrتفق عrليه ،وأن يrكون ُrمrقدم الخrدمrة مسrتوفrيا ً ألي مrتطلبات
بموجب األنظمة واللوائح ذات الصلة ،أو مؤهالً وفقا ً لتقدير الهيئة.

ودة
س

املادة الثانية والعشرون:

ي rrجب أن ي rrكون ج rrميع ال rrعام rrلني ل rrدى ال rrوس rrيط ال rrعقاري م rrؤه rrلني ل rrتقدي rrم خ rrدم rrات
الrr rوسrr rاطrr rة أو الخrr rدمrr rات الrr rعقاريrr rة أو الخrr rدمrr rات الrr rعقاريrr rة املrr rكملة وفrr rقا ً ملrr rا تحrr rدده
الالئحة.
املادة الثالثة والعشرون:

ال ي rrجوز ت rrقدي rrم خ rrدم rrات ع rrقاري rrة أو خ rrدم rrات ع rrقاري rrة م rrكملة إال ب rrموج rrب ع rrقد وف rrقاً
للنموذج الصادر عن الهيئة كحد أدنى.
املادة الرابعة والعشرون:
تحrrدد الrrالئrrحة ضrrوابrrط وشrrروط وأحrrكام تrrقديrrم خrrدمrrة الrrوسrrاطrrة الrrعقاريrrة والخrrدمrrات
العقارية و الخدمات العقارية املكملة.
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الفصل الرابع:
العمولة
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

املادة الخامسة والعشرون:

م

 .1تتحrدد عrمولrة الrوسrاطrة الrعقاريrة بrاالتrفاق بrني أطrراف عrقد الrوسrاطrة أو عrقد
ال rrرغ rrبة ب rrالش rrراء أو االس rrتئجار ع rrلى أن ال ت rrتجاوز الح rrد األع rrلى وف rrقا ً مل rrا
تحدده الالئحة.
 .2يتح rrمل دف rrع ال rrعمول rrة ل rrلمسوق ال rrعقاري ال rrطرف امل rrتعاق rrد م rrعه ف rrي ع rrقد
الوساطة أو عقد الرغبة بالشراء أو االستئجار.
 .3ف rr rي ح rr rال ع rr rدم ت rr rضمني ع rr rقد ال rr rوس rr rاط rr rة أو ع rr rقد ال rr rرغ rr rبة ب rr rالش rr rراء أو
االستئجار قيمة العمولة فتكون بالحد األعلى لها.
 .4ف rrي ح rrال أب rrرم ال rrوس rrيط ال rrعقاري ع rrقد وس rrاط rrة وع rrقد رغ rrبة ب rrالش rrراء أو
االسrتئجار مrع أطrراف الrصفقة الrعقاريrة فrال يrجوز أن يrتجاوز مجrموع مrا
يتقاضاه من عمولة الحد األعلى للعمولة.
 .5فrrي حrrال تrrجاوز إجrrمالrrي نسrrبة الrrعمولrrة املrrتفق عrrليها فrrي عrrقد الrrوسrrاطrrة
وع rrقد ال rrرغ rrبة ب rrالش rrراء أو االس rrتئجار ع rrن الح rrد األع rrلى ل rrلعمول rrة ،ف rrتكون
النسrrبة اإلجrrمالrrية ملrrا يrrتقاضrrاه الrrوسrrيط الrrعقاري مrrن عrrمولrrة مrrن مجrrموع
الrrعقديrrن هrrو الحrrد األعrrلى لrrها ،وتحrrدد الrrالئrrحة طrrريrrقة تحrrمل الrrعمولrrة فrrي
هذه الحالة من قبل أطراف الصفقة العقارية.

ودة
س
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

املادة السادسة والعشرون:
ي rrلتزم ال rrطرف امل rrتعاق rrد م rrع ال rrوس rrيط ال rrعقاري ب rrدف rrع ال rrعمول rrة ل rrلوس rrيط ال rrعقاري ف rrي
الحاالت اآلتية:
 .1إبرام الصفقة العقارية التي توسط بها الوسيط العقاري.
 .2ال rrتعاق rrد م rrع وس rrيط ع rrقاري آخ rrر ل rrلتوس rrط ف rrي ذات ال rrعقار خ rrالل ف rrترة
سريان عقد الوساطة.
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 .3أي حrاالت أخrرى تُrذكrر فrي نrموذج عrقد الrوسrاطrة أو الrرغrبة بrالشrراء أو
االستئجار الصادر عن الهيئة.
املادة السابعة والعشرون:
فrrي حrrال تrrعاقrrد كrrل طrrرف مrrن أطrrراف الrrصفقة الrrعقاريrrة مrrع وسrrيط عrrقاري مسrrتقل،
فيسrتحق كrل وسrيط عrقاري عrلى عrمولrة مrن الrطرف املrتعاقrد مrعه بrموجrب الrعقد عrلى
أال تتجاوز قيمة العمولة لكل وسيط عقاري الحد األعلى وفقا ً ملا تحدده الالئحة.

م

الفصل الخامس:

ودة
س

الرقابة واملخالفات والعقوبات
اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ

املادة الثامنة والعشرون:
.1
.2
.3
.4

.5

تrrباشrrر الrrهيئة مrrهام اإلشrrراف والrrرقrrابrrة فrrي تrrنفيذ أحrrكام الrrنظام .ويrrجوز
لها أن تستعني بالقطاع الخاص في مهامها الرقابية.
يصدر املحافظ قرارا ً بتسمية مسؤولي الضبط.
يrr rتولrr rى مrr rسؤولrr rي الrr rضبط ضrr rبط مrr rا يrr rقع مrr rن مrr rخالrr rفات عrr rلى الrr rنظام
وإحالتها إلى الهيئة وفقا ً إلجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة.
يrلتزم الrوسrيط الrعقاري ومrنسوبrيه بrتمكني املrراقrب مrن أداء دوره وتrسهيل
مrrهامrrه ويrrشمل ذلrrك دخrrول مrrقره فrrي أوقrrات الrrعمل الrrرسrrمية ،والrrحصول
ع rrلى م rrا ي rrطلبه م rrن مس rrتندات ت rrتصل ب rrأح rrكام ال rrنظام ،واالط rrالع ع rrلى
هويات العاملني لديه.
تحدد املكافآت املالية ملسؤولي الضبط بقرار من املجلس.
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اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ

املادة التاسعة والعشرون:

م

 .1دون اإلخ rrالل ب rrأي ع rrقوب rrة أش rrد ي rrنص ع rrليها ال rrنظام أو ن rrظام آخ rrر ،ل rrلهيئة
فرض أي من العقوبات اآلتية على كل من خالف أيا ً من أحكام النظام:
ا( إنذار للمخالف ،ومنحه مدة ال تتجاوز ) (30يوم إلزالة أسباب املخالفة.
ب( تعليق الترخيص الصادر بموجب النظام ملدة محددة.
ج( إلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام.
د( إدراج املخالف ضمن القائمة املحظورة.
ه( الغرامة بما ال يتجاوز ) (100,000ريال سعودي.
 .2يrrتم إيrrقاع الrrعقوبrrات الrrواردة فrrي الrrفقرة ) (1مrrن هrrذه املrrادة بrrموجrrب قrrرار
م rrن )ال rrهيئة( .وتُ rrب َّلغ ل rrلمعني ب rrها ،وي rrجوز مل rrن ص rrدر ض rrده ق rrرار ب rrال rrعقوب rrة
وفrrقا ً لrrلفقرة ) (1مrrن هrrذه املrrادة الrrتظلم مrrنه أمrrام الrrهيئة خrrالل سrrتني يrrومrاً
مrrن تrrاريrrخ الrrعلم بrrالrrقرار وفrrي حrrال رفrrض الrrتظلم أو مrrرور سrrتني يrrومrا ً مrrن
تrrاريrrخ تrrقديrrم الrrتظلم ،فrrإنrrه يrrجوز لrrصاحrrب الrrشأن الrrتظلم مrrن الrrقرار أمrrام
ال rrجهة ال rrقضائ rrية امل rrختصة خ rrالل س rrتني ي rrومr rا ً م rrن ت rrاري rrخ ال rrعلم ب rrال rrقرار
الrصادر بrالrرفrض أو انrقضاء السrتني يrومrا ً املrذكrورة دون الrبت فrي الrتظلم،
وإال ُعد نهائيا ً غير قابل للطعن.
 .3ف rr rي ح rr rال ك rr rون امل rr rخال rr rفة م rr rن امل rr rخال rr rفات امل rr rنصوص ع rr rليها ف rr rي امل rr rواد
)الrrحاديrrة والrrثالثrrون( ،و)الrrثانrrية والrrثالثrrون( مrrن الrrنظام ،فrrال يrrتم إيrrقاع أي
عrrقوبrrة عrrليها مrrن الrrهيئة وفrrقا ً لrrلفقرة ) (1مrrن هrrذه املrrادة إال بrrعد إحrrالrrتها
إلrrى الrrنيابrrة الrrعامrrة وصrrدور حrrكم قrrضائrrي نrrهائrrي .ويrrجوز لrrلهيئة إصrrدار
قرار بتعليق الترخيص إلى حني انتهاء القضية.

ودة
س

املادة الثالثون:
يrصدر )املجrلس( جrدوالً يrتضمن تrصنيفا ً لrلمخالrفات والrعقوبrات املrقررة لrها بrنا ًء عrلى
املادة )التاسعة والعشرون( من النظام.
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اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

املادة الحادية والثالثون:
دون اإلخrr rالل بrr rأي عrr rقوبrr rة أشrr rد يrr rنص عrr rليها نrr rظام آخrr rر ،ودون اإلخrr rالل بrr rحق أي
ش rrخص ف rrي امل rrطال rrبة ب rrأي ح rrق أو ت rrعوي rrض ،ي rrعاق rrب ب rrغرام rrة م rrال rrية ال ت rrزي rrد ع rrلى
) (200,000مائتي ألف ريال كل من قام باملخالفات اآلتية:
 .1كrrل مrrن يrrمارس نrrشاط الrrوسrrاطrrة الrrعقاري أو يrrقدم الخrrدمrrات الrrعقاريrrة
دون ترخيص وفقا ً للنظام.

م

 .2ك rrل م rrن ق rrدم م rrعلوم rrات غ rrير ص rrحيحة ل rrلحصول ع rrلى ت rrرخ rrيص وف rrقاً
ألحكام النظام.

ودة
س

 .3ك rrل م rrن ق rrام ب rrتقدي rrم م rrعلوم rrات م rrضللة أو أخ rrفى م rrعلوم ٍ r
rات ج rrوه rrري rrة
بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية.
ي اتفق على عمولة تتجاوز الحد األعلى وفقا ً للنظام.
 .4كل مسو ٍق عقار ٍ

 .5ت rr rشغيل ال rr rوس rr rيط ال rr rعقاري ل rr rعام rr rلني ف rr rي ن rr rشاط ال rr rوس rr rاط rr rة أو ف rr rي
الخدمات العقارية غير مؤهلني وفقا ً ملا تحدده الالئحة.
املادة الثانية والثالثون:

دون اإلخrr rالل بrr rأي عrr rقوبrr rة أشrr rد يrr rنص عrr rليها نrr rظام آخrr rر ،ودون اإلخrr rالل بrr rحق أي
ش rrخص ف rrي امل rrطال rrبة ب rrأي ح rrق أو ت rrعوي rrض ،ي rrعاق rrب ب rrال rrسجن م rrدة ال ت rrزي rrد ع rrلى
)س rrنة(  ،وب rrغرام rrة م rrال rrية ال ت rrزي rrد ع rrلى) (200,000م rrئتي أل rrف ري rrال ك rrل م rrن ق rrام
باملخالفات اآلتية:
ي اس rrتول rrى ع rrلى أو أخ rrفى أم rrوال امل rrتعام rrلني ال rrتي
 .1ك rrل م rrسو ٍق ع rrقار ٍ
استلمها نيابة عنهم.
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 .2كrrل مrrن ارتrrكب أيrrة تrrصرفrrات تrrنطوي عrrلى احrrتيال أو نrrجش فrrي الrrبيع
في املزاد العقاري.
املادة الثالثة والثالثون:
دون اإلخrالل بrأي عrقوبrة أشrد يrنص عrليها نrظام آخrر تrضاعrف الrعقوبrات الrواردة فrي
املrrواد و)الrrحاديrrة والrrثالثrrون( ،و)الrrثانrrية والrrثالثrrون( مrrن الrrنظام فrrي حrrالrrة الrrعود خrrالل
ثالث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
املادة الرابعة والثالثون:

م

ودة
س

تrrختص الrrنيابrrة الrrعامrrة بrrالrrتحقيق ورفrrع الrrدعrrوى الrrعامrrة فrrي املrrخالrrفات املrrشار إلrrيها
في املواد )الحادية والثالثون( ،و)الثانية والثالثون( من النظام.

الفصل السادس:
أحكام ختامية

املادة الخامسة والثالثون:

تrrنظر املrrحكمة املrrختصة فrrي جrrميع الrrدعrrاوى واملrrنازعrrات الrrناشrrئة عrrن تrrطبيق أحrrكام
النظام.

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

املادة السادسة والثالثون:

لrلهيئة وفrقا ً لrتقديrرهrا إعrفاء مrقدم طrلب الrترخrيص مrن بrعض االلrتزامrات أو املrتطلبات
الواردة في النظام.
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اﻟﻤﺪة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

املادة السابعة والثالثون:
عrrلى الrrوسrrيط الrrعقاري ومrrقدمrrي الخrrدمrrات الrrعقاريrrة تrrنظيم أوضrrاعrrهم وفrrقا ً ألحrrكام
النظام خالل مدة ال تزيد عن )سنة( من تاريخ نشر النظام.
إﻟﻐﺎء ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

املادة الثامنة والثالثون:

م

يrrلغي الrrنظام الئrrحة تrrنظيم املrrكاتrrب الrrعقاريrrة الrrصادرة بrrموجrrب قrrرار مجrrلس الrrوزراء
رقم ) (334وتاريخ 7/3/1398هـ.
اﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ

املادة التاسعة والثالثون:
الجريدة الرسمية.

ودة
س

يrrصدر )املجrrلس( الrrالئrrحة خrrالل مrrائrrة وثrrمانrrني يrrوم rا ً مrrن صrrدور الrrنظام وتنشrrر فrrي

اﻟﻨﻔﺎذ

املادة األربعون:

ينش rrر ال rrنظام ف rrي الج rrري rrدة ال rrرس rrمية وي rrعمل ب rrه ب rrعد م rrائ rrة وث rrمان rrني ي rrوم rا ً م rrن ت rrاري rrخ
نشره.
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