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المادة األولى :
 .1يقصــد بمصطلــح (تنظيــم) أينمــا ورد فــي هــذه الالئحــة «تنظيــم الدعــم الســكني» الصــادر بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )82وتاري ـ�خ 1435/3/5هـــ والتعديــات التــي تطــرأ عليــه.
 .2يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة – أينمــا وردت فــي هــذه الالئحــة – المعانــي المبينــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقتــض
الســياق غــر ذلــك :
البوابــة اإللكرتونيــة  :الموقــع اإللكرتونــي الــذي تنشــئه الــوزارة لغرض اســتقبال ودراســة طلبات الدعم الســكني ،والتواصل
مع المتقدمني والمســتفيدين.
الحســاب اإللكرتونــي  :الحســاب اإللكرتونــي الــذي ينشــئه المتقــدم فــي البوابــة اإللكرتونيــة لغــرض تقديــم طلــب الدعــم
الســكني.
اللجنة  :لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (الثالثة والعشرون) من التنظيم.
النقاط  :النقاط التي تمنح للمتقدمني لتحديد أولويتهم في الحصول على دعم سكني أو اإلدراج في مسار تملك.
قوائــم األولويــة  :القوائــم التــي يــدرج فيهــا المتقــدم بحســب أولويتــه فــي الحصــول علــى نــوع دعــم ســكنى محــدد أو
اإلدراج فــي مســار تملــك.
المشــروع الســكني  :مشــروع يتضمــن وحــدات أو أراض ســكنية يتــم تخصيصهــا للمتقدمــن وفــق أحــكام التنظيــم وهــذه
الالئحــة.
الطلب  :طلب الحصول على الدعم السكني.
الدخــل الشــهري :المتوســط الشــهري للمبالــغ الماليــة التــي يحصــل عليهــا المتقــدم أو المتقــدم وأفــراد أســرته المدرجــن
فــي الطلــب مــن أي مصــدر دخــل دوري ســواء كان شــهري ًا أم ســنوي ًا ،ويشــمل ذلــك األجــر لقــاء العمــل فــي القطــاع العــام
أو القطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك أي بــدالت تدفــع بشــكل دوري ،وإي�جــار األصــول أو اسـت�ثمارها أو غــر ذلــك.
مســار التملــك :برنامــج للدعــم الســكني يــدرج فيــه المتقــدم الــذي ت�توفــر فيــه شــروط اســتحقاق الدعــم الســكني بغــرض
تمكينــه مــن الحصــول علــى نــوع دعــم ســكني محــدد ،أو تهيئ�تــه لتملــك مســكن مدعــوم مــن الــوزارة أو القطــاع الخــاص
وفــق اشــراطات وآليــات تحددهــا الــوزارة.
مراكــز التنميــة  :المــدن أو المحافظــات أو المراكــز التي تســتهدفها الدولــة بالتنمية االقتصادية أو الصناعية أو اإلجتماعية
أو التعليميــة بموجــب خطــط أو برامــج تنموية معتمدة.
ج .مــع مراعــاة الفقــرة (ب) مــن هــذه المــادة ،يكــون لأللفــاظ والعبــارات الــواردة فــي هــذه الالئحــة المعانــي ذاتهــا الــواردة
فــي التنظيــم.

3

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ

الفصل الثاني
(االستفادة من الدعم السكني)
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المادة الثانية :
يجب أن ت�تحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الحصول على دعم سكني.

المادة الثالثة :
أ .يشرتط لصحة تقديم طلب الدعم السكنى عن األسرة أن يقدمه :
 .1الزوج  :إذا كانت األسرة زوج ًا وزوجة فقط.
 .2الــزوج  :إذا كانــت األســرة زوجـ ًا وزوجــة وولــد ًا أو أكــر مــن أوالدهمــا (الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم (
 25ســنة ،أو اإلنــاث غــر المتزوجــات).
 .3الزوجــة  :إذا كانــت األســرة زوجـ ًا وزوجــة وولــد ًا أو أكــر مــن أوالدهمــا (الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم
(  25ســنة ،أو اإلنــاث غــر المتزوجــات) وكانــت الزوجــة هــي العائــل ألوالدهــا.
 .4األب  :إذا كانــت األســرة أبــ ًا وولــد ًا أو أكــر مــن أوالده (الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم ( 25ســنة ،أو
اإلنــاث غــر المتزوجــات) .
 .5األم  :إذا كانــت األســرة أمـ ًا مطلقــة وتعــول ولــد ًا أو أكــر مــن أوالدهــا ( الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم
( 25ســنة ،أو اإلنــاث غــر المتزوجــات).
 .6األم  :إذا كانــت أألســرة أم ـ ًا وولــد ًا أو أكــر مــن أوالدهــا (الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم ( 25ســنة ،أو
اإلنــاث غــر المتزوجــات) وكان األب متوفــى.
 .7اإلخــوة مجتمعــن  :إذا كانــت األســرة اثنــن أو أكــر مــن اإلخــوة ( الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم (25ســنة،
أو اإلنــاث غــر المتزوجــات) الذيــن توفــي عنهــم والديهم.
 .8اإلخــوة مجتمعــن  :إذا كانــت األســرة اثنــن أو أكــر مــن اإلخــوة (الذكــور غــر المتزوجــن الذيــن لــم ت�تجــاوز ســنهم (25
ســنة ،أو اإلنــاث غــر المتزوجــات) وكانــت أمهــم غــر ســعودية وهــي العائــل الوحيــد لهــم أو كان أبوهــم متوفــى .
 .9االبــن  :إذا كانــت األســرة ابنـ ًا ( لــم ت�تجــاوز ســنه ( )25ســنة) وأمـ ًا غــر ســعودية وكانــت هــي العائــل الوحيــد لبنهــا أو كان
األب متوفــى.
 .10األبنة  :إذا كانت األسرة ابنة (غري متزوجة) وأم ًا غري سعودية وكانت هي العائل الوحيد البنتها أو كان األب متوفى.
ب .ال يجــوز لــأب أو الــزوج تقديــم طلــب دعــم ســكنى عــن أفــراد أســرته إذا كان للزوجــة أو األم أو اإلخــوة مجتمعــن أو اإلبــن
أو االبنــة الحــق فــي التقــدم عــن ذات أفــراد األســرة بموجــب الفقــرات الفرعيــة ()3و()5و()8و()9و( )10مــن الفقــرة (أ) مــن
هــذه المــادة.
ج .يجب على المتقدم أن ُيدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.
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د .يعــد فــي حكــم األســرة الفــرد الــذي ال يمكــن شــموله ضمــن المجموعــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه
المــادة إذا كان مــن الفئــات التاليــة :
 .1المطلقة التي مضى على طالقها سنتان أو األرملة أيا كان سنهما ،ومن تجاوزت سنها  25سنة دون زواج.
 .2ابن ( أو بنت ) توفي عنه األبوي�ن ،ولم يبلغ سنه (  ) 25سنة .
 .3ابن ) أو بنت ) مجهول األبوي�ن ،ولم يبلغ سنة (  ) 25سنة .
 .4مــن تجــاوز عمــره (  ) 25ســنة ممــن لديــه مــرض مســتعص معقــد أو المعــاق إعاقــة مــن الدرجــة الشــديدة متــى كان مرضــه
أو إعاقتــه تجعلــه غــر قــادر علــى العمــل بنــاء علــى تقاريـ�ر طبيــة تصــدر عــن الجهــات ذات العالقــة وتقبلهــا الــوزارة.

المادة الرابعة :
أ .يجــب أن يكــون المتقــدم ســعودي الجنســية وقــت تقديــم طلــب الدعــم الســكني وإلــى حــن تخصيــص الدعــم الســكنى لــه.
وتعــد األســرة ســعودية ألغــراض التنظيــم وهــذه الالئحــة إذا كان المتقــدم عنهــا ســعودي الجنســية.
ب .إذا كان المتقــدم زوجــة أو أم يجــب إرفــاق صــك مــن المحكمــة المختصــة يوضــح أنهــا تعــول أوالدهــا مــا لــم ت�كــن األم
أرملــة ،وفــي حالــة المتقــدم الــذي لــم يبلــغ ســنة (  ) 25ســنة يقــدم الطلــب نيابــة عنــه وليــه أو وصيــه الشــرعي مــا لــم يكــن
ســنة تجــاوز (  ) 18ســنة.

المادة الخامسة :
إذا كان طلــب الدعــم الســكني مقدمـ ًا مــن الــزوج أو األب ،وجــب أال يقــل ســنه عــن (  ) 25ســنة وقــت تقديــم الطلــب .وال يطبــق
هــذا الشــرط إذا كان المتقــدم الزوجــة أو األم أو اإلخــوة مجتمعــن أو اإلبــن أو االبنــة ،أو مــن يأخــذ حكــم األســرة وفقـ ًا لمــا
نصــت عليــه الفقــرة (د) مــن المــادة الثالثــة مــن الالئحــة.

المادة السادسة :
يجب أن ت�كون األسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حني تخصيص الدعم السكني.
وتعترب األسرة مقيمة في المملكة في األحوال التالية :
 .1إذا لــم ت�تجــاوز مــدة إقامــة المتقــدم عنهــا خــارج المملكــة ســنة كاملــة متصلــة قبــل تقديــم طلــب الدعــم الســكني خــال
الخمــس ســنوات الســابقة علــى تاريـ�خ تقديــم الطلــب.
 .2إذا لــم ت�تجــاوز مــدة إقامــة المتقــدم عنهــا خــارج المملكــة ســنة كاملــة متصلــة خــال الفــرة مــن تاريـ�خ تقديــم الطلــب إلــى
وقــت التقي�يــم الــذي تجريــه الــوزارة بشــكل دوري بغــرض التحقــق مــن اســتمرار توفــر شــروط اســتحقاق الدعــم الســكنى
المنصــوص عليهــا فــي المــادة (السادســة) مــن التنظيــم .
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وال تحتســب ضمــن مــدة اإلقامــة خــارج المملكــة ألغــراض تطبيــق هــذه المــادة الفــرات التــي يقضيهــا المتقــدم خــارج
المملكــة ألي مــن األغــراض اآلتيــة :
أ .العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب .الدراسة أو التدريب.
ج .العالج.
د .غريها من األغراض التي تقبلها الوزارة.
يجــب علــى المتقــدم الــذي تنطبــق عليــه إحــدى هــذه الحــاالت أن يقــدم مســتندات موثقــة تقبلهــا الــوزارة ت�ثبــت الحالــة التــي
تنطبــق عليه.

المادة السابعة :
يجــب أال يكــون المتقــدم أو أحــد أفــراد أســرته مالــك ًا لمســكن مناســب وقــت تقديــم طلــب الدعــم الســكني وإلــى حــن تخصيــص
الدعــم الســكنى لــه ،وأال يكــون قــد ســبق ألي منهــم ذلــك خــال الســنوات الخمــس الســابقة لتاريـ�خ تقديــم الطلــب مــا لــم
ويعتــر المســكن مناســب ًا إذا كان وحــدة ســكنية
يكــن المســكن قــد فقــد نتيجــة لقــوة قاهــرة كالســيول والحرائــق وغريهــاُ .
مــن أي نــوع ت�توافــر فيهــا المواصفــات التاليــة :
أ .أال تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن مائة وخمسة وعشري�ن مرت ًا مربع ًا.
ب .أن ت�كون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائي ًا.
ت .أن ت�كون صالحة للسكن.
ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها .

المادة الثامنة :
أ .يجــب أال يكــون قــد ســبق للمتقــدم أو أحــد أفــراد أســرته االســتفادة مــن برنامــج دعــم ســكني حكومــي أو خــاص لغــرض
تملــك مســكن.
بُ .يعــد المتقــدم أو أحــد أفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب قــد اســتفاد مــن برنامــج دعــم ســكني حكومــي أو خــاص لغــرض
تملــك مســكن فــي أي مــن األحــوال اآلتيــة :
 .1إذا بــدأ فــي االســتفادة مــن الربنامــج  .ومــن ذلــك أن يكــون قــد حصــل علــى القــرض أو التموي ـ�ل الســكني أو جــزء منــه إال
أنــه لــم يتملــك مســكن ًا بعــد.
 .2إذا تقــدم بطلــب لالســتفادة مــن الربنامــج وكان طلبــه تحــت الدراســة مــن قبــل مقــدم الربنامــج أو �أدرج طلبــه فــي قائمــة
االنتظــار الخاصــة بالربنامــج  ،باس ـت�ثناء طلبــات القــروض الســكنية التــي ســبق للمتقــدم أو ألي مــن أفــراد أســرته تقديمهــا
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لصنــدوق التنميــة العقاريــة وتســلم عنهــا رقم ـ ًا قبــل تاري ـ�خ  1432/7/23ه علــى أن يطبــق فــي شــأنها المــادة ( التاســعة
عشــرة ) مــن الالئحــة.
 .3إذا كان مســتوفي ًا لشــروط االســتفادة مــن الربنامــج ولــه الخيــار فــي التقــدم بطلــب لالســتفادة منــه  ،مــا لــم يتعهــد
بعــدم تقديــم طلــب لالســتفادة منــه والتنــازل عــن احقيتــه فــي االســتفادة مــن الربنامــج وفقـ ًا للصيغــة التــي تحددهــا وزارة
اإلســكان بالتنســيق مــع مقــدم الربنامــج.

المادة التاسعة :
يجــب أال يكــون لــدى األســرة القــدرة الماليــة علــى تملــك مســكن مناســب .ويعتــر لــدى األســرة القــدرة الماليــة علــى امتــاك
مســكن مناســب إذا كان لــدى أفرادهــا مجتمعــن أصــوالً تبلــغ قيمتهــا الســوقية مليونــي ريــال ســعودي أو أكــر.
وألغــراض هــذه المــادة ،تشــمل األصــول  :النقــد ومــا فــي حكمــه ،واألوراق الماليــة ،وحقــوق الملكيــة فــي أي نــوع مــن
أنــواع الشــركات أو األنشــطة التجــاري ،والحقــوق الفكريــة ،والعقــارات بأنواعهــا ،والســيارات ذات االســتخدام التجــاري،
والمعــدات والمحــركات ومــا فــي حكمهــا .وال يحتســب ضمــن األصــول اآلتــي :
أ .السيارات التي يملكها أفراد األسرة لالستخدام الشخصي بما ال يتجاوز ثالث سيارات.
ب .األرض السكنية التي تبلغ مساحتها ألف مرت مربع أو أقل بما ال يتجاوز أرض ًا سكنية واحدة لألسرة.

المادة العاشرة :
يلــزم اســتمرار الشــروط الــواردة فــي المــواد ( الرابعــة ) و ( الخامســة ) و ( السادســة ) مــن التنظيــم والشــروط المبينــة
فــي هــذا الفصــل ،مــن تاري ـ�خ تقديــم طلــب الدعــم الســكني إلــى حــن تخصيــص الدعــم الســكني.
وإذا تغــر حــال المتقــدم أو أفــراد أســرته بعــد تاريـ�خ تقديــم الطلــب بحيــث لــم تعــد ت�توافــر فــي الطلــب أي مــن تلــك الشــروط،
يتــم إيقــاف إجــراءات طلــب الدعــم الســكنى ،وللمتقــدم إعــادة تفعيــل إجــراءات الطلــب بعــد توافــر الشــروط مــرة أخــرى.

المادة العاشرة ( مكرر ) :
تحدد الوزارة البيانات والمعلومات والمستندات الالزم توفرها للبت فيما يلي :
 .1التحقق من الشروط الواردة في المواد ( الرابعة ) و ( الخامسة ) و ( السادسة ) من التنظيم.
 .2تطبيق معاي�ي أولوية الحصول على الدعم السكني المنصوص عليها في المادة ( الحادية عشرة ) من التنظيم.
 .3تطبيق معاي�ي تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في المادة ( الثانية عشرة ) من التنظيم.
 .4استيفاء متطلبات سداد القسط المالي وفق ًا للمادة ( الرابعة عشرة ) من التنظيم.
وتنســق الــوزارة مــع الجهــات ذات العالقــة لتوفــر البيانــات والمعلومــات والمســتندات المنصــوص عليهــا فــي هــذه
المــادة.
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الفصل الثالث
(إجراءات تقديم الطلب)
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المادة الحادية عشرة :
يكــون تقديــم طلــب الدعــم الســكنى مــن خــال البوابــة اإللكرتونيــة عــن طريـ�ق إنشــاء المتقــدم لحســاب إلكرتونــي ُيدخــل فيــه
جميــع المعلومــات والبيانــات الخاصــة بــه وبأفــراد أســرته وذلــك بحســب الخانــات المحــددة لذلــك فــي البوابــة اإللكرتونيــة.

المادة الثانية عشرة :
يلتزم المتقدم بالموافقة على جميع اإلقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خالل البوابة اإللكرتونية.

المادة الثالثة عشرة :
ال يعــد طلــب الدعــم الســكني مكتمـاً إال بعــد إدخــال المتقــدم لجميــع البيانــات المطلوبــة وموافقتــه علــى جميــع القــرارات
والتعهــدات ،وبعــد ظهــور إشــعار إلكرتونــي يؤكــد اكتمــال تقديــم الطلــب ،أمــا قبولــه أو عــدم قبولــه فيكــون بعــد التحقــق
مــن توفــر شــروط االســتحقاق المنصــوص عليهــا فــي التنظيــم والالئحــة.

المادة الرابعة عشرة :
يجــب علــى المتقــدم تحديــث حســابه اإللكرتونــي عنــد حــدوث أي تغيـ�ي علــى المعلومــات والبيانــات التــي ســبق لــه إدخالهــا
وكان لذلــك التغيـ�ي ت�أثــر علــى اســتحقاق الدعــم الســكني أو نقــاط األولويــة وذلــك خــال مــدة ال ت�تجــاوز خمســة عشــر يومـ ًا
مــن تاريـ�خ حــدوث التغيـ�ي .وإذا أخــل المتقــدم بذلــك  ،للــوزارة اتخــاذ اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي التنظيــم.
وإذا تــم تخصيــص الدعــم الســكني اســتنادا الســتحقاق أو أولويــة بنيــت علــى بيانــات غــر صحيحــة فــي تاريـ�خ إجــراء التخصيــص
فيعتــر التخصيــص كأن لــم يكــن ،وت�تخــذ الــوزارة اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل إجــراء التخصيــص.

المادة الخامسة عشرة :
للــوزارة أن تطلــب مــن المتقــدم فــي أي وقــت تقديــم مســتندات أو معلومــات أو إقــرارات ت�ثبــت أو تؤيــد أي ًا مــن المعلومات
والبيانــات الخاصــة بالمتقدم وأفراد أســرته.

المادة السادسة عشرة :
يجــب علــى المتقــدم االلتــزام بــأي تعليمــات أو طلبــات تصدرهــا الــوزارة حــول طلــب الدعــم الســكني الخــاص بــه بمــا فــي
ذلــك االلتــزام بتقديــم أي معلومــات أو مســتندات أو إقــرارات تطلبهــا الــوزارة خــال مــدة ال ت�تجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريـ�خ
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طلبهــا مــا لــم تحــدد الــوزارة مهلــة أطــول فــي طلبهــا .وإذا لــم يتقيــد المتقــدم بذلــك ،جــاز للــوزارة رفــض طلــب الدعــم
الســكني أو إيقــاف إجراءاتــه إلــى حــن تزويدهــا بالمعلومــات أو المســتندات أو اإلقــرارات المطلوبــة.

المادة السابعة عشرة :
أ .للــوزارة إشــعار المتقــدم بتعليماتهــا وطلباتهــا حــول طلــب الدعــم الســكني عــن طريــ�ق وضــع إشــعارات فــي حســابه
اإللكرتونــي أو إرســال رســائل نصيىــة إلــى هاتفــه المتنقــل أو بريــده اإللكرتونــي أو صنــدوق بريــده المســجلني فــي حســابه
اإللكرتونــي.
ب .يجــب علــى المتقــدم أن يطلــع علــى جميــع الوســائل المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة بشــكل مســتمر
بمــا فــي ذلــك الدخــول بشــكل دوري علــى حســابه االلكرتونــي.
ت .ال يجــوز للمتقــدم االحتجــاج بعــدم العلــم بــأي معلومــة تــم إشــعاره بهــا مــن خــال أي مــن الوســائل المنصــوص عليهــا
فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة أو االحتجــاج بت�أخــر علمــه بهــا.
وســيفرتض علــم المتقــدم بالمعلومــة مــن تاريـ�خ إرســالها إلــى الهاتــف المتنقــل أو الربيــد اإللكرتونــي أو صنــدوق الربيــد،
أو وضعهــا علــى الحســاب اإللكرتونــي.

المادة الثامنة عشرة :
المبينــة فــي التنظيــم وهــذه الالئحــة مــن
إذا توفــي المتقــدم قبــل تخصيــص الدعــم الســكني ،فلمــن ت�توفــر فيــه الشــروط ُ
أفــراد أســرته أن يتقــدم بطلــب جديــد يأخــذ أســبقية طلــب المتوفــى ،مــن خــال إنشــاء حســاب إلكرتونــي باســمه يطلــب فيــه
أخــذ أســبقية طلــب المتقــدم المتوفــى.

المادة التاسعة عشر -:
إذا كان لــدى المتقــدم – أو أي مــن أفــراد أســرته – طلــب قــرض ســكني (أو أكــر) لــدى الصنــدوق وتس ـ َّلم عنــه رقم ـ ًا قبــل
تاري ـ�خ 1432/7/23هـــ ،وي�رغبــون فــي االســتفادة مــن الدعــم الســكني الــذي يقــدم بموجــب التنظيــم ،فلهــم التقــدم إلــى
الــوزراء مــن خــال البوابــة اإللكرتونيــة ،وال يمكتمــل تخصيــص الدعــم الســكني للمتقــدم الــذي ت�توفر فيه شــروط االســتحقاق
إال بعــد التنــازل عــن كافــة طلبــات القــروض الخاصــة بــه وبأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب لــدى الصنــدوق ،وذلــك خــال
ثالثــن يوم ـ ًا مــن تاري ـ�خ تلقــي المتقــدم إشــعار ًا مــن الــوزارة يتضمــن أن تخصيــص الدعــم الســكني معلــق إلــى حــن التنــازل
عــن طلبــات القــروض الســكنية لــدى الصنــدوق ،وإذا يلتــزم بذلــك ،يتــم إلغــاء طلــب الدعــم الســكني الخــاص بالمتقــدم.
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الفصل الرابع
(أنواع الدعم السكني)
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المادة العشرون -:
أ -مــع عــدم اإلخــال بمــا تضمنتــه (المــادة الثانيــة والعشــرون) مــن الالئحــة ُيحــدد المتقــدم فــي طلــب الدعــم الســكني
نــوع الدعــم الســكني الــذي يرغــب فــي الحصــول عليــه ،وي�جــوز أن ت�تعــدد اختياراتــه علــى أن ت�كــون مرتبــة بحســب رغبتــه فــي
ويحــدد نــوع الدعــم الســكني الــذي
الحصــول عليهــا  .وي�جــوز للمتقــدم تعديــل اختياراتــه قبــل تخصيــص الدعــم الســكني ُ ،
يتــم توفــره للمتقــدم بنــاء علــى االحتياجــات الســكنية للمتقــدم وأفــراد أســرته ،وقدرتهــم علــى الســداد القســط المالــي
للدعــم الســكني.
ب -يجــب علــى المتقــدم اختيــار الدعــم الســكني فــي المنطقــة أو المدينــة أو المحافظــة التــي يقيــم فيهــا أو التــي يرغــب
اإلقامــة فيهــا  ،وإذا تغــر مــكان إقامــة المتقــدم بعــد تاريـ�خ تقديــم طلــب الدعــم الســكني ،وجــب عليــه تحديــث بياناتــه بمــا
ـاء علــى مقــر عملــه أو المــكان الــذي يقيــم فيــه فعليــا
يتفــق مــع مــكان إقامتــه الجديــدُ .
ويحــدد مــكان إقامــة المتقــدم بنـ ً
هــو وأفــراد أســرته.

المادة الحادية والعشرون -:
ُتســتبعد اختيــارات المتقــدم التــي تشــتمل علــى وحــدة ســكنية أو ٍ
أرض ســكنية إذا لــم يكــن المتقــدم مؤهـاً للحصــول عليهــا
وفــق أحــكام المــادة (الرابعــة والعشــرون) مــن هــذه الالئحــة ،ويكتفــي بــإدراج المتقــدم فــي هــذا الحالــة فــي قائمــة
األولويــة الخاصــة بالقــرض أو التموي ـ�ل الســكني فقــط.

المادة الثانية والعشرون -:
ال يكــون اختيــار المتقــدم ملزمـ ًا للــوزارة حتــى وإن كان مؤهـاً للحصــول عليــه ،وتســعى الــوزارة إلــى تحقيــق الخيــارات ذات
األولويــة للمتقــدم فــي حــال توفرهــا.

المادة الثالثة والعشرون -:
تحــدد مســاحات الوحــدات الســكنية واألراضــي الســكنية التــي يتــم تخصيصهــا أو دعــم توفريهــا للمتقــدم وفــق أحــكام
التنظيــم وهــذه التنظيــم وهــذه الالئحــة ،وإذا كان المتقــدم يقيــم فــي مدينــة أو محافظــة تقــع فيهــا وحــدات وأراض
ســكنية بمســاحات مختلفــة ،للــوزارة تحديــد مســاحة الوحــدة أو األرض الســكنية التــي ُتخصــص للمتقــدم.
وتحدد الوزارة القسط المالي للدعم السكني بناء على المعاي�ي ذات العالقة.
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المادة الرابعة والعشرون -:
دون اإلخــال بشــرط اســتحقاق الدعــم الســكني المنصــوص عليهــا فــي التنظيــم وهــذه الالئحــة ،يكــون المتقــدم مؤه ـاً
للحصــول علــى دعــم ســكني يشــتمل علــى أرض ســكنية أو وحــدة ســكنية إذا توافــرت فيــه الشــروط اآلتيــة مــن تاريـ�خ تقديــم
طلــب الدعــم الســكني وإلــى حــن تخصيصــه:
أ .أال يكــون المتقــدم أو أي مــن أفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب مالــك ًا لقطعــة أرض ســكنية يمكــن بنــاء مســكن مناســب
عليهــا بمســطحات بنــاء تبلــغ مســاحتها مائــة وخمســة وعشــرون مــر ًا مربعـ ًا أو أكــر ،ويتــم التحقــق مــن مــدى توافــر هــذه
المواصفــات فــي األرض مــن قبــل الــوزارة أو مــن يمثلهــا.
ب -أال يكــون المتقــدم أو أي مــن أفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب قــد ســبق أن خصصــت لــه أرض كمنحــة مــن جهــة
حكوميــة.

المادة الخامسة والعشرون -:
يحــدد مبلــغ القــرض أو التموي ـ�ل الســكني الــذي توفــره أو تدعــم توفــره الــوزارة بنــاء علــى ت�كلفــة المســكن الــذي يرغــب
المتقــدم فــي شــرائه أو بنائــه بمبلــغ القــرض أو التمويـ�ل ،مــع مراعــاة أال يتجــاوز مبلــغ القــرض أو التمويـ�ل الســكني قــدرة
المتقــدم – أو المتقــدم وأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب – علــى ســداده بحســب مــا تحــدده الــوزارة ،وفــي جميــع
األحــوال ال يتجــاوز القــرض أو التمويـ�ل الســكني مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســعودي  .وتحــدد الــوزارة ت�كلفــة المســكن الــذي
يرغــب المتقــدم فــي شــرائه أو بنائــه بمبلــغ القــرض أو التمويـ�ل وفقـ ًا لتقديرهــا بنــاء علــى المعايـ�ي ذات العالقــة ومنهــا
موقــع المســكن ومســاحته ومواصفاتــه.
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الفصل الخامس
(قوائم األولوية)
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المادة السادسة والعشرون -:
أ .تنشــئ الــوزارة قائمــة أولويــة لــكل نــوع مــن أنــواع الدعــم الســكني  .و ُتقســم قوائم األولويــة الخاصة بالوحدات الســكنية
 ،واألراضــي الســكنية  ،بحســب المــدن والمحافظــات التــي تقــع فيهــا المشــاريع الســكنية  ،وتقســم قوائــم األولويــة ،
الخاصــة بالقــروض الســكنية بحســب مناطــق المملكــة  ،وتحــدد الــوزارة تقســيم قوائــم أنــواع الدعــم الســكني األخــرى.
بُ -يــدرج المتقــدم – الــذي توافــرت فيــه شــروط الحصــول علــى الدعــم الســكني – فــي قوائــم األولويــة وفــق اختيارتــه
المحــددة فــي طلــب الدعــم الســكني  ،مــع مراعــاة المــواد ( العشــرون ) و(الحاديــة والعشــرون) و ( الثانيــة والعشــرون )
مــن هــذه الالئحــة.
ج -مــع مراعــاة أحــكام المــادة ( الثالثــة والثالثــون ) مــن هــذه الالئحــة ،يرتــب المتقدمــون فــي قوائــم األولويــة بحســب
النقــاط التــي تمنــح لهــم وفــق اآلليــة الموضحــة فــي هــذا الفصــل  .و ُتقيــم الــوزارة المتقدمــن بشــكل دوري لتحديــث عــدد
النقــاط المســتحقة لهــم بموجــب هــذا الفصــل.
د -للــوزارة تعديــل آليــة توزيــع النقــاط المبينــة فــي هــذا الفصــل مــن وقــت آلخــر ،ويســري التعديــل فــي حــال إقــراره علــى
جميــع المتقدمــن المدرجــن فــي قوائــم األولويــة ( بمــا فــي ذلــك مــن تــم إدراجهــم قبــل تاري ـ�خ إقــرار التعديــل ) مــا لــم
تحــدد الــوزارة خــاف ذلــك.

( مسارات التملك )
المادة السادسة والعشرون ( مكرر)
تنشــئ الــوزارة مســارات تملــك لتوفــر وتخصيــص دعــم ســكني للمتقدمني بعد التحقق من اســتيفائهم لشــروط اســتحقاق
الدعــم الســكني ،ويــدرج المســتحق فــي مســار التملــك المناســب بعــد توقيــع عقــد دعــم ســكني مــع الــوزارة يحــدد حقوقــه
والتزاماتــه لالســتفادة مــن الدعــم الســكني الــذي يــؤدي إليــه مســار التملــك ،وفــق االتــي -:
 - 1يتضمــن مســار التملــك نــوع الدعــم الســكني الــذي يخصــص للمســتفيد وأوصــاف وقيمــة المســكن الــذي ينتــج عــن هــذا
الدعــم  ،كمــا يتضمــن آليــة الدعــم الســكني أو المســاكن المدعومــة للمســتفيدين.
 - 2فــي حالــة تزاحــم المســتحقني علــى مســارات التملــك تطبــق قواعــد األولويــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن
(الســابعة والعشــرون ) حتــى ( الثالثــة والثالثــون ) مــن هــذه الالئحــة.
 - 3فــي حــال إدارج المســتحق فــي مســار تملــك – يتطلــب منــه أداء القســط المالــي للدعــم الســكني – فــا يجــوز اإلخــال
بأولويتــه فــي اســتالم منتــج الدعــم الســكني أو المســكن المدعــوم الــذي يــؤدي إليــه مســار التملــك ،وت�كــون األولويــة
فــي اســتالم منتــج الدعــم الســكني أو المســكن المدعــوم وفق ـ ًا لقاعــدة أســبقية اإلدارج فــي مســار التملــك.
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 - 4يمكــن إســتبعاد المســتفيد مــن مســار التملــك إذا أخــل بشــروطه المحــددة مــن الــوزارة والتــي ينــص عليهــا عقــد الدعــم
الســكني ،وت�تخــذ الــوزارة الرتتيبــات الالزمــة إلعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل إدارج المســتفيد فيــه أو إحــال مســتحق
دعــم ســكني آخــر بديـاً عــن المســتفيد الــذي تــم إخراجــه مــن مســار التملــك.
 .5تصــدر الــوزارة القواعــد واالشــراطات ونمــاذج التشــغيل وأدلــة العمــل اإلجرائيــة الخاصــة بــكل مســار مــن مســارات التملــك
وذلــك بعــد موافقــة الوزيـ�ر عليهــا.

المادة السابعة والعشرون -:
بناء على عدد أفراد أسرته بحد أقصى عشرون نقطة وفق الجدول اآلتي -:
يمنح المتقدم نقاط ًا
ً

عدد أفراد األسرة ( بما فيهم المتقدم )

عدد النقاط التي تمنح

 6أفراد أو اكرث

عشرون نقطة

 5أفراد

خمسة عشرة نقطة

 4أفراد

عشر نقاط

 3أفراد

خمس نقاط

فردان فقط

ال يمنح أي نقاط

وللــوزارة تعديــل النقــاط المنصــوص عليهــا فــي هــذا الجــدول فــي حــال التزاحــم علــى مســارات التملــك بحســب الطبيعــة
الخاصــة لــكل مســار.
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المادة الثامنة والعشرون -:
يمنــح المتقــدم نقاطـ ًا بنــاء علــى الحالــة الماليــة لــه وألفــراد أســرته ،ويكــون الحــد األقصــى للنقــاط التــي ُتمنــح وفــق هــذا
ـاء علــى نــوع قائمــة األولويــة التــي ســيدرج فيهــا
المعيــار عشــري�ن نقطــة ،ويحــدد عــدد النقــاط التــي تمنــح للمتقــدم بنـ ً
وإجمالــي الدخــل الشــهري لــه وألفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب وفــق الجــدول اآلتــي -:

نقاط األولوية بحسب اختيار المتقدم
أنواع الدعم السكني لتوفري

انواع الدعم السكني لتوفري

وحدات سكنية ال تقع ضمن

وحدات سكنية تقع ضمن

مجمعات سكنية للمستفيدين

مجمعات سكنية للمستفيدين

3000ريال سعودي أو أقل

عشرون نقطة

عشر نقاط

ما بني  3.001و  4.000ريال سعودي

عشرون نقطة

اثنا عشرة نقطة

ما بني  4.001و 5.000ريال سعودي

عشرون نقطة

أربع عشرة نقطة

ما بني  5.001و 6.000ريال سعودي

عشرون نقطة

ستة عشر نقطة

ما بني  6.001و  7.000ريال سعودي

عشرون نقطة

ثماني عشرة نقطة

ما بني  7.001و  8.000ريال سعودي

عشرون نقطة

عشرون نقطة

ما بني  8.001و  9.000ريال سعودي

تسع عشرة نقطة

تسع عشرة نقطة

ما بني  9.001و  10.000ريال سعودي

ثماني عشرة نقطة

ثماني عشرة نقطة

ما بني  10.001و  11.000ريال سعودي

سبع عشرة نقطة

سبع عشرة نقطة

ما بني  11.001و  12.000ريال سعودي

ست عشرة نقطة

ست عشرة نقطة

ما بني  12.001و  13.000ريال سعودي

خمس عشر نقطة

خمس عشر نقطة

ما بني  13.001و  14.000ريال سعودي

أربع عشرة نقطة

أربع عشرة نقطة

ما بني  14.001و  15000ريال سعودي

ثالث عشر نقطة

ثالث عشر نقطة

ما بني  15.001و  16.000ريال سعودي

اثنا عشرة نقطة

اثنا عشرة نقطة

ما بني  16.001و  17.000ريال سعودي

إحدى عشرة نقطة

إحدى عشرة نقطة

ما بني  17.001و  18.000ريال سعودي

عشر نقاط

عشر نقاط

ما بني  18.001و  19.000ريال سعودي

تسع نقاط

تسع نقاط

ما بني  19.001و  20.000ريال سعودي

ثمان نقاط

ثمان نقاط

ما بني  20.001و  21.000ريال سعودي

سبع نقاط

سبع نقاط

إجمالي الدخل الشهري للمتقدم
وأفراد أسرته مجتمعني
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ما بني  21.001و  22.000ريال سعودي

ست نقاط

ست نقاط

ما بني  22.001و  23.000ريال سعودي

خمس نقاط

خمس نقاط

مل بني  23.001و  24.000ريال سعودي

أربع نقاط

أربع نقاط

ما بني  24.001و  25.000ريال سعودي

ثالث نقاط

ثالث نقاط

ما بني  25.001و  26.000ريال سعودي

نقطتان

نقطتان

ما بني  26.001و  27.000ريال سعودي

نقطة واحدة

نقطة واحدة

ويعدل مجموع النقاط التي تمنح للمتقدم بناء على الجدول الوارد في هذه المادة وفق ًا لألتي -:
أ -إذا كان لــدى أفــراد األســرة مجتمعــن عمالــة منزليــة يتجــاوز عددهــم الثالثــة  ،يخصــم ثــاث نقــاط عــن كل عامــل يزيــد عــن
الثالثــة عمــال.
ب -إذا كان لــدي افــراد األســرة مجتمعــن عمالــة غــر منزليــة يتجــاوز عددهــم الثالثــة ،يخصــم ثــاث نقــاط عــن كل عامــل يزيــد
عــن الثالثــة عمــال.
وللــوزارة تعديــل النقــاط المنصــوص عليهــا فــي هــذا الجــدول فــي حالــة التزاحــم علــى مســار التملــك بحســب الطبيعــة
الخاصــة لــكل مســار.
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المادة التاسعة والعشرون -:
يمنــح المتقــدم نقاطـ ًا بنــاء علــى ســنه ،وإذا كان الطلــب مقدمـ ًا مــن األخــوة مجتمعــن  ،فيعتــد بســن أكربهــم .ويكــون الحــد
األقصــى للنقــاط التــي ُتمنــح وفــق هــذا المعيــار خمــس عشــرة نقطــة ،وتمنــح النقــاط وفقـ ًا للجــدول التالــي -:

سن المتقدم

نقاط األولوية

 35سنة وأقل من  36سنة

نقطة واحدة

 36سنة وأقل من  37سنة

نقطتان

 37سنة وأقل من  38سنة

ثالث نقاط

 38سنة وأقل من  39سنة

أربع نقاط

 39سنة وأقل من  40سنة

خمس نقاط

 40سنة وأقل من  41سنة

ست نقاط

 41سنة وأقل من  42سنة

سبع نقاط

 42سنة وأقل من  43سنة

ثمان نقاط

 43سنة وأقل من  44سنة

تسع نقاط

 44سنة وأقل من  45سنة

عشر نقاط

 45سنة وأقل من  46سنة

إحدى عشر نقطة

 46سنة وأقل من  47سنة

اثنا عشر نقطة

 47سنة وأقل من  48سنة

ثالث عشرة نقطة

 48سنة وأقل من  49سنة

أربع عشرة نقطة

 49سنة فأكرث

خمس عشر نقطة

وللــوزارة تعديــل النقــاط المنصــوص عليهــا فــي هــذا الجــدول فــي حالــة التزاحــم علــى مســار التملــك بحســب الطبيعــة
الخاصــة لــكل مســار.

المادة الثالثون -:
بنــاء علــى أســبقية تقديمــه لطلــب الدعــم الســكني  ،ويكــون الحــد األقصــى للنقــاط التــي ُتمنــح
يمنــح المتقــدم نقاطــ ًا
ً
للمتقــدم وفــق هــذا المعيــار عشــر نقــاط بحيــث يحصــل المتقــدم علــى نقطــة واحــدة عــن كل ســنة تمضــي علــى تاريــ�خ
تقديــم طلــب الدعــم الســكني مــع مراعــاة اآلتــي -:
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أ -يكون تاري�خ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل إلى المتقدم إشعار يفيد باكتمال تقديم طلبه.
�ثناء مــن الفقــرة ( أ ) مــن هــذه المــادة ،إذا ســبق للمتقــدم أن تقــدم بطلــب قــرض ســكني علــى الصنــدوق وكان
ب -اس ـت ً
طلبــه يخضــع ألحــكام التنظيــم أو كان قــد تنــازل عــن طلبــه ليتقــدم بطلــب دعــم ســكني بموجــب التنظيــم وهــذه الالئحــة،
فيعتــد بتاريــ�خ تقديــم طلبــه الســابق لــدى الصنــدوق لغــرض تحديــد عــدد النقــاط التــي يحصــل عليهــا وفــق هــذا المعيــار
وذلــك عنــد إدراجــه فــي قائمــة أولويــة خاصــة بالقــرض الســكني أو أي منتــج تموي ـ�ل ســكني.
ج -لغــرض احتســاب النقــاط التــي ُتمنــح وفــق هــذا المعيــار ،ال يعتــد بالفــرة التــي ت�كــون فيهــا إجــراءات طلــب الدعــم الســكني
متوقفــة بموجــب التنظيــم وهــذه الالئحة.
د -إذا كان لــدى المتقــدم طلــب ســابق لمنحــة أرض ســكنية لــدى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ولــم يســبق وأن خصــص
لــه أرض كمنحــة مــن جهــه حكوميــة  ،ويحصــل علــى نقطتــن إضافيتــن علــى أال يتجــاوز النقــاط مجمــوع النقــاط التــي يحصــل
عليهــا هــذا المعيــار عشــر نقــاط.

المادة الحادية والثالثون -:
بناء على الحالة االجتماعية والصحية له وألفراد أسرته وذلك وفق اآلتي -:
يمنح المتقدم نقاط ًا
ً
أ -خمــس نقــاط عــن كل فــرد مــن أفــراد األســرة يكــون لديــة مــرض مســتعص ُم ِ
قعــد أو إعاقــة مــن الدرجــة الشــديدة ،وثــاث
نقــاط إذا كان المــرض أو اإلعاقــة مــن الدرجــة المتوســطة  ،ونقطــة إذا كان المــرض أو اإلعاقــة مــن الدرجــة الخفيفــة  .وفــي
جميــع األحــوال  ،يكــون الحــد األقصــي للنقــاط الممنوحــة بموجــب هــذه الفقــرة عشــرون نقطــة .وإذا كان المتقــدم ممــن
يعــد فــي حكــم األســرة وفق ـ ًا لنــص المــادة الثالثــة فقــرة د 4/مــن هــذه الالئحــة فيعامــل معاملــة فــرد األســرة بخصــوص
ويحــدد نــوع المــرض ومــدى شــدته لغــرض احتســاب النقــاط التــي ُتمنــح بموجــب هــذه الفقــرة وفــق
تطبيــق هــذه الفقــرة ُ ،
تقري ـ�ر صــادر عــن جهــة تقبلهــا الــوزارة وبالصيغــة التــي تحددهــا.
ب -إذا كان الطلــب مقدمـ ًا مــن أم أو زوجــة  ،أو مطلقــة أو أرملــة ممــن تعــد فــي حكــم األســرة وفقـ ًا لنــص المــادة الثالثــة
فقــرة د  1/مــن هــذه الالئحــة ،يمنــح المتقــدم عشــر نقــاط عنــد إدراجــه فــي قائمــة األولويــة الخاصــة بالقــرض أو التموي ـ�ل
الســكني ،وخمــس نقــاط عنــد إدراجــه فــي أي قائمــة أولويــة أخــرى.
ج -إذا كان الطلــب مقدم ـ ًا مــن إخــوة مجتمعــن توفــي عنهــم والديهــمُ ،يمنــح لهــم خمــس نقــاط عــن كل فــرد منهــم بمــا
ال يتجــاوز عشــري�ن نقطــة ،كمــا ُيمنــح االبــن أو البنــت ممــن يعــد فــي حكــم األســرة وفق ـ ًا لنــص المــادة الثالثــة فقــرة د3/2/
خمــس نقــاط.
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د -إذا كان الطلب مقدم ًا من إخوة مجتمعني  ،أو من ابن ,أو ابنه ,وكانت األم غري سعودية ُيمنح للمتقدم عشر نقاط.
هـــ -إذا كانــت أســرة المتقــدم تشــمل علــى ابنــة ( أو أكــر ) غــر متزوجــة وتجــاوز ســنها األربعــن ســنة ُ ،يمنــح المتقــدم ثــاث
نقــاط عــن كل واحــدة منهــن بمــا ال يتجــاوز اثنتــي عشــرة نقطــة  ،وإذا كان الطلــب مقدمـ ًا مــن اإلخــوة مجتمعــن يمنــح لهــم
ثــاث نقــاط عــن كل أخــت غــر متزوجــة تجــاوز ســنها أربعــن ســنة بمــا ال يتجــاوز اثنتــي عشــرة نقطــة ،وإذا كان المتقــدم االبنــة
تمنــح ثالثــة نقــاط إذا تجــاوز ســنها األربعــن ســنة ،وإذا كان المتقــدم امــرأة ممــن تعــد فــي حكــم األســرة وفقـ ًا لنــص المــادة
الثالثــة فقــرة د  1 /مــن هــذه الالئحــة وتجــاوزت ســنها أربعــن دون زواج تمنــح ثــاث نقــاط وال تخــل هــذه الفقــرة بأحقيــة
ـاء علــى المــادة ( التاســعة والعشــرون ) مــن هــذه الالئحــة.
المتقــدم فــي النقــاط التــي ت�تقــرر لــه بنـ ً

المادة الثانية والثالثون -:
دل إجمالي التي حصل عليها المتقدم وفق ًا للمواد ( الســابعة والعشــرون)
عند إدارج المتقدم في قوائم األولوية ُ ،يع َّ
و( الثامنة والعشرون ) و ( التاسعة والعشرون ) و ( الثالثون ) و ( الحادية والثالثون ) من هذه الالئحة وفق ًا لآلتي -:
أُ -يخصــم نقطتــان مــن إجمالــي النقــاط عنــد إدراج المتقــدم فــي قائمــة األولويــة الخاصــة بنــوع الدعــم الســكني الــذي يمثــل
اختيــاره الثانــي ( إن وجــد ) كمــا هــو محــدد فــي طلــب الدعــم الســكني.
ب -يخصــم خمــس نقــاط مــن إجمالــي النقــاط عنــد إدراج المتقــدم فــي قائمــة األولويــة الخاصــة بنــوع الدعــم الســكني الــذي
يمثــل اختيــاره الثالــث أو الرابــع (إن وجــد) كمــا هــو محــدد فــي طلــب الدعــم الســكني.
ج -إذا كان المتقــدم يرغــب فــي الحصــول علــى الدعــم الســكني فــي أحــد مراكــز التنميــة  ،يضــاف خمــس نقــاط مجمــوع
نقاطــه فــي حــال وجــود دعــم ســكني أو مســار تملــك مخصــص لهــذا المركــز.

المادة الثالثة والثالثون -:
دم
أ -إذا تســاوى متقدمــان أو أكــر فــي عــدد النقــاطُ ,ي َّقــدم مــن كان أفــراد أســرته أكــر عــدد ًا  ،فــإن تســاووا فــي ذلــكُ ،يقـ َّ
مــن كان الدخــل الشــهري لــه وألفــراد أســرته مجتمعــن أقــل ,فــإن تســاووا فــي ذلــك تقــدم مــن كان منهــم أكــر ســن ًا  ،فــإن
دم مــن مضــى علــى تقديمــه لطلــب الدعــم الســكني مــدة أطــول  ،فــإن تســاووا فــي ذلــك  ،تســتخدم
تســاووا فــي ذلــك ُ ،يقـ َّ
دم.
القرعــة لتحديــد مــن ُيقـ َّ
ب -لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ،يراعى األتي -:
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 .1لغرض تحديد عدد أفراد األسرة  ،يتم احتساب أفراد األسرة بما ال يتجاوز سته أفراد فقط.
 .2لغرض تحديد سن المتقدم  ،يعتد بسن األخ او األخت األكرب إذا كان طلب الدعم السكني مقدم ًا من اإلخوة مجتمعني.
ج -للــوزارة تفضيــل المتقــدم الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى الدعــم الســكني فــي أحــد مراكــز التنميــة فــي حالــة وجــود
دعــم ســكني أو مســار تملــك مخصــص لهــذا المركــز.
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الفصل السادس
(تخصيص الدعم السكني)
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المادة الرابعة والثالثون -:
أ -ألغــراض تخصيــص الدعــم الســكني تقســم قائمــة األولويــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( الثالثــة والثالثــون
فقــرة أ) مــن الالئحــة إلــى قســمني  ،القســم األول يشــمل المتقدمــن القادري ـ�ن علــى ســداد القســط المالــي –
بحســب المعايـ�ي التــي تحددهــا الــوزارة – دون حاجــة إلــى تضامــن أفــراد أســرة المتقــدم المدرجــن فــي الطلــب أو
إحضــار كفيــل غــارم  ،والقســم الثانــي يشــمل المتقدمــن غــر القادريـ�ن علــى ســداد القســط المالــي إال بالتضامــن
مــع أفــراد أســرة المتقــدم المدرجــن فــي الطلــب أو إحضــار كفيــل غــارم.
ب -للــوزارة البــدء بالتخصيــص للمتقدمــن المشــمولني بالقســم األول مــن قائمــة األولويــة وفــق أحــكام التنظيــم
والالئحــة بحســب نــوع الدعــم الســكني الــذي يتــم تخصيصــه  ،وبعــد اكتمــال التخصيــص للمشــمولني بالقســم األول
تبــدأ بالتخصيــص للمشــمولني بالقســم الثانــي  ،بحســب التقســيم المنصــوص عليــه فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه
المــادة.
ج -يجــب التخصيــص للمتقــدم وأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب  ،إذا كان المتقــدم غــر قــادر علــى ســداد
القســط المالــي بمفــرده حســب تقديــر الــوزارة  ،وفــي هــذه الحالــة يكــون التخصيــص بنســبة مســاهمة كل منهــم
فــي الســداد  ،وال يخــل ذلــك بمســؤولية المتقــدم وحــده فــي مواجهــة الــوزارة بســداد كامــل األقســاط الماليــة ،
ويكــون المتقــدم وأفــراد أســرته المســاهمني فــي الســداد ضامنــن متضامنــن لهــذا الســداد.
د -إذا كان المتقدم وأفراد أســرته المدرجني في الطلب غري قادري�ن على ســداد القســط المالي للدعم الســكني
حســب تقدير الوزارة ُ ،يشــرط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لســداد القســط المالي أو تعجيل ســداده.
هـــ -فــي جميــع األحــوال يعلــق تخصيــص القــرض أو التمويـ�ل للمتقــدم وأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب لحــن
تحقــق قدرتهــم علــى ســداد القســط المالــي.

المادة الخامسة والثالثون -:
ُيخصــص الدعــم الســكني – أو اإلدراج فــي مســار تملــك – بموجــب قــرار يصــدر مــن الوزي ـ�ر  ،وال يكــون التخصيــص – أو
اإلدراج فــي مســار تملــك – مكتمــاً إال بعــد توقيــع المتقــدم لعقــد الدعــم الســكني وفــق النمــوذج الــذي تعــده
الــوزارة واســتيفاء أي متطلبــات أخــرى تحددهــا الــوزارة  .وي�جــب علــى المتقــدم توقيــع عقــد الدعــم الســكني
واســتيفاء أي متطلبــات اخــري خــال المــدة التــي تحددهــا الــوزارة عنــد إبالغــه بقــرار التخصيــص – أو اإلدراج فــي
مســار التملــك المحــدد – بــأي وســيلة مــن الوســائل المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( الســابعة عشــرة ) مــن هــذه
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الالئحــة  ،وإذا لــم يلتــزم المتقــدم بذلــك  ،ســقط حقــه فــي الحصــول علــى الدعــم الســكني الــذي تقــرر تخصيصــه لــه أو
ســقط حقــه فــي اإلدراج فــي مســار التملــك المحــدد لــه بحســب األحــوال  ،ولــه فــي هــذه الحالــة تقديــم طلــب دعــم
ســكني جديــد.

المادة السادسة والثالثون -:
إذا كان المتقــدم مدرج ـ ًا فــي أكــر مــن قائمــة أولويــة وصــدر لــه قــرار التخصيــص المشــار إليــه فــي المــادة

(الخامســة

والثالثــون) مــن هــذه الالئحــة فيمــا يتعلــق بأحــد أنــواع الدعــم الســكني أو أحــد مســارات التملــك .وجــب اســتبعاد المتقــدم
مــن قوائــم األولويــة األخــرى المــدرج فيهــا وال يكــون لــه الخيــار فــي طلــب انتظــار نــوع دعــم ســكني أو مســار تملــك غــر
الــذي تقــرر تخصيصــه لــه.

المادة السابعة والثالثون -:
ـاء علــى ترتيبــه فــي القائمــة
أُ -يخصــص الدعــم الســكني للمتقــدم إذا كان قرضـ ًا ســكني ًا أو دعــم توفــر القــرض الســكني بنـ ً
األولويــة وبحســب توفــر المبالــغ المرصــودة لتموي ـ�ل أو دعــم تموي ـ�ل القــروض المخصصــة للمنطقــة التــي يقيــم فيهــا .
وي�جــب علــى المتقــدم اســتخدام القــرض الســكني الــذي ُخصــص لــه لبنــاء أو شــراء مســكن فــي المنطقــة التــي يقيــم فيهــا.
ب -يكون تخصيص القرض السكني من خالل أي من اآلتي -:
 .1حصــول المســتفيد علــى كامــل مبلــغ القــرض لشــراء مســكن جاهــز بحســب اآلليــة التــي تحددهــا الــوزارة بمــا فــي ذلــك شــراء
مســكن مــن خــال الربامــج التــي ت�تيحهــا الــوزارة.
 .2حصول المستفيد على مبلغ القرض على دفعات لبناء مسكن.
 .3تطوي�ر مسكن للمستفيد على أرض الوزارة أو القطاع الخاص.
وتحــدد الــوزارة المتطلبــات الواجــب اســتيفاؤها للحصــول علــى القــرض الســكني مــن خــال أي مــن الطــرق المنصــوص عليهــا
فــي هــذه الفقــرة.
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المادة الثامنة والثالثون -:
ُيخصــص الدعــم الســكني إذا كان وحــدة ســكنية أو أرضــ ًا ســكنية عنــد توفــره فــي أي مشــروع ســكني  .ويقتصــر
التخصيــص علــى المتقدمــن المدرجــن فــي قائمــة األولويــة الخاصــة بالمدينــة أو المحافظــة التــي يقــع فيهــا
المشــروع الســكني.

المادة التاسعة والثالثون -:
مع مراعاة أحكام المادة ( الثامنة عشرة ) من التنظيم  ،يجب على المستفيد التزام اآلتي -:
أ -إذا كان الدعــم الســكني الــذي لــه ُخصــص لــه أرض ـ ًا ســكنية  ،وجــب عليــه الحصــول علــى ترخيــص بنــاء مســكن علــى األرض
التــي خصصــت لــه خــال ســته أشــهر مــن تاريـ�خ اكتمــال التخصيــص  ،كمــا يجــب عليــه البــدء فــي البنــاء خــال مــدة ال ت�تجــاوز ســنه
مــن تاريـ�خ اكتمــال التخصيــص ،واكتمــال البنــاء خــال مــدة ال ت�تجــاوز ثــاث ســنوات مــن تاريـ�خ اكتمــال التخصيــص.
ب -إذا كان الدعــم الســكني الــذي خصــص لــه قرض ـ ًا أو تموي ـاً ســكني ًا فقــط  ،وجــب عليــه اســتخدامه لشــراء مســكن أو البــدء
فــي إجــراءات بنــاء مســكن خــال مــدة ال ت�تجــاوز ســنة مــن تاريـ�خ اكتمــال التخصيــص  ،وفــي حــال بنــاء مســكن يجــب إكمــال البنــاء
خــال مــدة ال ت�تجــاوز ثــاث ســنوات مــن تاريـ�خ اكتمــال التخصيــص.
وإذا لــم يلتــزم المســتفيد بذلــك  ،تســرد منــه األرض الســكنية التــي خصصــت لــه  ،ويحــل مبلــغ القــرض أو التمويـ�ل الســكني
الــذي خصــص لــه كامـاً (بحســب الحــال).
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الفصل السابع
( األقساط المالية )
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المادة األربعون -:
ـاء علــى
ُيحــدد إجمالــي األقســاط الماليــة للوحــدات الســكنية واألراضــي الســكنية وأنــواع الدعــم الســكني األخــرى بنـ ً
مــا تحــدده الــوزارة ويصــدر بــه قــرار مــن الوزيـ�ر.

المادة الحادية واألربعون -:
يكون سداد األقساط المالية شهري ًا ما لم ينص عقد الدعم السكني على خالف ذلك.

المادة الثانية واالربعون -:
مــع مراعــاة مــا تضمنــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (  )82وتاري ـ�خ 1435 /3/5هـــ فــي شــأن الفئــات التــي ترعاهــا وزارة
العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،يكــون ســداد األقســاط الماليــة مــن خــال واحــدة أو أكــر مــن اآلليــات اآلتيــة -:
أ -استقطاع القسط المالي من داخل المستفيد مباشرة.
ب -إيداع المستفيد لمبلغ القسط المالي فب الحساب البنكي الذي تحدده الوزارة لهذا العرض.
ج -أي آلية أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة واألربعون -:
يبدأ استحقاق األقساط المالية وفق ًا لالتي -:
أ -إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية  ،بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية.
ب -إذا كان الدعــم الســكني قرض ـ ًا أو تموي ـاً ســكني ًا لشــراء مســكن  .بعــد مضــي أربعــة أشــهر مــن تســلم القــرض أو
التموي ـ�ل الســكني.
ج -إذا كان الدعــم الســكني قرضـ ًا أو تمويـاً ســكني ًا لبنــاء مســكن ،بعــد مضــي ســنتني مــن توقيــع عقــد الدعــم الســكني
متــى كانــت الــوزارة جاهــزة لصــرف القــرض أو التمويـ�ل الســكني أو بعــد مضــي أربعــة أشــهر مــن تاريـ�خ إتمــام البنــاء
أي المدتــن أقــل.
د –إذا كان الدعــم الســكني أرضـ ًا ســكنية  ،بعــد مضــي ســنتني مــن تاريـ�خ تســلم المســتفيد لــأرض أو بعــد مضــي أربعــة
أشــهر مــن تاريـ�خ إتمــام البنــاء أي المدتــن أقــل.
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المادة الرابعة واألربعون -:
أ -يحــدد مبلــغ القســط المالــي الشــهري بنســبة (  )33%مــن دخــل المتقــدم بمراعــاة أال تزيــد مــدة ســداد القســط
المالــي عــن (  ) 25ســنة مــن بدايــة تاريـ�خ االســتحقاق وأال يتجــاوز عمــر المتقــدم (  )65ســنة فــي نهايــة مــدة الســداد.
ب -إذا لــم ت�تحقــق الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( أ) مــن هــذه المــادة  ،يحتســب مبلــغ القســط الشــهري
بنســبة (  ) 33%مــن دخــل المتقــدم وأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب بمراعــاة أال تزيــد مــدة التقســيط عــن ( )25
ســنة مــن بدايــة تاري ـ�خ االســتحقاق وأال يزيــد عمــر المتقــدم عــن (  )65ســنة.
ج -إذا لــم ت�تحقــق الحالتــن المنصــوص عليهمــا فــي الفقرتــن (أ) و(ب) مــن هــذه المــادة بــأن كانــت قيمــة القســط
الشــهري ال ت�كفــي لســداد القســط المالــي خــال (  )25ســنة مــن بدايــة تاريــ�خ االســتحقاق بمراعــاة أال يزيــد عمــر
المتقــدم عــن (  )65ســنة ،يجــب علــى المتقــدم إحضــار كفيــل غــارم تقبلــه الــوزارة لضمــان ســداد األقســاط الماليــة.
د -إذا كان ســداد األقســاط الماليــة يتــم عــن طريــ�ق اســتقطاعها مــن الدخــل الشــهري للمســتفيد أو المســتفيد
وأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب بحســب األحــوال  ،تحــدد الــوزارة نســبة االســتقطاع مــن الدخــل الشــهري
للمســتفيد أو المســتفيد وأفــراد أســرته المدرجــن فــي الطلــب بحســب األحــوال وبمــا ال يخالــف األنظمــة والتعليمــات
المعمــول بهــا.

المادة الرابعة واالربعون ( مكرر)
 .1يقتصر الحق في االستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجني في الطلب.
 .2فــي حــال إكمــال ســداد القســط المالــي يكــون تخصيــص الدعــم الســكني لورثــة المســتفيد بقــدر مســاهمة كل
منهــم فــي ســداد القســط المالــي.
 .3فــي حــال اإلعفــاء مــن ســداد القســط المالــي يكــون تخصيــص الدعــم الســكني لورثــة المســتفيد بحســب األنصبــة
الشــرعية بعــد اســتعباد ورثــة المســتفيد غــر المدرجــن فــي الطلــب.
 .4ال يجــوز اإلخــال بأحقيــة ورثــة المســتفيد المدرجــن فــي الطلــب الذيــن لــم يشــملهم تخصيــص الدعــم الســكني –
وفق ـ ًا للفقــرة ( )2مــن هــذه المــادة – مــن االنتقــاع بــه متــى كانــوا علــى حالهــم مــن حيــث اســتيفاء شــروط أفــراد
األســرة الواجــب إدراجهــم فــي الطلــب وقــت التخصيــص.
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المادة الرابعة واألربعون (مكرر)1/
 .1تضــع الــوزارة برامــج توفــر الدعــم الســكني المنصــوص عليهــا فــي المــادة التاســعة عشــرة فقــرة ( )1مــن التنظيــم
 ،ويصــدر بــكل منهــا قــرار مــن الوزيـ�ر يتضمــن آليــات تنفيــذه ،ويكــون تحويـ�ل ملكيــة األراضــي الســكنية لجهــات القطــاع
العــام أو الخــاص أو التعاونــي ألغــراض تنفيــذ هــذه الربامــج بقــرار مــن الوزيـ�ر يتضمــن الضوابــط واالشــراطات الالزمــة
بمــا فــي ذلــك القيــود التــي تــرد علــى حــق الجهــة فــي التصــرف فــي األراضــي الســكنية.
 .2تضــع الــوزارة برامــج تعجيــل ســداد القســط المنصــوص عليهــا فــي المــادة التاســعة عشــرة فقــرة ( )2مــن التنظيــم
 ،ويصــدر بــكل منهــا قــرار مــن الوزي ـ�ر يتضمــن آليــات تنفيــذه ،ويكــون نقــل ملكيــة الوحــدات أو األرض الســكنية معج ـاً
للمســتفيد ألغــراض تنفيــذ هــذه الربامــج بقــرار مــن الوزيــ�ر يتضمــن الضوابــط واالشــراطات الالزمــة بمــا فــي ذلــك
القيــود التــي تــرد علــى حــق المســتفيد فــي التصــرف فــي الوحــدة أو االرض الســكنية.

31

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ

الفصل الثامن
(اللجنة)
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المادة الخامسة واالربعون -:
تشــكل لجنــة مــن ثالثــه أعضــاء علــى األقــل يكــون مــن بينهــم مستشــار نظامــي ( قانونــي ) للنظــر فــي التظلمــات
ويصــدر بتســمية
التــي تقــدم مــن أي قــرار أو إجــراء ت�تخــذه الــوزارة أو مــن يمثلهــا بموجــب التنظيــم وهــذه الالئحــةُ .
أعضــاء اللجنــة قــرار مــن الوزي ـ�ر يحــدد فيــه مــدة عضويتهــم ومــن يرأســها.

المادة السادسة واألربعون -:
يجــب أن يقــدم التظلــم إلــى اللجنــة خــال ســتني يومــ ًا مــن تاريــ�خ إبــاغ الشــخص المعنــي باإلجــراء أو القــرار محــل
التظلــم  .ويتحقــق اإلبــاغ بــأي مــن الوســائل المشــار إليهــا فــي المــادة (الســابعة عشــرة) مــن هــذه الالئحــة.

المادة السابعة واألربعون -:
ُيقدم التظلم عن طري�ق تعبئة نموذج التظلم وإرساله وفق ًا للطريقة التي تحددها الوزارة.

المادة الثامنة واألربعون -:
يجــب البــت فــي التظلــم المقــدم خــال ســتني يومـ ًا مــن تاريـ�خ تقديمــه .وتصــدر قــرار اللجنــة باألغلبيــة وي�جــب أن ت�كــون
وي�ب َّلــغ المتظلــم بنتيجــة البــت فــي تظلمــه بــأي مــن الوســائل المشــار إليهــا
مســببة  .وتعتمــد قرارتهــا مــن الوزيـ�ر ُ .
فــي المــادة (الســابعة عشــرة) مــن هــذه الالئحــة.

المادة التاسعة واألربعون -:
تنشــئ الــوزارة وحــدة إداريــة متخصصــة ت�تولــى القيــام بأعمــال ســكرتارية اللجنــة وتزويدهــا بالمستشــاري�ن
المتخصصــن لتســهيل عملهــا وأدائهــا لمهامهــا .كمــا تختــص هــذه الوحــدة اإلداريــة بقيــد التظلمــات وتجهيزهــا
وترتيبهــا قبــل عرضهــا علــى اللجنــة.
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الفصل التاسع
(أحكام عامة)
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المادة الخمسون -:
يجــوز للمســتفيد ت�أجــر المســكن وفــق أحــكام الفقــرة ( )3مــن المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن التنظيــم بعــد موافقــة
الــوزارة  .وللحصــول علــى موافقــة الــوزارة ،يجــب توافــر الشــروط اآلتيــة -:
أ -أن يكون قد مضى ثالث سنوات من تاري�خ تسلم المسكن أو اكتمال بنائه .
ب -أن يكون المستفيد منتظم ًا في سداد األقساط المالية.
ج -أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغري بسبب تغري مكان عمله أو دراسته او ظروف تقدرها الوزارة.
د -أن يكون المست�أجر سعودي الجنسية.
هـ -أال ت�تجاوز مدة اإليجار سنتني  .وي�جوز تجديد اإليجار لمدة مماثلة بعد الموافقة الوزارة.
وللــوزارة طلــب أي مســتندات أو معلومــات للتحقــق مــن توافــر الشــروط المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة وفــي
جميــع األحــوال  ،يظــل المســتفيد مســؤوالً أمــام الــوزارة عــن االلتــزام بأحــكام التنظيــم وهــذه الالئحــة بمــا فــي ذلــك
االلتــزام بســداد األقســاط الماليــة فــي مواعيــد اســتحقاقها.

المادة الحادية والخمسون -:
إذا اســردت الوحــدة الســكنية أو األرض الســكنية وفــق أحــكام التنظيــم وهــذه الالئحــة فغــن المســتفيد يلتزم بســداد
األقســاط الماليــة عــن الفــرة الممتــدة مــن تاريـ�خ تخصيــص الدعــم الســكني إلــى تاري�خ االســرداد.

المادة الثانية والخمسون -:
للــوزارة التنســيق مــع الصنــدوق وغــره مــن الجهــات العامــة أو الخاصــة أو األهليــة ألداء أي مهــام ت�تعلــق بتنفيــذ
أحــكام التنظيــم وهــذه الالئحــة.

المادة الثالثة والخمسون -:
ويعمل بها من تاري�خ نفاذ التنظيم.
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ُ
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