
متطلبات ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة

(١-٢)

wa�.housing.sa ١.   إدخال طلب الترخيص الكترونيا عن طريق
٢.   صورة من السجل التجاري متضمنًا نشاط تطوير عقاري (ساري المفعول)

٣.   صورة من شهادة عضوية االشتراك في الغرفة التجارية الصناعية (سارية المفعول)
٤.   شهادة تتضمن سالمة السجل االئتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات االئتمانية (على أال يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة  

      ثالثة أشهر من تقديم الطلب).
٥.   صورة من الصك اإللكتروني لملكية عقار المشروع.

٦.   التراخيص النظامية من جهات االختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.
٧.   التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهة المختصة.

٨.   بيان بعدد وحدات المشروع، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة، والتي تكون ثابتة في جميع    
       العقود واالرتباطات والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة.

٩.    دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حسب األحكام اآلتية:
      أ .   أن تكون باللغة العربية ومعتمدة من مكتب مرخص بتقديم دراسات الجدوى االقتصادية، على أن تتضمن البيانات المالية   

             واإلنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع؛ بما في ذلك قدر التكلفة، وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية اإلدارية   
           المتوقعة، والمدة الزمنية للمشروع، ومدة تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ الفني للمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة   

           للمشروع.
     ب .   مع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد اللجنة نموذج خاص للمشاريع القائمة على أراضي وزارة   

             اإلسكان.
١٠.   نموذج العقد مع المستفيد، مرفًقا به مشروع نظام جمعية المالك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزه.

١١.   صورة من االتفاقية مع أمين الحساب بفتح حساب باسم المشروع متضمنًة الشروط واألحكام التالية:
أ/. التزام أمين الحساب باآلتي:  

     - عدم تفعيل حساب الضمان إال بعد صدور الترخيص للمشروع.
     - عدم الحجز على حسابات المشروع لصالحه أو لصالح دائني المطور.

     - عدم إسناد مهامه في االتفاق بينه وبين المطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع ألي سبب.
     - تزويد اللجنة بكشوفات دورية ربع سنوية لحساب الضمان، أو في أي وقت تراه اللجنة ضروريًا.

     - عدم إغالق حساب الضمان باالتفاق مع المطور إال بعد موافقة اللجنة.
ب/. التزام المطور بعدم تسلم أي مبالغ من المودعين، وأن تودع المبالغ من قبلهم مباشرة في حساب الضمان.  

ت/. المعايير التي يجب تحققها قبل دفع أي مبالغ إلى المطور من حساب الضمان، بما في ذلك المبالغ     
         المستحقة وفق أحكام الضوابط والقواعد.

ث/. شروط إدارة حساب ضمان المشروع من قبل أمين الحساب، وصالحياته في الصرف من حساب الضمان إلى المطور.  
ج/. وضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب اإلنجاز الفعلي ألعمال المشروع التي تحتسب    

        وفًقا للجدول الزمني المعتمد.
١٢.   نسخة من عقد المطور الفرعي "إن وجد".

١٣.   نسخة من عقد الوسيط أو الوسطاء  (المسوق العقاري) -إن وجد - يتضمن األحكام التالية:
أ/. عدم قيام المسوق باستالم دفعات نقدية أو شيكات أو حواالت باسمه.  

ب/. عدم إبرام المسوق لعقود البيع باسمه.  
ت/. إيداع المبالغ أو الشيكات أو الحواالت من المشترين في حساب الضمان الخاص بالمشروع.  

ث/. أن يتم توقيع عقود بيع الوحدات على عقد البيع المعتمد من اللجنة للمشروع.  
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تابع
متطلبات ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة

(٢-٢)

١٤.   صورة من عقد اإلشراف الهندسي للمشروع والمبرم مع مكتب استشاري معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين   
       ،على أن تكون له خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لمدة ال تقل عن ثالث سنوات ،وأن يكون قد اجتاز برنامج تأهيل 

       االستشاريين المقر من اللجنة، وأن يتضمن العقد المهام التالية:
أ/. اإلشراف والمتابعة ألعمال المشروع وفقا للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم     

       الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد مع المستفيد.
ب/ . تسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى    

        أمين الحساب حال الصرف.
ت/ . التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.  

ث/ . تقديم تقارير فنية دورية ربع سنوية للجنة عن سير مراحل إنجاز المشروع، أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة    
      ضروريًا.

ج /. تقديم تقرير في حال تأخر المشروع عن المدة الزمنية المحددة إلنجازه حسب كل مرحلة، موضحا أسباب التأخير.  
ح/ . تقديم تقرير ختامي ُيصادق على انتهاء المشروع، ومصدق عليه من الغرفة التجارية  

١٥.   صورة من عقد المحاسب القانوني للمشروع والمبرم مع مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، 
        على أن يكون قد اجتاز برنامج تأهيل المحاسبين المقر من اللجنة، وأن يتضمن العقد المهام التالية:

أ/. مراجعة وتدقيق المستندات المالية الالزمة لعمليات الصرف على المشروع.  
ب/. متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان.  

ت/. اعتماد صرف أي مبالغ وفًقا لما ورد في المادة (٨) في قواعد عمل تنظيم حساب الضمان.  
ث. التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.  

ج/. تقديم تقارير دورية ربع سنوية للجنة عن العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي     
للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرافًقا بها المستندات الالزمة، أو عند طلب اللجنة.  

ح/. تسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقعيه على وثيقة الصرف، ومطابقته    
لدى أمين الحساب حال الصرف.  

خ/. يجب على المحاسب القانوني مخاطبة المطور إلنشاء وثيقة صرف حسب ما نصت علية المادة (ثانيا) من القرار الوزاري    
رقم ٣٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ المتضمن تكاليف أعمال االشراف والمتابعة سواء طلبت منه اللجنة إجراء ذلك أم لم تطلبه.  

١٦.   تقديم إقرار من قبل المحاسب القانوني واالستشاري الهندسي بعدم وجود أي تعارض للمصالح حسب النموذج المعد لذلك.
١٧.   خطاب يحدد المفوضين بالتوقيع على وثيقة الصرف مرفق به بيان المفوض بالتوقيع على وثيقة الصرف وصور هوياتهم (مصدقًا  

        من الغرفة التجارية).
١٨.   الموافقة على التهميش على صك أرض المشروع.

١٩.    شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين المقر من قبل اللجنة.
٢٠.   دفع تكاليف ترخيص البيع على الخارطة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال (عن طريق نظام سداد).
في حال كان المشروع تطوير ارض خام وبيعها بنظام البيع على الخارطة (يضاف لما سبق):

أ/. التزام المطور العقاري بذكر عبارة (ترخيص مبدئي) في عقود البيع بين المطور والمشتري.  

ب/- دفع تكاليف الرخصة (١٪) من قيمة البيع في المشروع.  

ت/- تقديم ضمان بنكي على أال يقل عن (٢٠ ٪) من قيمة التطوير. وفي حال الموافقة على إصدار الترخيص، يتم تسييل الضمان   

ونقله إلى حساب الضمان.  
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