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الفصل األول

)أحكام عامة(
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المادة األولى: 

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذه التنظيم – المعاني لمبينة أمام كل منها: 

الوزارة: وزارة اإلسكان. 

الوزي�ر: وزي�ر اإلسكان. 

الصندوق: صندوق التنمية العقارية. 

الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا التنظيم. 

الدعــم الســكني: »مــا تقدمــه الدولــة مــن وحــدة ســكنية، أو أرض ســكنية، أو تمويــ�ل، أو ائ�تمــان، أو غــر ذلــك مــن أوجــه 

الدعــم ».

األســرة: هــي األســرة الســعودية ويقصــد بهــا أي مجموعــة مــن المجموعــات المشــار إليهــا فــي المــادة )الرابعــة( مــن هــذا 

التنظيم. 

المتقدم: من يتقدم عن األسرة بطلب الحصول على دعم سكني.

المستفيد: من خصص له دعم سكني من المتقدمني الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني. 

اإلخوة: الذكور واإلناث. 

القسط المالي: ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم. 

المادة الثانية: 

يهدف هذا التنظيم إلى تيسر تملك األسرة لمسكن مناسب، وفقًا لألحكام الواردة فيه . 

المادة الثالثة: 

1. ت�تولــى الــوزارة تنفيــذ هــذا التنظيــم، ولهــا التنســيق مــع الصنــدوق وغــره مــن جهــات القطــاع العام أو الخــاص أو األهلي، 

ألداء أي مهمــة ت�تعلــق بذلك.

2. تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها. 

3. يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمني بناء على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن. 
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الفصل الثاني

)االستفادة من الدعم السكني(
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المادة الرابعة: 

 مــع مراعــاة الشــروط الــواردة فــي المادتــني )الخامســة( و )السادســة( مــن هــذا التنظيــم، يقصــر الدعــم الســكني علــى 

األســرة التــي هــي أي مــن المجموعــات اآلتيــة: 

1. زوج وزوجة. 

ــاث غــر  ــم ت�تجــاوز ســنهم )25( ســنة، أو اإلن ــن ل ــد أو أكــر مــن أوالدهمــا )الذكــور غــر المتزوجــني الذي 2. زوج وزوجــة وول

المتزوجــات(. 

3. أب وولد أو أكر من أوالد األب )الذكور غر المتزوجني الذين لم ت�تجاوز سنهم )25( سنة، أو اإلناث غر المتزوجات(. 

4. أم وولد أو أكر من أوالدها )الذكور غر المتزوجني الذين لم ت�تجاوز سنهم )25( سنة، أو اإلناث غر المتزوجات(. 

5. اثنــان أو أكــر مــن اإلخــوة فــي حــال وفــاة الوالديــن علــى أن يكــون الذكــر غــر متــزوج ولــم ت�تجــاوز ســنة )25( ســنة وأن 

ت�كــون األنثــى غــر متزوجــة. 

6. واحد أو أكر من اإلخوة في حال كون األم غر ســعودية واألب متوفى، أو كونها العائل الوحيد ألوالدها الســعودي�ني 

علــى أن يكــون الذكــر غــر متــزوج ولم ت�تجاوز ســنه )25( ســنة واألنثى غر متزوجة. 

وتحــدد الالئحــة مــن يعــد فــي حكــم األســرة – ألغــراض تطبيــق هــذا التنظيــم – ممــن لــم يشــمل بالمجموعــات المنصــوص 

عليهــا فــي هــذه المــادة. 

المادة الخامسة: 

يقــدم الــزوج أو األب طلــب الحصــول علــى دعــم ســكني لألســرة. وتقدمــه الزوجــة التــي تعــول أوالدهــا، أو األم إذا كانــت 

مطلقــة مضــى علــى طالقهــا ســنتان )أو أكــر( وكانــت تعــول أوالدهــا، أو األم متــى كان زوجهــا متوفــى. 

ويقدم الطلب اإلخوة – المشار إليهم في الفقرتني )5( و )6( من المادة )الرابعة( من هذا التنظيم – مجتمعني. 

وتحدد الالئحة الضوابط واإلجراءات الالزمة لذلك. 

المادة السادسة: 

1. يجب أن ت�توافر الشروط اآلتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: 

أ. أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية. 

ب. أال تقــل ســن طالــب الدعــم الســكني عــن )25( ســنة، ويســت�ثنى مــن ذلــك األم أو الزوجــة أو األخــوة مجتمعــني أو مــن يعــد 

فــي حكــم األســرة. 

ج. أن ت�كون األسرة مقيمة في المملكة. 

ــ�خ تقديــم  د. أال يكــون أحــد أفــراد األســرة مالــكًا لمســكن أو ســبق ألي منهــم ذلــك خــالل الســنوات الخمــس الســابقة لتاري
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الطلــب وي�جــوز تعديــل هــذه المــدة بقــرار مــن الوزيــ�ر. 

هـــ-أال يكــون قــد ســبق ألحــد أفــراد األســرة االســتفادة مــن برنامــج دعــم ســكني حكومــي أو خــاص، لغــرض تملــك مســكن، 

وذلــك وفقــًا لمــا تحــدده الالئحــة. 

و-أال يكون لدى األسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. 

ــ�خ الطلــب إلــى حــني تخصيــص  2. يلــزم اســتمرار توافــر جميــع الشــروط الــواردة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة مــن تاري

الدعــم الســكني.  

وتحدد الالئحة المعاي�ر والضوابط الالزمة لتطبيق الشروط الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة. 

المادة السابعة: 

يقــدم طلــب الدعــم الســكنى بالطريقــة التــي تحددهــا الــوزارة، ويلتــزم المتقــدم بتزويــد الــوزارة بجميــع المعلومــات 

والمســتندات التــي تطلبهــا، وللــوزارة التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة مــن أجــل الحصــول علــى أي معلومــة أو 

مســتند خــاص بالمتقــدم أو أفــراد أســرته أو التحقــق مــن صحتهــا. 

 ولهــا كذلــك التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة بمــا يكفــل اســتمرار تزويــد الــوزارة – بشــكل مســتمر – بــأي تحديــث يطــرأ علــى 

تلــك المعلومــات والمســتندات. 

المادة الثامنة: 

توقــف إجــراءات طلــب الدعــم الســكني إذا تغــر حــال المتقــدم أو األســرة ) أو أحــد أفرادهــا ( بعــد تاريــ�خ الطلــب بحيــث لــم تعــد 

ت�توافــر فــي الطلــب متطلبــات أي مــن المــواد )الرابعــة( أو )الخامســة( أو )السادســة( مــن هــذا التنظيــم. وي�جــوز تفعيــل 

الطلــب بعــد انتفــاء ســبب اإليقــاف، وال يعتــد بمــدة اإليقــاف فــي احتســاب األولويــة وفقــًا لمعيــار أســبقية تقديــم الطلــب.

 

المادة التاسعة: 

إذا توفــي المتقــدم قبــل تخصيــص دعــم ســكني، جــاز لمــن تنطبــق عليــه الشــروط المبينــة فــي هــذا التنظيــم مــن أفــراد 

ــد يأخــذ أســبقية طلــب المتوفــى.  أســرته أن يتقــدم بطلــب جدي

المادة العاشرة: 

يلتزم المتقدم في كل األوقات بما يأتي: 

1. إشــعار الــوزارة بــأي تغيــ�ر يطــرأ علــى المعلومــات التــي قدمهــا أو أي تغيــ�ر علــى وضعــه قــد يؤثــر علــى توافــر الشــروط 

المبينــة فــي هــذا التنظيــم أو علــى أولويتــه فــي الحصــول علــى الدعــم الســكني، وذلــك خــالل مــدة ال ت�تجــاوز خمســة عشــر 
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يومــًا مــن تاريــ�خ حــدوث التغيــ�ر. 

2. تقديــم المعلومــات والمســتندات واإلقــرارات التــي تطلبهــا الــوزارة خــالل مــدة ال ت�تجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــ�خ طلبهــا 

مــا لــم تحــدد الــوزارة مهلــة أطــول. 

وتبني الالئحة أي التزام إضافي يتعني على المتقدم التقيد به. 

المادة الحادية عشرة: 

ُيرتَّــب المتقدمــون – الذيــن توافــرت فيهــم شــروط الحصــول علــى الدعــم الســكني – بحســب أولويتهــم فــي الحصــول علــى 

الدعــم الســكني بنــاًء علــى المعايــ�ر التــي تحــدده الالئحــة، ومنهــا: 

1. الحالة المالية للمتقدم وأسرته. 

2. سن المتقدم. 

3. عدد أفراد األسرة. 

4. الحالة االجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته. 

5. أسبقية تقديم الطلب. 

كمــا تحــدد الالئحــة الضوابــط الالزمــة لتطبيــق المعايــ�ر المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة، والــوزن النســبي لــكل منهــا، 

مــع مراعــاة تــوازن المجتمعــات الســكنية. 
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الفصل الثالث

)تخصيص الدعم السكني(



9تنظيم لتنظيم الدعم السكني

المادة الثانية عشرة: 

تحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناًء على المعاي�ر اآلتية: 

1. الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته. 

2. مالءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته. 

3. مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته. 

وتحدد الالئحة األحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه. 

المادة الثالثة عشرة: 

ُيــَرم مــع المســتفيد عقــد دعــم ســكني – وفقــًا لنمــاذج تعدهــا الــوزارة – بــني األحــكام والشــروط والحقــوق وااللتزامــات 

التــي تحكــم تقديمــه وفقــًا ألحــكام هــذا التنظيــم والالئحــة واألنظمــة ذات الصلــة.
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الفصل الرابع

)القسم المالي(
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المادة الرابعة عشرة: 

1. يســتوفى القســط المالــي للدعــم الســكني وفقــًا لآلليــة التــي تحددهــا الالئحــة، وبمــا ال يخالــف األنظمــة والتعليمــات 

المعمــول بهــا، وبخاصــة مــا يتصــل بالنســب المحــددة لالســتقطاع.

ت�تجــاوز نســبة االســتقطاع )%25( مــن دخلــه  وي�جــوز اســتقطاع القســط المالــي مــن دخــل المســتفيد مباشــرة علــى أال 

الشــهري. 

2. يستخدم القسط المالي لتموي�ل الدعم السكني الذي ُيقدم بموجب هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة: 

يحدد إجمالي األقساط المالية للدعم السكني بناًء على الموقع والمساحة، وتحدد الالئحة األحكام الخاصة بذلك. 

المادة السادسة عشرة: 

إذا لــم يســدد المســتفيد ســتة أقســاط شــهرية مت�تاليــة أو متفرقــة، أو لــم يســدد القســط الســنوي خــالل مــدة ســتة أشــهر 

مــن تاريــ�خ اســتحقاقه، ت�تخــذ الــوزارة اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لتحصيــل األقســاط المت�أخــرة باعتبارهــا دينــًا مســتحقًا 

للدولــة بمــا ال يخالــف األحــكام الــواردة فــي نظــام إيــ�رادات الدولــة. 

المادة السابعة عشرة: 

ــه اســت�كمال االســتفادة مــن الدعــم الســكني، علــى أن  ــة، جــاز لورث�ت ــل اســتيفاء األقســاط المالي إذا توفــي المســتفيد قب

ــه كلهــا.  ــوا التزامات يتحمل

المادة الثامنة عشرة: 

1. ال تنتقــل ملكيــة الوحــدة الســكنية إلــى المســتفيد إال بعــد ســداد األقســاط الماليــة كاملــة، ويلتــزم المســتفيد خــالل مــدة 

االســتيفاء بالمحافظــة عليهــا وصيانتهــا. 

2. ال تنتقل ملكية األرض السكنية إلى المستفيد إال بعد بناء مسكن عليها وسداد األقساط المالية كاملة. 

3. يقصــر انتفــاع المســتفيد مــن الدعــم الســكني علــى منفعــة الســكن الخــاص لــه وألســرته، ويســت�ثنى مــن ذلــك ت�أجــر 

المســكن وفــق الضوابــط التــي تحددهــا الالئحــة. 

4. ال يجــوز التصــرف بعــوض أو بغــر عــوض فــي الدعــم الســكني إال بعــد مــرور عشــر ســنوات مــن تاريــ�خ حصــول المســتفيد 
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عليــه وســداده األقســاط الماليــة كاملــًة. 

5. يكــون باطــالً أي تصــرف فــي األرض الســكنية أو الوحــدة الســكنية بالمخالفــة ألحــكام هــذه المــادة، وللــوزارة فــي هــذه 

الحالــة اســرداد الدعــم الســكني بشــكل نهائــي. 

6. تطبيــق أحــكام الفقرتــني )3( و )4( مــن هــذه المــادة علــى المســكن الــذي يشــريه المســتفيد أو يبنيــه باســتخدام القــرض 

الســكني. وإذا تصــرف المســتفيد فــي المســكن بمــا يخالــف ذلــك، حــل مبلــغ القــرض كامــالً. 

7. للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضامن استيفاء األقساط المالية.

المادة التاسعة عشرة: 

أوالً: است�ثناء من حكم المادة )الثامنة عشرة( من هذ التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي: 

1. برامــج توفــر الدعــم الســكني بالتنســيق مــع جهــات القطــاع العــام أو الخــاص أو األهلــي، ومــا قــد يتطلبــه ذلــك مــن 

تحويــ�ل ملكيــة األراضــي الســكنية إلــى هــذه الجهــات، لبنــاء مســاكن عليهــا تخصــص لمســتحقي الدعــم الســكني. 

2. برامــج تعجيــل ســداد األقســاط الماليــة بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص، ونقــل ملكيــة الوحــدة أو األرض الســكنية معجــالً 

ــاء.  ــ�ل الســداد أو البن للمســتفيد لتوفــر تموي

وتحدد الالئحة اإلجراءات الخاصة بالرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها. 

ــ�خ  ــًا: بالنســبة إلــى أصحــاب الطلبــات المقدمــة إلــى صنــدوق التنميــة العقاريــة – التــي لــدى أصحابهــا أرقــام قبــل تاري ثاني

1432/7/23هـــ وي�رغبــون فــي االســتفادة مــن الدعــم الســكني الــذي ســيقدم بموجــب أحــكام تنظيــم الدعــم الســكني – 

فلهــم التقــدم إلــى وزارة اإلســكان مــن خــالل البوابــة اإللكرونيــة، وال يكتمــل تخصيــص الدعــم الســكني للمســتحقني منهــم 

إال بعــد تنازلهــم عــن طلبــات القــروض الســكنية لــدى الصنــدوق. 

ثالثًا: حذف البند )خامسًا( من قرار مجلس الوزراء رقم )82( وتاري�خ 1435/3/5هـ.

المادة العشرون: 

مــع عــدم اإلخــالل بمــا ورد فــي المــادة )السادســة عشــرة( مــن هــذا التنظيــم، ُتســرد األرض الســكنية والوحــدة الســكنية 

فــي الحــاالت التــي تحددهــا الالئحــة، وت�تخــذ الجهــات المعنيــة اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ ذلــك. 

وتحــدد الالئحــة الضوابــط الخاصــة بإعــادة األقســاط الماليــة )أو جــزء منهــا( التــي قامــت الــوزارة بتحصيلهــا للمســتفيد، وذلــك 

بعــد أن تســتقطع الــوزارة منــه عــوض االنتفــاع الســابق وفــق مــا تحــدده الالئحــة. 



13تنظيم لتنظيم الدعم السكني

الفصل الخامس

)صحة المعلومات(



تنظيم لتنظيم الدعم السكني 14تنظيم لتنظيم الدعم السكني

المادة الحادية والعشرون: 

يجب على المتقدم والمســتفيد – بحســب األحوال – ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمســتندات 

المقدمــة بموجــب أحــكام هــذا التنظيــم والالئحــة – ســواء فــي طلــب الدعــم الســكني أم غــر ذلــك – وااللتــزام بعــدم إخفــاء 

أي معلومــة يجــب اإلفصــاح عنهــا بموجــب أحــكام هذا التنظيــم والالئحة. 

المادة الثانية والعشرون: 

1. يرتــب علــى تقديــم معلومــات أو مســتندات أو بيانــات جوهريــة مضللــة أو غــر صحيحــة أو غــر مكتملــة – ســواء فــي 

طلــب الدعــم الســكني أم غــر ذلــك – أو إخفــاء أي معلومــات جوهريــة يجــب اإلفصــاح عنهــا بموجــب أحــكام هــذا التنظيــم 

والالئحــة، أو التحايــل بــأي طريقــة للحصــول علــى الدعــم الســكني اتخــاذ أي ممــا يأتــي: 

أ. إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم. 

ب. اسرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية. 

ت. حلول مبلغ القرض السكني كامالً إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني. 

وتعــد المعلومــة جوهريــة ألغــراض هــذه المــادة إذا كان لهــا ت�أثــر علــى اســتحقاق الدعــم الســكني أو أولويــة الحصــول 

عليــه. 

2. ال يخــل مــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة مــن قيــام الــوزارة بإحالــة المتقــدم أو المســتفيد – المشــار إليهمــا فــي 

تلــك الفقــرة – إلــى الجهــات المختصــة التخــاذ مــا يلــزم فــي شــأنه نظامــًا. 



15تنظيم لتنظيم الدعم السكني

الفصل السادس

)التظلم(
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المادة الثالثة والعشرون: 

يجــوز لمــن صــدر فــي شــأنه قــرار أو أي إجــراء ت�تخــذه الــوزارة بموجــب هــذا التنظيــم أو الالئحــة التظلــم منــه –خــالل ســتني 

يومــًا مــن تاريــ�خ إبالغــه – أمــام لجنــة تشــكل فــي الــوزارة لهــذا الغــرض، وتحــدد الالئحــة األحــكام المتعلقــة بتشــكيلها 

وإجــراءات عملهــا، وي�جــوز التظلــم مــن قــرارات اللجنــة أمــام ديــوان المظالــم وفقــًا لنظامــه.



17تنظيم لتنظيم الدعم السكني

الفصل السابع

)أحكام ختامية(
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المادة الرابعة والعشرون: 

يصــدر الوزيــ�ر الالئحــة خــالل ســتني يومــًا مــن تاريــ�خ نشــر هــذا التنظيــم، وتنشــر فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا مــن تاريــ�خ 

نفــاذ هــذا التنظيــم. 

المادة الخامسة والعشرون: 

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستني يومًا من تاري�خ نشره. 

/SaudiHousing
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