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  ةـــالتنفيذي ةالالئح
  اريـل العقـون التمويــلقان

  اب األولـالب
  ةـــكام عامـأح

  
  ) ١مادة ( 

ا       اري وفق ل العق تثمار ف    " يكون التموي انون لالس ام الق رميم أو    ىألحك اء أو ت شراء أو بن
ان    ة ومب آت الخدمي ة والمنش دات اإلداري اآن والوح ين المس اط   ىتحس ة للنش ال المخصص المح

  . ىالتجار
  

  ) ٢مادة ( 
ائع       "  م الب جل باس ر مس ل غي ل التموي ار مح ان العق م     ،إذا آ راء أو باس ة الش ي حال ف

ين    رميم والتحس اء أو الت ة البن ي حال تثمر ف مانا   المس ل ض ول أن يقب از للمم ل " ج  نهرللتموي
ا     تثمر أو أورق ر المس ة " أصول عقارية مملوآة للمستثمر أو لغيره أو آفالة شخصية من غي  مالي

أو  قيمة األقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله ملبكا
ذه الحاالت أن يشترط عل      لوللممو ،  مناسبا من الضمانات األخرى   ما يراه تثمر   ىفي ه المس

  . " لصالح الممول خالل فترة يتفقان عليها" تسجيل العقار محل التمويل باسمه ورهنه رسميا
تثمر من    وإذا  آان العقار محل التمويل بناء أو وحدة في بناء على أرض مخصصة للمس

تثمر ه من المس ازل ل ول التن ول قب ة فللمم ة العام د األشخاص االعتباري ة أو من أح بصفة  الدول
ة     " عن التخصيص ضمانا   وعائده مؤقتة وطوال فترة استرداد القرض د موافق ك بع ل وذل للتموي

  . على إجراء هذا التنازلخصصت األرض  ىالتالجهة 
  

  )٢( ) ٣مادة ( 
  -: اآلتيةتكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا للمعايير   

ع  ) أ (   يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجمي
رار م    ا إق تثمر  حقوقه والتزاماته ويكون من مستندات اتفاق التمويل التى ال يكتمل بغيره ن المس

ا     ع عليه ارى وأطل بأنه تسلم صورة من النموذج الذى تعده الهيئة للشروط األساسية للتمويل العق
  .قبل توقيعه على اتفاق التمويل 

رميم   فأو تكالي, المائة من قيمة العقار فيالتمويل بأآثر من تسعين  زال يجو) ب (   البناء أو الت
  .محل التمويل  التحسينأو 
دد) ج (  ة  تح ار أقيم رميم  والعق اء أو الت اليف البن ين تك يم    أو التحس راء التقي د خب ة أح بمعرف

  .تعدها الهيئة بشرط أال يكون من العاملين لدى الممول  التيالجداول  فيالمقيدة أسماؤهم 
رة   ) د (  اوز عش ا يج ر بم ل أو أآث وفير تموي وز ت ن  ىفال يج ة م ة  المائ وق الملكي صافى حق

ول ك لم للمم ه  وذل د وزوج تثمر واح رس خص  وأوالده القص ار، أو للش خاص  ىاالعتب واألش
  . المائة من رأسمالها في عشرونيساهم بأآثر من  التي ،األخرى االعتبارية

تم    يرتبط التياألحوال  في) هـ (  تثمر ي ات فيها مقدار التمويل بدخل المس دخل بشهادة من     أثب ال
ه   ين دخل ذمصلحة الضرائب تب ذ أساس ىال ثالث  " اأتخ نوات ال الل الس ه الضريبية خ لمعاملت

ات       السابقة على اتفاق التمويل تثمر يكون إثب ، وإذا آان التمويل بضمان الخصم من راتب المس
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ات   و،  راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله يجوز للممول قبول مستندات أخري يطمئن إليها إلثب
  . دخل المستثمر

ر   رالمستثمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل ال يجوز أن يزيد قسط التم) و (  من غي
  . من هذه الالئحة ) ٦( ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة 

  
  

  ) ٤مادة ( 
دخول   غب فى إقامة مشروعات بناء مساآن اعلى الجهات التى تر   ذوى ال قتصادية تباع ل

ادة  ى الم يهم ف ام ا)  ٦( المنخفضة المنصوص عل ى بنظ ا الت ارى وبالمزاي ل العق التموي  يقرره
ارى              ل العق ى صندوق ضمان ودعم نشاط التموي دم بطلب إل ذا الخصوص ، التق القانون فى ه

ة    " مصحوبا ة التقديري احاتها والقيم ه ومس دد وحدات روع تتضمن ع ن المش ة ع ات وافي بدراس
  .وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع  ألثمانها
اول   ويبرم الصندوق ا   ه يتن تفاقا مع الجهة الراغبة فى إقامة المشروع ومع من يقبل تمويل

بة  د نس ا وتحدي ه السكنية وتمويله ع وحدات ة المشروع وأسلوب بي ة إلقام ام المنظم ع األحك جمي
  .الدعم الذى يقدمه الصندوق 

  
   )١( )مكررًا ٤مادة ( 

ام مع عدم اإلخالل      ادة   بأحك ذه الالئحة    )٢٢(الم تم تحد  من ه ة      ي ار في حال ة العق د قيم ي
  (*) :الشراء وفقا للمعايير اآلتية 

 .الداخلية  مرافقوحالة الوحدوده ومساحته وتاريخ إنشائه  وموقعةوصف العقار  .١
ة   يم ي قتصادى والقيمة السوقية للعقار وقت التق العمر اال .٢ ة    فى ضوء قيم ارات المماثل العق

 .في ذات المنطقة 
دخل     الطرق التحليلية الخاصة بالتكل .٣ ة وراسمالة ال وع المماثل ة والبي د اال  ف قتصادى  والعائ

 . على العقار
 .اإلحالل والتجديد الذى يتم على العقار  .٤

  
  ) ٥مادة ( 

دخول المنخفضة     التى تخصص لبناء مساآن ا يتم تسليم أراضى الدولة   ذوى ال قتصادية ل
ؤ  ،بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق  ة اإلد دى الصندوق إل  وي ة المختصة نصف    ى الجه اري
المرافق  ه     ويسترد الصندوق م    ،تكلفة تزويد تلك األراضى ب ذى ينظم ى النحو ال ك عل  ا أداه وذل
  .من هذه الالئحة )  ٤( االتفاق المنصوص عليه فى المادة 

  
   ) ٦مادة ( 

من قانون التمويل العقارى وهذه ) ٣٥(يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة   
آل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن واحد وعشرين الف جنيه أو ثالثين ألف جنيه  الالئحة

  .ة وأوالده القصرتبالنسبة للشخص وزوج
ل دخال    اللحصول على مسكن   الدعمتوفير  فيوتكون األولوية  تثمر األق  "قتصادى للمس

  . وحدة سكنية له الحصول على دعم نقدى ومن ال يملكالذي لم يسبق 
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  انيالثالباب 
  التصرف فى العقار الضامن وتأجيره والتعجيل بالوفــاء

   ) ٧مادة (  
عليه أو  عينيترتيب حق  فيالعقار الضامن أو  فيالتصرف  فيعلى المستثمر الراغب 

ى         فيتأجيره أو  في ة عل ة الممول الكتابي ى موافق تمكين الغير من االنفراد بشغله أن يحصل عل
ل الموعد المحدد للتصرف أو     ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه  دة    اإليجار إليه قب أو الشغل بم

   .ندات الدالة علي شخص المتصرف إليه ودخلهويرفق بالطلب المست التقل عن ثالثين يوما
  

  ) ٨مادة ( 
ن        ابى م رار آت ى إق ب حق عين ى التصرف أو ترتي ة عل ب الموافق ق بطل يجب أن يرف

الحلو    ت  المتصرف إليه أو صاحب الحق العينى ب ى     ل محل المس ة عل ثمر فى االلتزامات المترتب
ه  تقديم إقرار بتضامنه مع المت على المستثمر شترطتفاق التمويل ويجوز للممول أن يا صرف إلي

  .فى الوفاء بتلك االلتزامات 
  ) ٩مادة ( 

ديم              ه تق ر ل ار أو شغل الغي تثمر للعق أجير المس ى ت ة عل يجوز للممول أن يشترط للموافق
ابى رار آت تأجر أو    إق إعالن المس ول وب ى المم غله إل ل ش ار أو مقاب رة العق ى أج ه ف ة حق بحوال

  .إلتفاق التمويل العقارى  وفقًا الشاغل بالحوالة وذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر
  

  ) ١٠مادة ( 
ة تتعرض    ) ٧(ول أن يرفض الطلب المشار إليه فى المادة ميجوز للم ال   إال ألسباب جدي

رفض بموجب    ،الحه وحقوقه للخطرمعها مص وعلى أن يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب ال
ا  ر موافق تالم الطلب وإال اعتب ا من اس ين يوم ك خالل ثالث م الوصول وذل " خطاب مسجل بعل

  .عليه
  

   ) ١١مادة ( 
التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل وجب عليه  فيإذا رغب المستثمر 

لإخطار  رة ال تق داد المعجل بفت د الس ل موع ول قب تم  عن المم يشهر وي ة خفض  ف ذه الحال ه
اء    التية فضاتفاق التمويل يحدد القيمة المخلجدول يرفق ب" المستحقة عليه وفقا قساطاأل تم الوف ي

  .يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل  الذيبها بحسب التاريخ 



 

 

٤

  الباب الثالث
  رى وحوالة الحقوققيـد الضمان العقا

  التمويل فاقإتالناشئـة عن 
  ) ١٢مادة ( 

ا    تثمر تطبيق ول أو المس ن المم ارى م د الضمان العق دم طلب قي ى " يق انون إل ام الق ألحك
  -: البيانات اآلتية" ئرته العقار متضمنامكتب الشهر العقارى الكائن فى دا

  .أسماء وبيانات آل من الممول والمستثمر )   أ( 
  .ة يمة األقساط والحقوق المضمونق) ب ( 
  .الموعد المحدد النتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل ) ج ( 

ه ا و   ار إلي ب المش ق بالطل م  يجب أن يرف ار باس ة العق ند مليك ارى وس ل العق اق التموي تف
  .المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول 

  
  ) ١٣مادة (  

تص       اري المخ هر العق ب الش ولي مكت فاته     يت ار ومواص دود العق حة ح ن ص ق م التحق
ه   ه ول ا         في  الواردة بطلب القيد وسند الملكية المرفق ب أن يستوفى م ك تكليف الطالب ب سبيل ذل

  .يلزم من مستندات خالل مهلة ال تقل عن ثالثة أيام 
  .ريخ تقديمهويكون البت فى الطلب أو التكليف باستيفاء المستندات خالل أسبوع من تا

  .رفض طلب القيد إال بسبب عدم استيفاء المستندات الالزمة إلجرائه  يجوز وال
تندات أو برفض      وفى جميع األحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو باستيفاء المس

  .ألحكام القانون " بعلم الوصول وفقا مسجل بخطاب" الطلب مسببا
  

   ) ١٤مادة (  
ة المرخص      تفاق الحوالة الناشئة عن اتأن يتضمن ايجب    ى الجه ارى إل ل العق فاق التموي

  :الهيئة العامة لسوق المال  بمزاولة نشاط التوريق والذى تعده لها
  .قبول الممول حوالة حقوقة الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى المحال له   . أ
 .بيان المقابل الذى التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل   . ب
ار         ب. ج ل والعق ة تموي ك اإلقساط الخاصة بكل عملي يان تفصيلى بالحقوق المحالة بما فى ذل

  ).محفظة التوريق(الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها وأية ضمانات أخرى 
ول بتحصي. د زام المم ا بصفته الت ى تمت حوالته اط الت ل   ل اإلقس ه مقاب ال ل ًا عن المح نائب

  .تفاق عمولة تحصيل يحددها اال
  ) ١٥مادة ( 

م    ٢٠/٣/٢٠٠٥الصادر فى    ٢٠٠٥لسنة   ٤٦٥تم حذفها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رق
  . ٢٢/٣/٢٠٠٥أ فى  ٦٤والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 

  
  ) ١٦مادة ( 

الحقوق التى تمت          لصح ل يف أنعلى الممول    دينين ب تثمرين الم ه عن أسماء المس محال ل
مانا  ا وبالض ا   حوالته نهم وبم ة م امت المقدم االت     ق اء وح د الوف اط ومواعي ن أقس ه م وا بوفائ

  . عنه وذلك آله دون حاجة إلي الحصول على موافقة المستثمرين على هذا اإلفصاح االمتناع
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  الباب الرابـع

  التنفيذ على العقار الضامـن
  ) ١٧مادة ( 

ار الضا     زال يجو   ى العق ذ عل تثمر    للممول البدء فى إجراءات التنفي ذار المس د إن من إال بع
ـى     ا يأت ذار م على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان آاف بحسب األحوال على أن يتضمن اإلن

:-  
  .تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان آاف )  أ   (

  .بيان باألقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذي يقبله الممول ) ب ( 
ل عن           يجب  ىتحديد المدة الت ) ج (  ى أال تق ديم الضمان عل اء أو تق ا الوف تثمر خالله ى المس عل

  .من تاريخ اإلنذار " ستين يوما
  

  ) ١٨مادة ( 
والمستأجر وحائز    ىيبدأ التنفيذ بإعالن المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العين     

ا  تثمر بالوف ع تكليف المس ه م ة علي د وضع الصيغة التنفيذي ل بع اق التموي ار باتف ى أن العق ء عل
  :يتضمن اإلعالن 

  .تفاق التمويل تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على ابيان جهة و) أ ( 
ين       " التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا) ب (  ل عن ثالث دة التق ل خالل م التفاق التموي

  .من تاريخ إعالن التكليف بالوفاء " يوما
  .وحدوده  وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته) ج ( 
  

  
  

  ) ١٩مادة ( 
ار    هر العق ب الش إعالن مكت ول ب وم المم اق   ىيق ذ باتف ار محل التنفي ه العق ع بدائرت الواق

ى هامش        ه عل ك للتأشير ب اء وذل التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوف
اريخ اإلعالن ، و   " أسبوعا  زال تجاو خالل مدة  ىقيد الضمان العقار ى الممول إعالن    من ت عل

د وضع الصيغة  اق بع ائزة باالتف ار وح ى العق وقهم عل دة حق دائنين المقي ع ال ه  ةالتنفيذيجمي علي
  .إال آان التكليف غير نافذ فى حقهم  وبالتكليف بالوفاء ، و

  
  ) ٢٠مادة ( 

ذى     ند التنفي ار     يقوم التأشير بالس ة       ىفى مكتب الشهر العق زع الملكي ه ن ام تسجيل تنبي مق
  .من تاريخ التأشير به " ترتب عليه اعتبار العقار محجوزاوي
  

  
  ) ٢١مادة  ( 

راراه    ىيعين قاض    ذ فى ق يال      الصادر  التنفي ار وآ ع العق ا " بمباشرة إجراءات بي " عقاري
دة أسماؤهم فى سجل تمسكه       ىلمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلن وذلك من بين الوآالء المقي
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ا ذا الغرض وفق ة له ه مصلحة   "الهيئ ون ل ى أال تك ة عل ذه الالئح ن ه ادس م اب الس ام الب ألحك
  .مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر 

غ     ويأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبل
  .يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ 

  
  ) ٢٢دة ما( 

ان يحدد    يم     اثن راء التقي دة من خب ار محل         المقي ثمن األساسى للعق ة ال دى الهيئ أسماؤهم ل
  -: اآلتيةللمعايير " على أن يتم التقييم وفقاى التنفيذ بناء على طلب الوآيل العقار

  .قيمة العقار عند شرائه ) أ (  
  .التعديالت التى طرأت على العقار بعد شرائه ) ب (  
  .أثر معدالت التضخم على سوق العقار  )ج (  
  .القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهة ) د (  
  

  
  

  ) ٢٣مادة ( 
المزاد العلني خالل خمسة عشر         ىيقوم الوآيل العقار   ار ب ع العق بوضع قائمة شروط بي
  -:تتضمن ما يأتـى  أنمن تاريخ التأشير بالسند التنفيذى على " يوما

ات التى ت   تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذ) أ (   د فى   لك من البيان في
  .بيان أوصافه 

  . ىلصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقارا وضع جهة وتاريخ) ب ( 
  . ىالعقار مكتب الشهر ىلد ىالتأشير بالسند التنفيذتاريخ وجهة ) ج ( 
  .تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع )   د (
  .للعقار  ىشروط البيع والثمن األساس) هـ(

  .ة قلكل صف ىات إن آان لذلك محل مع ذآر الثمن األساسقتجزئة العقار إلى صف) و ( 
ة  ىاد على أال يقل عن واحد ف  مقدار تأمين االشتراك فى المز) ز (  وال يجاوز خمسة فى     المائ

  .األساسي للعقار المائة من الثمن 
  

  
  ) ٢٤مادة ( 

ـأن في     ىعلى الوآيل العقار قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعالن ذوى الش
ادة      ا فى الم د المنصوص عليه اد   من الق )  ١٩( المواعي د مق ع وتحدي ة شروط البي ير انون بقائم

  .العروض وإعالن الحاضرين بها  ىالتدرج ف
  

  ) ٢٥مادة ( 
م       بإيداعل يقوم الوآي  اريخ حك ام من ت ة أي اع حصيلة البيع خزينة المحكمة خالل ثالث  إيق

  .البيع 
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  ) ٢٦مادة ( 
ار   ل العق اب الوآي در أتع ن قاض ىتق رار م ا ىبق ذ وفق د " التنفي ل من جه ه الوآي ا بذل لم
ة         إلنجاز ة في المائ ى أال تجاوز ثالث ك اإلجراءات عل إجراءات البيع والوقت الذى استغرقته تل

  . ن القيمة التى رسا بها المزادم
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  الباب الخامـس
  ىشرآات التمويـل العقار

   ) ٢٧مادة ( 
رآة الت   ذ الش ار  ىيجب أن تتخ ل العق اط التموي ة نش ا بمزاول رخص له رآة  ىي شكل ش

ه         ال هامالوأال يقل رأسالمساهمة المصرية  دفوع من ل الم ه وال يق ون جني مصدر عن خمسين ملي
د         نقدًا ىوأن يتم الوفاء بالباق نقدًا بععند التأسيس عن الر اريخ قي دة ال تجاوز سنة من ت خالل م
  . ىالشرآة بالسجل التجار

  
  ) ٢٨مادة ( 

  -:رفق به ما يـأتـي يج الذي تعده الهيئة لذلك على أن يقدم طلب الترخيص علي النموذ
ة نشاط    ىئيس أن يكون غرضها الر   ىعل ىللشرآة ونظامها األساس ىالعقد االبتدائ) أ (   مزاول

   . ىالتمويل العقار
  .للشرآة  ىالسجل التجار) ب ( 
  .الفروع  ىالشرآة ومدير ىمدير أعضاء مجلس اإلدارة و بيان بمؤهالت وخبرات) ج ( 
إفالس       و أعضاء مجلس اإلدارة  الشرآة ىإقرار من مؤسس) د (  م ب دم صدور حك ديريها بع وم
  .علية أن يقدم شهادة بذلك رد اعتباره وفى حالة  منهم خالل السنوات الخمس السابقة  أى

ى أى      الشرآة ومديريها وأعضاء مج  ىإقرار من مؤسس) هـ(  م عل دم سبق الحك ا بع  لس إدارته
ابقة  نوات الخمس الس نهم خالل الس ة م ةبعقوب ة  جنائي ي جريم ة ف ى حال ة بالشرف وف رد ماس

  . اعتباره علية أن يقدم شهادة بذلك
را) و (  هادة من م دقبين اش ماؤهم ل دة أس ابات من المقي ابات  ىلحس ة حس ول مراجع ة بقب الهيئ

  .الشرآة 
  .طلب الترخيص  رسم سداد ىالدال عل اإليصال)  ز( 
  .مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر بة المساهمة آل من المؤسسين فى أيةبيان نس) ح (
  

   ) ٢٩مادة ( 
ه   المصدر رأسمالها زال يجاو ىيكون رسم الترخيص خمسة آالف جنيه للشرآات الت ون  مائ ملي

  .هذا الحد المصدر يجاوز رأسمالها  ىجنيه وعشرة آالف جنيه للشرآات الت
  

  
  
  
  

   ) ٣٠مادة ( 
  -: يأتييشترط لمنح الترخيص ما 

  ) . ٢٨( استيفاء المستندات المشار إليها في المادة ) أ ( 
ل   ىي أحد مجاالت العمل المصرف للشرآة خبرة ف ىالمدير التنفيذ ىأن يتوافر ف) ب (  أو التموي

  .ذات المجال ىمؤهل عال ف ىبعد الحصول عل سنةعشر خمسة التقل عن 
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دير  ) ج (  وافر في م ديرى  اإلدارات المالي  ىأن يت ة والهندسية وفي م رة   ة والقانوني روع خب الف
ويلى    أحد   ىعملية ف انون  مجاالت العمل المصرفي أو التم ل عن عشر    التأو الهندسى   ىأو الق ق

  .سنوات بعد الحصول على مؤهل عال 
  
  

  ) ٣١مادة ( 
ة     وم الهيئ اءتق ه      بإعط ة ب تندات المرفق ب والمس تالم الطل هادة باس رخيص ش ب الت طال

د    ا ق وتكليف الطالب بموجب بيان يسلم إليه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، باستيفاء م
  .إال سقط طلبه  يلزم من مستندات خالل الثالثة أشهر التالية لهذا التكليف و

اب     طلب الترخيص وإخطار  ىوعلي الهيئة البت ف   أنه بموجب آت الطالب بقرارها في ش
  .من تاريخ استيفاء المستندات " مسجل بعلم الوصول وذلك خالل ثالثين يوما

  
  ) ٣٢مادة ( 

ة        رار من مجلس إدارة الهيئ رار     زوال يجو يصدر بالترخيص ق رخيص إال بق رفض الت
  .من القانون )  ٣١( مسبب وفي الحاالت المبينة فى المادة 

  
  ) ٣٣مادة ( 

د األشخاص   في سجل   ىل العقاريرخص لها بمزاولة نشاط التموي ىيد الشرآات التتق   قي
ات آل شرآة              د بيان ذا الغرض ويتضمن القي ة له ده الهيئ ذى تع ة والشرآات ال االعتبارية العام

  .حساباتها بىرتها ومديريها ومراقورأسمالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدا
  

  ) ٣٤مادة ( 
ي ا   دم إل    عل ا أن تق رخص له رآة الم ن مراقب      ىلش دة م ة معتم ا المالي ة قوائمه  ىالهيئ

ة من     ىالحسابات وذلك خالل شهر من تاريخ نهاية الستة أشهر المنصوص عليها ف رة الثاني الفق
  .من القانون)  ٣٣( المادة 

  
   ) ٣٥مادة ( 

  -:تلتزم الشرآة المرخص لها بما يـأتـي 
ة    " الشرآة وفقاأن يتم تقييم أصول ) أ (   ايير المراجع اة مع لمعايير المحاسبة المصرية وبمراع

  .المصرية التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشـأن 
ة ) ب (   بة آفاي ل نس ة للشرآةأال تق وق الملكي ال ةالمائ ىعن عشرة ف حق  األصول ىمن إجم
  .  الملكيةحقوق  الأمثجمالى القروض التى حصلت عليها الشرآة على تسعة وإ
ة عن      أال ) ج (   ة المتداول دًا واألوراق المالي ائلة نق من االلتزامات   % ٢٥تقل نسبة األموال الس

  .الجارية
دة القروض واإلهالك والضرائب عن          لتق أال) د (  ل خصم مصروفات فائ  ١:١اإليرادات قب

  .من قيمة الفائدة على إجمالى القروض 
  

  )مكررًا   ٣٥مادة ( 
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ل    يل   ات التموي ات الخاصة بعملي ا ،    التى  تزم الممول بإخطار الهيئة شهريًا بالبيان وم به يق
  .وتتولى الهيئة إعداد قاعدة بيانات من واقع تلك اإلخطارات 

  
   ) ١( مكررًا  )٣٥(مادة 

راءات الت     رآة واإلج ل بالش ام العم ة ، تتضمن نظ ة داخلي رآة بوضع الئح زم الش  ىتلت
خالل أسبوع من    ىوالعاملون فيها ، مع إخطار الهيئة بصورة من الالئحة ف يلتزم بها المديرون

اريخ  رارت ا إق ع أ . (*) الشرآة له ق م ا يتف ة بم ا الداخلي ام الئحته ر أحك زم الشرآة بتغيي  ىوتلت
  .تعديل في القانون أو الالئحة وإخطار الهيئة بذلك خالل أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل 

  
   )٢(مكررًا ) ٣٥(مادة 

  -:يجب أن تتضمن الالئحة الداخلية للشرآة البيانات التالية علي األقل   
رآة حت     .١ ع الش ل م تثمر للتعام دم المس ذ تق ا من تندية الواجب إتباعه دورة المس ام  ىال إتم

 .االتفاق 
ديرون    ىهيكل إدارة الشرآة مع بيان األعمال ومسئوليات اإلدارة الفعلية الت .٢ يمارسها الم

 .في التعامل مع الغير من العاملين بها  وآل من يمثلها
ز الرئيس .٣ ة المرآ ذ  ىعالق اط ال ا والنش ة له ب التابع ا وبالمكات رآة بفروعه وز  ىللش يج

 .للفرع أن يمارسه 
 . المتعاملين معهانظام تسجيل المراسالت المتبادلة بين الشرآة و .٤
 .نظام مسك السجالت الداخلية للشرآة  .٥
 .الشرآة  عالمتعاملين م نظام قيد شكاوى .٦
ذ    .٧ رآة وال ة بالش ة الدوري ة والمراجع ة الداخلي ام الرقاب ديرين   ىنظ ي الم ه عل تم تطبيق ي

والعاملين بها بما يكفل سالمة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشرآة والالئحة 
ؤد  ا ي ا وبم ة له رعة  ىالداخلي ي س افإل ن أ  ىأ اآتش ع م ة تق ديرين أو  ىمخالف ن الم م

 .العاملين 
وعلي الشرآة إخطار الهيئة بالمسئولين في الشرآة عن متابعة الرقابة الداخلية بمرآزها 

  .وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤالء المسئولين  ىالرئيس
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   ) ٣( مكررًا ) ٣٥(مادة 
ة علي المسئول عن    ع شكاوي ال       الرقاب ة بالشرآة أن يحتفظ بملف لجمي املين  الداخلي متع
ذه الشكاوى     ذمال الشرآة وبما اتخالمتعلقة بأعو معها ة ه وأن يتحقق من    من إجراءات لمواجه

أى شكوى   خالل أسبوع من تاريخ تقديمها شكوى أنه فحص آل  للشرآة ويلتزم بإخطار الهيئة ب
  .مضت هذه المدة دون الرد عليها بما يفيد معالجة أسبابها 

  
   ) ٤( مكررًا ) ٣٥(مادة 

دفاتر الت   آل  ىتلتزم الشرآة بأن تحتفظ ف   ال    ىوقت بال ا الم والحسابات   ىتوضح مرآزه
  . القوانين واللوائح السارية مع والسجالت والمستندات والمكاتبات بما يتـفق

ات        بأسماءتحتفظ بقائمة  ناوعلى الشرآة  تثمر يتضمن البيان ديها وبملف لكل مس المستثمرين ل
م  ادة رق ى الم ا ف ررًا ٣٥( المنصوص عليه ذه ال  )"٢"مك ن ه ة وبيم م  الئح ى ت العقود الت ا ب ان

  .وبين الشرآة والمراسالت المتبادلة بينهما  توقيعها بينه
دة   آما تلتزم الشرآة باالستمرار فى االحتفاظ بتلك الدفاتر والحسابات والسجالت والمستندات لم

  .التقل عن سنتين بعد تمام سداد التمويل 
  

   ) ٥( مكررًا ) ٣٥(مادة 
  -:ىما يـلالشرآة علي األقل  ىمستثمر لد آليجب أن يتضمن ملف   
م ا .١ ه   س ل إقامت تثمر ومح ة المس ن ومهن ورة ،وس وئية وص ن   ض ة م تندات المثبت المس

آان  إنالقانونى  ه وصورة من قيد الشخص االعتبارى بالسجل التجارى وشكلهتلشخصي
 .شخصًا اعتباريا 

 .عليه وأرقام هاتفه  لمستثمرالعنوان الذي يتم مراسله ا .٢
  .الشرآة ىأو تمثيله لد مستثمرء وصفه من لهم حق التوقيع عن الأسما .٣

  
   ) ٦( مكررًا ) ٣٥(مادة 

ا وعدم      ىتلتزم الشرآة بالمحافظة عل   ات عمالئه ة لبيان ة معلومات    إفشاء السرية التام أي
امالتهم إل نهم أو عن مع ذه الموا ىع ي حدود ه بقة وف ة المس وافقتهم الكتابي دون م ر ب ة ، الغي فق

ك  ى وذل االت الت تثناء الح ددة ل   باس ات مح ديم معلوم ا تق زم فيه ة أو  يل ات الرقابي ة أو الجه لهيئ
لى الشرآة أن  وفقًا لما تفرضه القوانين وعوذلك  التي تباشر نشاط التوريق جهاتالالقضائية أو 

ى راءات الت ذ اإلج ل  تتخ زامإتكف اظ عل  لت ا بالحف املين به ديرين والع ات  ىالم ذه البيان رية ه س
  .لمعلومات وا

  
  

   ) ٣٦مادة ( 
د عل    ىفعلي الشرآة الراغبة  ا يزي أو % ) ٥٠(  ىوقف نشاطها أو تصفية أصولها أو جزء منه

 ىالهيئة عل ىذلك إلغيره أن تتقدم بطلب  ىلنشاط أو فاالندماج مع شرآة أخرى تعمل في ذات ا
  -: ىبه ما يـأت" تعده لهذا الغرض مرفقا ىالنموذج الذ

  : بـة للتوقـفبالنس" : أوال
  .بيان باألسباب الداعيـة للتوقف )  أ (  



 

 

١٢

ر مراقب        )  ب(   التوقف وتقري ة ب ر العادي ة غي ة العام الحسابات   ىقرار مجلس اإلدارة والجمعي
  .بشـأنه 

ار  ىالشرآة ف والتزاماتالتدابير المقترحة لحوالة حقوق )  ج(  ي جهات    ىنشاط التمويل العق إل
  .ذا النشاط مرخص لها بمزاولة ه ىأخر
  :بالنسبة لتصفية األصـول " : ثانيـا

ي   ) أ (   د عل ا   % ) ٥٠( بيان باألسباب الداعية لتصفية آل األصول أو جزء منها يزي من قيمته
  .السوقية

ر مراقبي الحسابات        ) ب (   ة بالتصفية وتقري ر العادي ة غي قرار مجلس اإلدارة والجمعية العام
  .بشأنه 

ار     التدابير المقترح)  ج(  ل العق ا   ىاتخاذها لتصفية أصول الشرآة في نشاط التموي ي  أو نقله إل
  .مرخص لها بمزاولة هذا النشاط  ىجهات أخر

ار   )  د(   ل العق اط التموي ي نش رآة ف ات الش وق والتزام ة حق ة لحوال دابير المقترح ا ىالت " وفق
ر     ات أخ ي جه فيتها إل تم تص ي ي ل الت ات التموي ة نش   ىالتفاق ا بمزاول رخص له ل م اط التموي

  . ىالعقار
  : لالندماجبالنسبـة " : ثالثا

  .وشروطه  لالندماجبيان باألسباب الداعية ) أ ( 
  . االندماجمشروع قرار ) ب(
ة  ) ج ( ر العادي ة غي ة العام رار مجلس اإلدارة والجمعي دماجق ابات  باالن ي الحس ر مراقب وتقري

  .بشأنه 
عليها التقدير  ىرآات المندمجة واألسس  التي بنلقيمة أصول وخصوم الش ىالتقدير المبدئ) د ( 
.  
  .المساهمين في الشرآات المندمجة  لتزاماتوإأسلوب تحديد حقوق ) هـ(

ا   ىالتدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل إل) و (  الشرآة الناتجة عن االندماج والمرخص له
  .ألحكام القانون " وفقا ىبمزاولة نشاط التمويل العقار

  
   ) ٣٧مادة ( 

تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية األصول أو االندماج بحسب األحوال     
ا      ين يوم ك خالل ثالث ه ويجب أن    " بالموافقة علي الطلب أو برفضه بقرار مسبب وذل من تقديم

تثمرين أو    ب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نيكون الرفض ألسبا ل أو مصالح المس شاط التموي
  . ساهمينالم
  

  الباب السـادس
  خبراء التقييم والوآالء العقاريـون والوسطاء

  )الفصل األول ( 
  أحكـام عامــة

  
   ) ٣٨مادة ( 
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وآالء        يم وال راء التقي ي خب ل عل ذا الفص ام ه ري أحك ارييتس ل   نالعق طاء التموي ووس
  . القانون ىالمشار إليهم ف ىالعقار

  
  

  ) ٣٩مادة (  
د ل      يم أو       ىدعلي من يرغب في القي راء التقي ة في جداول خب اريين أو  وآالء الال الهيئ عق

  .تعده لذلك  تقدم إليها بطلب علي النموذج الذىأن ي وسطاء التمويل العقارى
  

   ) ٤٠مادة (  
  -: ةتيالجداول المشار إليها الشروط اآل يجب أن تتوافر في طالب القيد في

  .عال علي مؤهل " أن يكون حاصال)  ا( 
اريي   بالنسبة لخبراء  سنوات ٥تقل عن  تتوافر لدية خبرة ال أن)  ب(  وآالء العق يم وال وال  نالتقي

  .  ت بالنسبة لوسطاء التمويل العقارىتقل عن ثالث سنوا
مخلة بالشرف أو األمانة أو أشهر  فى جريمة جنائية أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة ) ج (  

  . اعتبارهليه لم يكن قد رد إ إفالسه أو إعساره ما
ارات     ) د (   ازه الختب أن يجتاز االختبار الذى تعده أو تعتمده الهيئة فى مجال تخصصه أو اجتي

  .مماثلة بالخارج تعتد بها الهيئة 
  

  ) ٤١مادة ( 
ه  " تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خالل خمسة عشر يوما   من تاريخ تقديم

  .في حالة الرفض " لمتعلقة به ويجب أن يكون القرار مسبباأو استيفاء البيانات والمستندات ا
بخطاب مسجل بعلم الوصول خالل ثالثة أيام  بقرارها مقدم الطلب بإخطارة وتلتزم الهيئ  

  .من تاريخ صدوره 
  ) ٤٢مادة ( 

رار رفض        تظلم من ق ه، لمقدم الطلب أن ي ا      طلب ك في خالل ستين يوم اريخ   " وذل من ت
رار ه بق ا إخطاره أو علم ين يوم تظلم خالل ثالث رفض وتبت في ال ة " ال ه لجن اريخ تقديم من ت

  .المختصيصدر بتشكيلها قرار من الوزير 
  

  ) ٤٣مادة ( 
د  تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه د      هتتضمن تاريخ ورقم قي تم تجدي فى الجدول وي

ذا     القانون أو القواعد التى   بأحكامالقيد آل ثالث سنوات بشرط عدم إخالله  ة فى ه تضعها الهيئ
  .الشأن  

  
  



 

 

١٤

  ) الفصـل الثانـي( 
  خبـراء التقييـم    

  ) ٤٤مادة ( 
ار    ل العق اق التموي ن أطراف اتف وا م يم أن يطلب راء التقي ات أو  ىلخب ن بيان ه م ا يرون م

  .الزمة لعملية التقييم مستندات 
  

   ) ٤٥مادة ( 
ل بخطاب مسجل    طرافعلي خبراء التقييم إخطار أ  ة     التموي م الوصول بقيم ار  ابعل لعق

ا     مفي تقرير مكتوب ومذيل بتوقيعه ين يوم ك خالل ثالث من  " ورقم وتاريخ قيده في الجدول وذل
  . تاريخ طلب التقييم

ا ف       عند وعلي الخبراء أن يراعوا ايير المنصوص عليه ار المع يم العق  ىأجراء عملية تقي
   .من هذه الالئحة )  ٢٢، مكررًا  ٤(المادتين 

  
  ) ٤٦دة ما( 

م أو أل يحظر علي خبراء التقييم تحديد قيمة الع اربهم    ىقارات إذا آانت مملوآة له من أق
ى ربطهم   حت نهم أو آانت ت ون ع ابعيهم أو شرآائهم أو من ينوب د من ت ة أو ألح ة الرابع الدرج

  . بتقييمه قامواقار ع، آما يحظر عليهم شراء  ىعالقة بأحد أطراف التمويل العقار
  

  ) ٤٧مادة (  
ار  اتفاقإذا لم يقبل واحد أو أآثر من أطراف    يم  ىالتمويل العق ذ  التقي ا ت ىأجر  ىال " طبيق
ي طلب      من القانون ، )  ٤( للمادة  اء عل ة بن رين     من  تولت الهيئ الطرف المعترض تكليف خبي

   .آخرين بإعادة تقييم العقار ، علي أن يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه 
  

  ) ٤٨مادة ( 
  .مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم  يضع  

  
  



 

 

١٥

  )الفصـل الثالث ( 
  وسطاء التمويل العقاري

  ) ٤٩مادة ( 
يط   زم الوس ذ    يلت وذج ال ن النم ل صورة م ب التموي ليم طال ة  ىبتس ده الهيئ روط تع بالش

الب التمويل ويجب ط ى،  وبأن يعرض شروط التمويل ومخاطره عل األساسية للتمويل العقارى
ع         نأن يرفق مع اتفاق التمويل إقرارات المستثمر بأ ل التوقي ا قب ع عليه ك الصورة وأطل لم تل تس

  .علي اتفاق التمويل 
  

   ) ٥٠مادة ( 
  . من قيمة التمويل% ٢.٥أال يجاوز  ىمع الممول عل باالتفاقوسيط يتم تحديد أجر ال  

  
  ) ٥١مادة ( 

يط أن يتقاضى    ي الوس ة أو أن يحصل عل أ يحظر عل رًا أو عمول ة تتصل  ىأ ىج منفع
  .إبرام العقد  ىإل ىالسع ىفوضه ف ىبعمله إال من الممول الذ

  
  ) ٥٢مادة (  

د    اتره   علي الوسيط أن يقي ار     في دف ل العق ات التموي ع عملي ا وأن     ىجمي التي يتوسط فيه
ا وأن يعط     ة به ائق المتعلق ظ الوث ن        ىيحف ل لم ق األص ورا طب ك ص ل ذل ن آ ن  م ا م يطلبه

  .المتعاقدين أو للهيئة 
  

  )الباب السابـع (  
  ضمانات التمويل العقاري

  ) ٥٣مادة ( 
ي دعم لشراء مسكن اقتصادى     الدخول المنخفضة ا ىلمن يرغب من ذو   أن  لحصول عل

ار        ل العق ي النموذج    ىيتقدم بطلب بذلك إلي أحد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التموي عل
  -: ىبه ما يـأت" ض مرفقاالذي يعده لهذا الغر

  .وصف للعقار وموقعه ) أ (  
  .خطاب من بائع العقار بالموافقة علي البيع ) ب ( 
  . الثمن المعروض بإقرارقييم العقارات تشهادة من خبراء ) ج ( 
  .للطالب  شهادة بإثبات الدخل السنوى) د ( 
  .يطلبها الصندوق  أية مستندات أخرى) هـ ( 

  ) ٥٤مادة (  
ين    يق   أنه خالل ثالث وم الصندوق بدراسة طلب الدعم وإخطار الطالب بالقرار الصادر بش

ه     ذي يقدم دعم ال يوما من تاريخ تقديمه ويجب أن يتضمن القرار في حالة الموافقة تحديد نسبة ال
ا   الصندوق وموعد وإجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوم

  .بول الطلب من تاريخ ق
 

  ) ٥٥مادة ( 



 

 

١٦

ا       يتولى   اء به ر في الوف الصندوق ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري الذي يثبت التعث
د            ندوق قواع داخلي للص ام ال ين النظ اط ويب ة أقس اوز ثالث ا ال يج ك بم ة وذل باب عارض ألس

  .ط من أقسا سترداد الصندوق لقيمة ما أداهسباب واوإجراءات إثبات وتقدير تلك األ
  .المستثمر الواحد قبل خمس سنوات  ىيجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة إل وال  

  
   ) ٥٦مادة ( 

ا       اشترط ذاإ ه وفق ة حقوق ؤمن لصالحه بقيم تثمر أن ي ل   " الممول علي المس اق التموي التف
اة الوفاء بسبب   عدم ضد مخاطر ىالعقار ين أ  أو العجز  الوف د    نتع ك ل أمين    ىيكون ذل شرآة ت
  -: ةتيللشروط اآل" وفقاو ، مصرية

تثمر أو شهادة    ) أ (   اة المس قيام شرآة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له بناء علي شهادة وف
ة    ىإحد صادرة من  فى المائة  ٥٠عن  بنسبة التقلطبية بعجزه الكلي أو الجزئي  الجهات الطبي

  .التي تحددها شرآة التأمين باالتفاق مع الهيئة 
وم   لتزمالذى يإلي تكلفة التمويل  قسط التأمين إضافة قيمة)  ب(  المستثمر بسداده إلى الممول ليق

  .بسداده إلى شرآة التأمين 
   

   ) ٥٧مادة ( 
  -:تيـة بالبيانات اآل" ار المستثمر شهرياعلي الممول إخط  

ة     قيمة التمويل األصلى) أ (   ذ بداي ا من ام     والتكاليف اإلجمالية المستحقة عليه ل وحتى تم التموي
  .السداد 

   .حتى تاريخ اإلخطار  تكاليفمن   هزادالممول من أقساط السداد وما داه بقيمة ما أ) ب (  
  .قيمة األقساط وتكاليف التمويل المتبقية ) ج (  
ذا) د (   و آانت تنفي ابه ول م خصمها من حس اليف أو مصاريف ت ة رسوم أو تك نص" أي ى ل  ف

  . تفاقى أو حكم قضائىالقانون أو  لشرط إ
  .يلتزم المستثمر بالسداد لديه  ىعنوان الممول الذ ىتغيير يطرأ عل أى) هـ (  

رار     ةتتصل بعلم الممول مما يمكن أن يؤثر علي ضمان إضافية أية معلومات)  و(  ا ق يصدر به
  .من مجلس إدارة الهيئة 

  
   ) ٥٨مادة ( 
ـأن من      ىالت كاوى وفحص الش ىينشـأ لدي الهيئة مكتب يختص بتلق دمها أصحاب الش يق

ه        ىالمتعاملين بالتمويل العقار ذا ل رارات الصادرة تنفي انون أو الق ام الق  ويشكل عن مخالفة أحك
  . المكتب من عدد آاف من العاملين بالهيئة مجلس إدارة الهيئة 

  
  ) ٥٩مادة ( 

دم    ةالمك ىإل الشكوىتق ه آتاب ـأن أو نائب د ف تب من صاحب الش ذا  ىوتقي د له سجل يع
  .إيصال بتاريخ تقديمها ورقم قيدها بالسجل  ىويسلم لمقدم الشكو .الغرض

  
  ) ٦٠مادة ( 



 

 

١٧

ا ا    الشكوىيجب علي المكتب إخطار مقدم    أنها     بنتيجة فحصها وم تخذ من إجراءات بش
  .من تاريخ تقديمها " خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما

عداد  ض على مجلس إدارة الهيئة يتضمن أ رالمكتب إعداد تقرير نصف سنوي يع ىوعل  
  .موضوعات الشكاوى وما تم فيها من إجراءات وما يراه من مالحظات واقتراحات 

  
.  

  ) ٦١مادة ( 
ا       ىشـأن اإلطالع لد ىيجوز لكل ذ تندات وغيره ارير والمس ي السجالت والتق الهيئة عل

ار    ل العق ى مستخ    ىمن األوراق المتعلقة بنشاط التموي ا  رجات رسمية والحصول عل ك   منه وذل
ا ادة  " وفق ام الم الع      )  ٤٣( ألحك ا لإلط ون جنيه داره خمس م مق ل أداء رس انون ومقاب ن الق م

ه  عن آل    وعشرة جنيهات عن آل ورقة من أوراق المستخرجات الرسمية بحد أقصي مائة جني
  . مستخرج
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