
 الئحة تنظيم المكاتب العقاريّة
 

  : مقدمة
 

لألحكام  اإجيار العقار هي مكاتب جتارّية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائه أن املكاتب العقارّية اليت تتعاطى بيع أو
هـ، باإلضافة إىل األحكام 0533التجاري الصادر عام  هـ، ونظام السجل0531الواردة يف نظام احملكمة التجارّية الصادر عام 

  :اآلتّية
  

  :ىالَماّدة األول
 

  .ال جيوز فتح أي مكتب عقاري ما مل يكن ُمسّجاًل بالسجل التجاري وُيشرتط لذلك
خص سعودي أو شركة سعودّية مملوكة بالكامل للسعوديّين وأن يكون ُمديره أن يكون مملوكًا بالكامل لش  .0

  .املسؤول سعودي اجلنسّية
أن يكون كل من صاحب املكتب ومديره املسؤول أن ُوجد حسن السرية ومل يسبق أدانته فيما خيل بالشرف   .2

 .واألمانة
 .باره قد ُرّد إليهأال يكون مالكه أو مديره املسؤول قد أشهر إفالسه ما مل يكن اعت  .5
  .أن ال يزاول املكتب العقاري أي نشاط آخر  .4

  
  :الَماّدة الثانيّة

 
  .ال جيوز ألي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري امُلحّدد يف السجل التجاري

  
 :الَماّدة الثالثة

 
يف حالة تعّدد ُمالك املكتب العقاري يعترب امُلالك متضامنني جتاه الغري يف االلتزامات الناشئة عن األعمال اليت يقوم بها 

 .املكتب
  

  :الَماّدة الرابّعة
 

امللكّية  ونبيع إي عقار إال بعد حيازته على ُنَسٍخ من وثائق امللكّية وُيشرتط إال تك ال جيوز ألي مكتب عقاري بيع أو التوسط يف
  .البائع أو املشرتي نتيجة خمالفته ذلك حمل ُمنازعة، ويعترب املكتب مسؤوال عن مجيع األضرار اليت تلحق

  
  :الَماّدة الخامسة

 
x  مكتب العقار والبائع واملشرتي، كما ُيحّدد الطرف أو األطراف اليت  ُتحّدد عمولة البيع باالتفاق بني صاحب

  .املائة من قيمة العقد يف 2.3مجيع األحوال ال جيوز أن يتجاوز جمموع العمولة عن ويف . تلك العمولة تتحّمل
x يف املائة  2.3َيجوز أن تزيد تلك العمولة عن  حيّدد عقد اإلجيار عمولة املكتب العقاري والطرف الذي َيتحّملها، وال

 .دة أخرىالعقد ملدة أطوَّل، أو حتى لو جاز جتّدده مل من إجيار َسّنة، حتى لو كان
 
 
 
 

 



  :الَماّدة السادّسة
 

 املكتب العقاري من املشرتيني أو املستأجرين يف غري األغراض امُلخّصَصة اليت ال جيوز التصّرف يف األموال اليت يستلمها
  .استلمها من أجلها

  
  :الَماّدة السابّعة

 
 :لالئحة بإحدى العقوبات اآلتّيةمع عدم اإلخالل مبا َتقضي به األنظمة األخرى من عقوبات من خيالف أحكام هذه ا

  .الغرامة مبا ال يتجاوز مخسة وعشرون ألف ريال  .0
  .قفل املكتب مُلّدة معينة ال تتجاوز سنة  .2
 .إلغاء ترخيص املكتب نهائيًا .5

 .ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة وجيوز التظّلم منه أمام ديوان املظامل يف فرتة ال تتجاوز ثالثني يومًا

  
 :الَماّدة الثامنّة

على املكاتب العقارّية القائمة حاليًا تنظيم أوضاعها وفقًا ألحكام هذه الالئحة خالل ُمهلة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ 
  .َنشرها

  
  :الَماّدة التاسّعة

  .يصدر وزير التجارة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة

  
  :الَماّدة الَعاّشرة

 .ُتنَشر هذه الالئحة باجلريد ة الرمسّية وُيعمل بها من تاريخ َنّشرها

  
 


